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Karhuniemen yksityistiekunta  Pöytäkirja vuosikokous 
 
Paikka: Tähden vapaa-ajan asunto, Pyötsaari 
Aika: 8.6.2013 
 
1.  Kokouksen avaus. 

Puheenjohtaja Olli Kauhanen toivotti kaikki tervetulleeksi. Kokous muisti tiekunnan 
ensimmäisen  hoitokunnan jäsenien, Arvo Mäen ja Veikko Tähden poismenoa hiljaisella 
hetkellä. Puheenjohtaja kertoi toimintavuoden tapahtumista sekä tulevan kesän talkoiden 
tarpeista. Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.23. 
 

2.  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden 
valinta. 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kauhanen, kokous hyväksyi, että myös tiliasiat 
voidaan käydä hänen johdolla. Sihteeriksi valittiin Kari Tähti, pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Teemu Sinivaara ja Matti Rosendahl. 

 
3.  Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen laillisuuden toteaminen. 

Todettiin läsnäolijat 10 henkilöä (liite1.) kaikki tienosakkaita. Kaikille tienosakkaille on 
postitettu kutsu. Lisäksi kutsu sekä tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo ovat olleet 
tiekunnan ilmoitustaululla 19.4.2013 lähtien nähtävänä. Kokous todettiin lailliseksi. 
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen. 
 Hyväksyttiin työjärjestysesitys muutoksitta. 
 
5.  Toimintakertomus edelliseltä kaudelta. 
 Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen toimintakertomukseksi. (Liite2.)  

 
6.  Tilikertomus ja tilitysten tarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta. 
 Kuultiin rahastonhoitajan selvitys tileistä sekä tilitysten tarkastajien tilitystentarkastuskertomus. 
 Kokous vahvisti tilit. 
  
7.  Tili- ja vastuu vapauden myöntäminen hoitokunnalle. 

Tili- ja vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta myönnettiin hoitokunnalle.  
 
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvalle kaudelle.  
 Kokous hyväksyi toiminta suunnitelman seuraavaksi: 

Tiestöä hoidetaan tielain mukaisesti. Tien soraosuudelle tehdään lanaus ja tien 

kulutuspinnalle laitetaan mursketta. Tievarren vesakoita raivataan ja aukaistaan ojat tarpeen 

mukaan. Talvella tie pidetään kulkukelpoisena aurauksin ja tarvittaessa linkoamalla. 

Tietalkoot pidetään tarvittaessa. 

Karhuniemen tien alkuosassa Kotokallioon tehdään sadevesien virtauksia ohjaava ura. 
Lisätään kestopäällyste tien alkuosaan edellisen vuoden kokouspäätöksen mukaisesti.  
 

9. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kuluvalle kaudelle. 
Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion. (Liite 3.) 

 
10.  Tieyksikkölaskelman, maksuunpanoluetteloiden, tiemaksujen, sekä maksupäivien 

vahvistaminen. 
Tieyksikkömaksuksi vahvistettiin 0,145€, perusmaksu on 8 euroa.  
Tilapäiskäyttömaksuiksi vahvistettiin talvikäyttö 70 € ja kesäkäyttö 50€.  
Raakapuun kuljetukset 0,33€/m3/km, Maa-ainekset ja vastaavat 0,33€/tn/km (0,52€/m3/km) 
Nämä maksut tulevat tienkäytöstä maksettavaksi, kun osakkaiden kuljetukset ylittävät kaksi 
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kuorma-autollista (yksi rekallinen). Kantavuutta rajoittavat liikennemerkit on otettava huomioon 
raskaita kuormia vaativassa liikennetarpeessa.  
 
Kokous vahvisti kauden 2014/2015 tieyksikkölaskelman ja maksuunpanoluettelon. 
Tieyksikkömaksujen mukaisien maksujeneräpäivä on  31.5.2014. (Liite 4) 
 

11.  Luvattomasta tienkäytöstä asetettava maksu. 
Luvattomasta tienkäytöstä laskutetaan 50 euroa kerta.  

 
12. Uuden hoitokunnan toimikausi 
 1.5.2013- 30.4.2014 
 
13. Uuden hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta 

 Varsinaiset jäseniksi valittiin Olli Kauhanen, Kari Strengell, Kari Tähti. Varajäseniksi valittiin 
Teemu Sinivaara ja Jarmo Tähti. 
 

14.  Tilitysten tarkastajien ja tilitysten tarkastajien varahenkilön valinta. 
Tilitysten tarkastajiksi valittiin Peter Harden ja Marjukka Tähti, sekä varalle 
tilitystentarkastajaksi Arto Grönholm. 
 

15.  Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja – aika. 
Pöytäkirja pidetään nähtävillä tiekunnanilmoitustaululla 9.6. – 7.7.2013, sekä www.Pyötsaari. 
com. Liitteet sekä pöytäkirja tiekunnan sihteerillä nähtävillä p. 040 5280052  

 
16. Kokouskutsun ja maksuunpanoluettelon nähtävilläpitopaikka 2014. 

Kokouskutsu ja maksuunpanoluettelo pidetään nähtävillä tiekunnan ilmoitustaululla 14 
vuorokautta ennen kokousta. 
Lisäksi kokouskutsu lähetetään tienosakkaille laskutuksen yhteydessä toukokuun alussa 
2014. 
 

17. Muut asiat 
Sihteeri luki ja esitteli Matti Jyllinmaan sähköpostikirjelmän (3.6.2013) ja vaatimukset 
tiekunnalle. (liite 5.) 
Kokous ihmetteli Matti Jyllinmaan oman ilmoituksen puuttumista omistuksen vaihdoksesta. 
Matti Jyllinmaan kirjelmästä kokous totesi, että Matti Jyllinmaalta on jäänyt maksamatta 
maksut vuosilta 2007 - 2009. Matti Jyllinmaa ja Sari Harvia- Jyllinmaa on liitetty 2010 
osakasluetteloon, kun Jorma Jyllinmaa ilmoitti omistuksen vaihdoksesta. Kokous valtuutti 
hoitokunnan jatkamaan prosessin hoitoa. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.03 
 
 Pyötsaari 8.6.2013   
      
    Olli Kauhanen     Kari Tähti 
    puheenjohtaja         sihteeri 
 
Kokouksen valitsimina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirja ja todenneen sen 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 
         
        Peter Harden      Tuomo Marttila 

http://www.pyötsaari/

