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KVARNBYN YKSITYISTIEN TIEKUNTA

VUOSIKOKOUS 2020
PÖYTÄKIRJA
Aika

11.3.2020

Paikka

Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummi-Sali

Läsnä

Kjell Nordström, Marjut Johansson, Riitta Niemi, Tomi Noppa,
Johan Lindberg, Robert Ehrnsten, Jarmo Johansson, Olavi Mäkinen,
Hannele Nordström, Pertti Savolainen, Heimo Tauriainen,
Reijo Turunen

1. Kokouksen avaus ja laillisuus.

Tiekunnan puheenjohtaja Kjell Nordström avasi kokouksen klo 18. Kokous todettiin
laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johan Lindberg, sihteeriksi Riitta Niemi ja pöytäkirjan
tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Olavi Mäkinen ja Jarmo Johansson.

3. Esityslista.
Puheenjohtaja esitteli asialistan ja se hyväksyttiin.
4. Muutokset vuoden 2019 tiemaksuihin.
Todettiin ettei muutoksia ole tarpeen tehdä.
5. Vuoden 2019 tilinpäätös.
Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös. (liitteet 1-3)
6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen.
Todettiin, että tilityksentarkastajat ovat 10.3.2020 antaneet tilityksentarkastuskertomuksen,
jossa ei ollut huomautettavaa tiekunnan toiminnan suhteen.
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Päätettiin myöntää tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus.

7. Hoitokunnan jäsenten palkkiot vuodelle 2020.
Keskustelussa esitettiin, että palkkio poistetaan kokonaan ja sen sijaan maksetaan
kulukorvauksia lähetettyjen ilmoitusten mukaan. Tämä esitys ei saanut kannatusta.
Vahvistettiin kokouspalkkiot hoitokunnan jäsenille yhteensä 900 euroa.
8. Rakentajamaksu.
Rakentajamaksu päätettiin pitää entisellään 300 eurossa. Maksu on voimassa kunnes
toisin päätetään.
9. Avustuksen hakeminen hankkeelle, jossa Myllyharjun silta korvataan tierummulla.
Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen. (liite 4)
Päätettiin käynnistää hanke, jossa Myllyharjun silta korvataan tierummulla ja hakea
hankkeelle avustusta. Päätettiin myöntää hoitokunnalle valtuudet hakea avustusta
hankkeelle ELY-keskukselta ja Kirkkonummen kunnalta sekä myöntää valtuudet
hoitokunnalle kaikille muille hanketta edistäville toimenpiteille.
10. Vuoden 2020 talousarvio.
Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio. (liite 5).
11. Tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2020.
Keskustelussa tuotiin esille, että hoitokunta voisi pohtia olisiko jatkossa mielekästä siirtyä
uuden vuoden 2018 tieyksiköintimalliin ja myös nostaa perusmaksu kattamaan kaikki
hallinnolliset kulut.
Vahvistettiin tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2020. (liitteet 6-7)
12. Vuoden 2020 tiemaksut.
Vahvistettiin laskujen eräpäiväksi 15.5.2020
Viivästyskoroksi vahvistettiin 7 % ja huomautusmaksuksi 15 euroa.
13. Tilityksentarkastajat vuodelle 2020.
Tiltyksentarkastajiksi valittiin Mona Knichter ja Heimo Tauriainen.
14. Meikon ulkoilualueen sekavan pysäköinnin aiheuttamat haitat.
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Asiasta keskusteltiin ja annettiin evästystä hoitokunnalle, joka on yhteydessä kuntaan.

15. Vapaa sana ja kokouksen päättäminen.
Käytiin yleistä keskustelua tienhoitotoimenpiteistä, niiden ajoituksesta ja laajuudesta.

16. Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15.

_____________________________
Johan Lindberg, puheenjohtaja

________________________________
Riitta Niemi, sihteeri

_____________________________
Kjell Nordström, tiekunnan puheenjohtaja

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja todenneet kokouksen kulkua vastaavaksi:

__________________________________
Olavi Mäkinen

__________________________________
Jarmo Johansson

