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MALLIN YKSITYISTIEN TIEKUNTA 
VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
Aika 28.2.2016 klo 18.00 
 
Paikka Mallintie 50, Hyvinkää  
 
1. Kokouksen avaus 
 

Hoitokunnan puheenjohtaja Pekka Kuusi avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuusi ja sihteeriksi Pinja Koivu. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Leppä ja Paula Kataja, jotka toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnäolijat ja tieyksiköt: Pauli Petäjä 500, Pekka Kuusi 800, Pirkko Leppä 300, Paula 
Kataja 400, Pasi Paju valtakirjalla 200 ja Pinja Koivu 130 (tai liitteenä erillinen 
luettelo) yhteensä 6 tieosakasta, joiden yhteinen tieyksikkömäärä on 2330 yksikköä. 
Koko tiekunnan yksikkömäärä on 5720. Kolmekymmentä prosenttia läsnä olevien 
osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä on 699. Pekka Kuusen kohdalla käytetään 
äänileikkuria eli hänen äänimääränsä tässä kokouksessa on 699. 
(Kenenkään osakkaan äänimäärä ei saa ylittää 30 %:a kokouksessa edustettuina 
olevien osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä.) 

  
(Yks TL 65 §: Kutsukirjeet on annettava postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettava 
tieosakkaille sekä kuulutus julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta) 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 

5. Vuoden 2015 tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen 
 

Esiteltiin tiekunnan tilit vuodelta 2015 sekä luettiin tarkastajien laatima 
tarkastuskertomus. Hyväksyttiin tilitys vuodelta 2015. 
 
(Tilitys vuodelta 2015 tarkastettiin vuosikokouksessa ja hyväksyttiin.) 

 
6. Vuosien 2016 ja 2017 (alustava) talousarvioiden vahvistaminen 
 

Hyväksyttiin hoitokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2016 (liite) ja alustava 
talousarvio vuodelle 2017 (liite). 
(tai tarvittaessa kokous tekee talousarvioon muutoksia) 
 

7. Vuoden 2016 maksuunpanoluettelon vahvistaminen sekä maksujen erääntymispäivän 
määrääminen 

 
Todettiin, että maksuunpanoluettelo on ollut 14 vuorokauden ajan nähtävillä Kehvelin 
kahvilassa sekä, että asiasta oli erikseen kokouskutsussa ilmoitettu. 
Maksuunpanoluettelo vahvistettiin muutoksitta. Tiemaksut erääntyvät maksettaviksi 
30.6.2016, yliajalta peritään vuotuista korkoa 6 %. 
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8. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta (tai toimitsijamiehen ja varamiehen valinta) 
 

(3:n hoitokunnan jäsenen ja 2:n varajäsenen toimikausi on 1, 2, 3 tai 4 vuotta sen 
mukaan mitä tiekunta on päättänyt. Joka neljäs vuosi valinta tai uudelleenvalinta on 
kuitenkin tehtävä) 
 
 

9. Tarkastajien ja varatarkastajien valinta 
 

Vuoden 2016 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin …  
(valitaan vuosittain 2 tarkastajaa ja 2 varatarkastajaa. Jos tilit tarkastetaan 
vuosikokouksessa, niin tarkastajia ei silloin tarvita) 
 

10. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika 
 

Pöytäkirja on nähtävillä 10.3.2016 lähtien hoitokunnan puheenjohtajan Pekka Kuusen 
kotona. 
 

11. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut 
 
Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä ei peritä maksua. 
 

12. Muutoksenhakuohjeet 
 
Päätöksiin tyytymätön voi hakea niihin muutosta tekemällä kirjallisen valituksen 30 
päivän kuluessa Hyvinkään kaupungin yksityistiejaostolle. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Kuusi päätti kokouksen klo 19.30. 
 

 
 
 
Pekka Kuusi   
Pekka Kuusi    
kokouksen puheenjohtaja   
 
 
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 
vastaavaksi. 
 
 
 
Hyvinkäällä 6.3.2016  
 
Pirkko Leppä  Paula Kataja 
Pirkko Leppä   Paula Kataja 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 

 
(Sulkeissa oleva teksti on lisäohjeita tai vaihtoehtoinen päätösteksti.) 
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