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SIVU 01/2015

MUUT OSALLISTUJAT NIVALA Aija, talouspäällikkö, sihteeri
POHJALA Jussi, kirkkovaltuuston pj.

ALLEKIRJOITUKSET

___________________
Juhani Saari
puheenjohtaja

___________________
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sihteeri

ASIAT

§§ 1 – 11

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

8. päivänä kesäkuuta 2015 Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa

ALLEKIRJOITUKSET

___________________
Elina Koppanen

___________________
Kirsti Kontio-Ollila

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
9. päivänä kesäkuuta 2015 Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa klo 9 jälkeen

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA

§1

PÖYTÄKIRJA 3/2015

SIVU 02/2015

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty
sähköisesti / postitse 1.6.2015
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Koppanen ja Kirsti Kontio-Ollila.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan esitetyt Elina Koppanen ja Kirsti Kontio-Ollila.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 1

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5

SELVITYS LAINAMAKASIININ KUNNOSTAMISESTA

Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 29.4. lainamakasiinin kunnostamista
yhdessä Kirkonkylän kyläyhdistyksen jäsenien Sami Joutselan ja Seppo Knuuttilan
kanssa. Kyläyhdistys on kiinnostunut lainamakasiinin kunnostamisesta yhdessä seurakunnan kanssa. Kokouksessa päätettiin pyytää rakennusmestari Martti Ahoselta kustannusarvio rakennuksen kunnostamisesta. Selvitys pyydettiin niin, että kyläyhdistys tekee
seinien osalta maalaustyön seurakunnan hankkimalla materiaalilla ja kattotyö asennettuna
huopa- sekä peltikatteella. Selvitys kustannusarvioineen tuodaan kokoukseen.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta käsittelee kokoukseen tuodun selvityksen lainamakasiinin
kunnostamisesta ja jatkaa sen pohjalta keskustelua kyläyhdistyksen kanssa.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta käsitteli rakennusmestari Martti Ahosen laatiman korjausarvion lainamakasiinin kunnostamisesta. Päätettiin kutsua kirkonkylän kyläyhdistyksen
jäseniä yhteiseen tapaamiseen kiinteistöjohtokunnan jäsenien kanssa keskiviikkona 10.6.
klo 15 Längelmäen seurakuntatalolle.
Pöytäkirjan tarkastajat ____ / ___

ORIVEDEN SEURAKUNTA
KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA

PÖYTÄKIRJA 3/2015

SIVU 03/2015

Rakennusmestari Martti Ahonen kutsutaan myös paikalle asiantuntijana.
Tapaamisessa keskustellaan siitä, mikä olisi kyläyhdistyksen osuus kunnostustyön osalta
ja mikä osuus jäisi seurakunnalle. Kokouksessa todettiin myös, että lainamakasiinin katto
on uusittava. Katon uusimiskustannukset esitetään budjetoitavaksi ensi vuodelle.

§6

PUUNOSTOTARJOUKSET SEURAKUNNAN LEIMIKOISTA

Metsänhoitoyhdistyksen Markku Lehtimäki on talouspäällikön valtuuttamana pyytänyt
tarjoukset seurakunnan leimikoista metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.
Puunostotarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.6. , jonka jälkeen Markku Lehtimäki tekee
niistä vertailukelpoiset tarjoukset.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle metsänhoitoyhdistyksen esityksen
pohjalta seurakunnan kannalta parhaimman tarjouksen/tarjouksien hyväksymistä.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi metsänhoitoyhdistyksen tekemän vertailun pohjalta Stora-Enson puunostotarjoukset.
Tarjouspyynnöt lähetettiin yhdeksälle puunostajalle. Määräaikaan mennessä tuli tarjoukset
kolmelta yhtiöltä, joista yhden tarjous hylättiin, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen.
§7

JUUPAJOEN KIRKON MAALÄMPÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

KnowTek Oy tekee suunnitelmaa Juupajoen kirkon maalämmöstä. Suunnitelma valmistuu
3.6. mennessä, jolloin se tuodaan suoraan kokoukseen. Suunnitelman pohjalta kiinteistöjohtokunta lähtee pyytämään urakkatarjouksia ja käsittelee määräaikaan mennessä
saapuneet tarjoukset.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta pyytää maalämpösuunnitelman pohjalta urakkatarjoukset,
käsittelee ne ja tekee esityksen valittavasta urakoitsijasta kirkkoneuvostolle.
Päätös: KnowTek Oy:n laatima maalämpösuunnitelma hyväksyttiin ja sen pohjalta pyydetään urakkatarjoukset. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.6., jonka jälkeen kiinteistöjohtokunta käsittelee ne ja tekee esityksen kirkkoneuvostolle valittavasta urakoitsijasta.
§8

HULIPASJÄRVEN VESIYHTEISÖN ANOMUS

Hulipasjärven vesiyhteisön puheenjohtaja Heikki Veirto pyytää seurakunnalta lupaa
rakentaa suunnitellulle pohjapadolle rakentamisajan ja huoltamista varten tien. Tie tulisi
tilalle Vähä-Kyllö ( Juupajoella) . Hulipasjärven vesiyhteisö hakee lupaa pohjapadon
rakentamiseen Hulipasjärven laskuojaan Sahajokeen. Tavoite on nostaa järven keskiveden korkeutta 20 cm, jotta järven rehevöityminen ja umpeen kasvaminen saataisiin
pysähtymään. Padolle pitää rakentaa tie padon rakentamista ja huoltamista varten, tien
pituus noin 260 metriä.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___
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SIVU 04/2015

Metsänhoitoyhdistyksen Markku Lehtimäki, kiinteistöjohtokunnan pj Juhani Saari,
varajäsen Jouko Jokinen ja talouspäällikkö Aija Nivala kävivät paikan päällä yhdessä
vesiyhteisön edustajien kanssa katsomassa aluetta. Alustavasti katsottiin paikkaa, josta
tien voisi mahdollisesti tehdä ilman mainittavaa taloudellista haittaa. Katselmuksessa
kiinnitettiin myös huomiota Sahajoen ylittävään siltaan, jossa on painorajoitus.
Keskusteltiin siitä, että olisi luontevaa tehdä siltaremontti samassa yhteydessä kuin
patokin, mutta se on tiehoitokunnan asia.
Esitys: Metsänhoitoyhdistyksen Markku Lehtimäki antaa asiasta lausunnon, jonka
pohjalta kiinteistöjohtokunta käsittelee Hulipasjärven vesiyhteisön anomusta ja tekee
sen pohjalta päätösesityksen kirkkoneuvostolle.
Päätös: Asiasta käytiin keskustelua ja kuultiin Markku Lehtimäen antama lausunto.
Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle luvan antamista tien rakentamiselle, mutta
suosittelee Sahajoen ylittävän sillan korjausta samassa yhteydessä.

§9

MUUT ASIAT

§ 10

OIKAISUOSOITUS

Oikaisuosoitus liitetään pöytäkirjaan.
§ 11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___

