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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 19.8.2015
Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Mäkinen ja Pertti Pasuri.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esitetyt Kirsi Mäkinen ja Pertti Pasuri.

§4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi pykälä lisäyksellä:
§ 8 Muut mahdolliset asiat muuttui pykäläksi 9 ja siitä eteenpäin pykäläjärjestys muuttui
yhdellä eteenpäin. § 8 Hautausmaakatselmus Längelmäen hautausmailla.
Liite 1
Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esitetyllä
pykälälisäyksellä.

§5

LAINAMAKASIININ MAALAUS

Kiinteistöjohtokunta käsitteli kokouksessaan 4.6. rakennusmestari Martti Ahosen selvitystä
lainamakasiinin kunnostamisesta ja 10.6. asiasta käytiin vielä neuvottelua pienemmällä
porukalla. Käydyn keskustelun pohjalta päädyttiin esittämään kirkkoneuvostolle hankkeen
jaksottamista kolmelle vuodelle, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi.
Tänä kesänä oli tarkoitus vaihtaa huonokuntoiset laudat uusiin ja suorittaa koko
ulkovuorauksen maalaus vuonna 2017. Lautavuorausta purettaessa sen alta paljastui
hieno hirsiseinä. Kyläyhdistys päätti purkutyön edetessä purkaa koko lautavuorauksen
pois ja jättää rakennus hirsiseinäiseksi. Seinät olisi tarkoitus paikka maalata jo tulevana
syksynä puna- tai keltamullalla ja uusintamaalaus suunnitellusti vuonna 2017.
Kiinteistöjohtokunta ottaa kantaa muuttuneeseen suunnitelmaan tapaamalla
kyläyhdistyksen edustajia Längelmäellä.
Pöytäkirjan tarkastajat ____ / ___
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Esitys: Kiinteistöjohtokunta ja kyläyhdistyksen edustajat keskustelevat muuttuneesta
suunnitelmasta lainamakasiinin kunnostamisesta. Kiinteistöjohtokunta ottaa kantaa
hirsiseinän maalaukseen ja maalausväriin ja tuo uuden suunnitelman kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta kävi paikan päällä yhdessä kyläyhdistyksen edustajien kanssa
katsomassa lainamakasiinin julkisivuja. Hyväksyttiin suunnitelmien muutos seinien osalta
niin, että hirsiseinä jätetään näkyviin. Pirkanmaan maakuntamuseolta odotetaan lausuntoa
seinien käsittelystä sekä ulkokaton uusimisesta. Korjaussuunnitelman muutos viedään
kirkkoneuvostolle lopullisesti hyväksyttäväksi.
§6

ERÄJÄRVEN KIRKON JULKISIVUJEN KORJAUSSUUNNITTELUN
TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

Eräjärven kirkon julkisivujen korjaussuunnittelutyön tarjoukset pyydettiin kolmelta asiantuntijalta. Kirkkoneuvosto käsitteli saadut tarjoukset kokouksessaan 10.6. ja päätti lähettää
asian uudelleen valmisteltavaksi kiinteistöjohtokunnalle, koska tarjoukset eivät olleet
vertailukelpoisia keskenään. Kiinteistöjohtokunta valmistelee asiaa saatujen tarjouksien
pohjalta ja tuo oman esityksensä kirkkoneuvostolle.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta käsittelee tulleet tarjoukset ja tekee niiden pohjalta esityksen
missä laajuudessa uudet tarjoukset pyydetään.
Tarjoukset liitteenä, sekä liite perinnerakennusmestarin käynnistä Eräjärven kirkolla.
Päätös: Kiinteistöjohtokunta käsitteli tulleet tarjoukset ja totesi, että niitä ei voi vertailla
keskenään. Talouspäällikkö Aija Nivala ja kiinteistöjohtokunnan jäsen Pertti Pasuri laativat
yhdessä esityksen uudesta tarjouksesta, joka sitten lähetetään kaikille johtokunnan
jäsenille kommentoitavaksi. Yhteisen hyväksynnän jälkeen tarjouspyynnöt lähetetään
näille kolmelle, joilta oli tullut aiemmin tarjous. Lisäksi pyydetään suosituksia Pirkanmaan
maaseutumuseolta siitä, keille muille voisimme tarjouspyynnön lähettää.

§7

PYYNTÖ PUUN KAATAMISESTA LÄNGELMÄEN HAUTAUSMAALTA

Tuula Hiltunen on ottanut yhteyttä seurakuntaan tätinsä Saima Salon hautakivestä. Hauta
sijaitsee suuren kuusen alla ja puun juuret ovat alkaneet nostaa vähitellen hautakiveä, joka
on jo kallistunut. Hänen mielestään kiven oikaisu ei hyödytä, vaan ainoana vaihtoehtona
hän näkee puun kaatamisen. Hän pyytää, että asia käsitellään kirkkoneuvostossa ja että
puu kaadettaisiin mahdollisimman pian.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta käy paikan päällä toteamassa nykyisen tilanteen ja tekee sen
pohjalta esityksen kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjan tarkastajat ____ / ___
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Päätös: Kiinteistöjohtokunta päätti yksimielisesti, että tutkitaan ensin puun kunto
kairauksella. Jos puu todetaan terveeksi, seurakunta hoitaa hautakiven oikaisun.
Kiinteistöjohtokunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn jos puun kunto todetaan huonoksi.
§8

HAUTAUSMAAKATSELMUS LÄNGELMÄEN HAUTAUSMAILLA

Kiinteistöjohtokunnan kuuluu suorittaa hautausmaaohjesäännön 34 §:n mukaiset katselmukset Oriveden seurakunnan hautausmailla. Juupajoen kappeliseurakunta suoritti
katselmuksen Juupajoen hautausmaalla ja tuo katselmuksen tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Esitys: Kiinteistöjohtokunta suorittaa katselmuksen Längelmäen vanhalla ja uudella hautausmaalla. Katselmus tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Katselmuksessa todettiin seuraavaa:
- hautausmaat olivat hyvin hoidettuja, josta työntekijöille kiitokset
- sankarihautausmaan laattojen puhdistus syksyllä, tarvittaessa tekstien maalaus
ensi keväänä. Samassa yhteydessä todettiin, että kaikki seurakunnan sankarihautausmaat kunnostetaan vv. 2016-2017 aikana.
- hautausmaa-alueen isojen puiden kunto tarkastetaan. Varalle istutetaan korvaavia
puita, jota varten seurakuntapuutarhuri laatii istutussuunnitelman kiinteistöjohtokunnalle
- jonkin verran kallistuneita/kaatuneita hautakiviä
Hautausmaakatselmus tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi kiinteistöjohtokunnan pöytäkirjassa.

§9

MUUT ASIAT

§ 10

OIKAISUOSOITUS

Oikaisuosoitus liitetään pöytäkirjaan.
§ 11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen hautausmaakierrokseen.

Pöytäkirjan tarkastajat ____ / ___

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___

Pöytäkirjantarkastajat ____ / ___

