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AIKA

Tiistaina 14. toukokuuta 2019 klo 17 – 18.30

PAIKKA

Oriveden seurakuntakeskus

LÄSNÄ

HAIKKA Juha
KONTIO-OLLILA Kirsti
KOPPANEN Elina
LÄHDETMÄKI Helena
PASURI Pertti
LINKOPUU Kai
RUUSKA Juha

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
kokouksen alussa paikalla kertomassa
seurakunnan metsistä

POISSA

HERNESNIEMI Matti
PÄRSSINEN Markku,
PITKÄMÄKI Harri

jäsen
kirkkoneuvoston varapj.
kiinteistöpäällikkö (Kangasala)

MUUT OSALLISTUJAT NIVALA Aija, talouspäällikkö, sihteeri
TAPIOLINNA Mika, kirkkoherra, poistui klo 17.45
ERONEN Ulla, kirkkovaltuuston pj.
SALOMAA Heikki, kirkkoneuvoston edustaja
ALLEKIRJOITUKSET

___________________
Juha Haikka
puheenjohtaja

___________________
Aija Nivala
sihteeri

ASIAT

§§ 1 – 10

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUS

15. päivänä huhtikuuta 2019 sähköisesti, allekirjoitetaan
seuraavassa kokouksessa

ALLEKIRJOITUKSET

___________________
Kirsti Kontio-Ollila

___________________
Pertti Pasuri

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
20. päivänä toukokuuta 2019 Oriveden seurakunnan
kirkkoherranvirastossa klo 9 jälkeen
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherran piti alkuhartauden.

§2

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Koollekutsuminen sähköpostilla
8.5.2019
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsti Kontio-Ollila ja Pertti Pasuri.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan esitetyt Kirsti Kontio-Ollila ja Pertti Pasuri.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 1

Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Kokouksen alussa oli paikalla Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry:stä Juha Ruuska,
joka hoitaa seurakunnan metsiä. Hän antoi katsauksen seurakunnan metsien tilasta.

§5

LÄNGELMÄEN HUOLTORAKENNUKSEN LISÄOSAN RAKENTAMISEN
URAKKATARJOUKSET

Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt urakkatarjoukset Längelmäen hautausmaan
huoltorakennuksen lisäosan rakentamisesta työntekijöiden sosiaalisiksi tiloiksi.
Urakkatarjoukset saadaan kokoukseen mennessä, jotka kiinteistöpäällikkö esittelee.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta antaa kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta urakoitsijasta
kiinteistöpäällikön esittelyn pohjalta.
Kiinteistöpäälliköltä tuli tieto ennen kokousta, että hän ei pääse osallistumaan, eikä saa
toimitettua meille näin lyhyellä ajalla urakkatarjouksia.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___
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Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa ja siinä yhteydessä nousi esille huoli siitä, että
Längelmäen hautausmaan kausityöntekijät eivät saa tänä kesänä uusia sosiaalisia tiloja,
jotka oli suunnitteilla heille jo viime kesäksi. Keskusteltiin myös väliaikaisena ratkaisuna
mahdollista vuokrakontin hankkimista siihen saakka, kun saadaan heille asialliset
sosiaaliset tilat.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle harkittavaksi väliaikaisratkaisuna
vuokrakontin hankkimista siihen saakka, kunnes saadaan uudet sosiaaliset tilat
rakennettua.

§6

URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY ORIVEDEN SEURAKUNTAKESKUKSEN VANHOJEN IV-LAITTEIDEN UUSIMISESTA

Oriveden seurakuntakeskuksen vanhojen iv-laitteiden uusimisesta on pyydetty urakkatarjoukset. Urakkatarjoukset saadaan kokoukseen mennessä, jotka kiinteistöpäällikkö
esittelee.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta antaa kirkkoneuvostolle esityksen valittavasta urakoitsijasta
kiinteistöpäällikön esittelyn pohjalta.
Kiinteistöpäälliköltä tuli tieto ennen kokousta, että hän ei pääse osallistumaan, eikä saa
toimitettua meille näin lyhyellä ajalla urakkatarjouksia.
Työsuojelutarkastaja on antanut seurakunnalle toimintaohjeen, että työnantajan on
huolehdittava siitä, että työpaikalla on riittävästi kelvollista hengitysilmaa. Selvityksestä
kuitenkin ilmenee, että ilmanvaihto ei ole kaikilta osin toimintakunnossa. Työnantajan on
ryhdyttävä toimenpiteisiin, että asian on oltava kunnossa 30.9.2019 mennessä.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että toimenpiteisiin on pikaisesti
ryhdyttävä, että ilmanvaihto saadaan kaikilta osin kuntoon määräaikaan mennessä.

§7

PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY TILASTA LATOMETSÄ

Tilalta Latometsä on pyydetty ensiharvennuksesta tarjoukset. Määräaikaan mennessä
saatiin kolme tarjousta: Mhy:n puunvälitys, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene,
joista metsänhoitoyhdistys on tehnyt vertailukelpoiset tarjousvertailut.
Tarjousvertailu liitteenä.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle tarjousvertailun pohjalta
hyväksyttäväksi parhaimman tarjouksen antaneen Mhy:n puunvälityksen tarjouksen.
Päätös: Kiinteistöjohtokunnan päätös esityksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___
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§8

MUUT ASIAT

§9

OIKAISUOSOITUS
Oikaisuosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___
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