Talouspäällikön päätös
7/2020
KIRKKONEUVOSTO

YLITORNION KIRKON ÄÄNENTOISTON VIIMEISTELY
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin
oikeuksin päätöksen.
Perustiedot

Ylitornion seurakunta on vuoden 2019 aikana uusinut Ylitornion kirkon äänentoistoa mikrofonein
ja uusimalla kaapelointia. Samassa yhteydessä hankittiin erillinen myös ulkotilassa toimiva mikrofoni ja kaiutin yhdistelmä.
Äänentoiston ongelmakohdaksi muodostui näiden tehtyjen toimenpiteiden jälkeenkin äänenmiksaaminen. Äänentoistoa on todennäköisesti uusittu useita kertoja niin, että on rakennettu vanhan
lisäksi uutta. Nyt vanhoja ja uusia äänentoistolaitteita on useita ja laitteista kaikki vaikuttavat
kaikkiin ja niiden käytettävyys on vähintäänkin hankalaa hyvän äänentoiston saamiseksi. Äänentoistolaitteisto on asennettu sakastiin, joka osaltaan vaikeuttaa suntion työtä ja äänenlaadun tarkkailua. Asiaa on selvitetty asiantuntija Kalervo Vanhan kanssa yhteistyössä pastori Jonna Tolosen,
suntio Matti Holsterin ja kanttori Anni Pesälän kanssa.
Nyt tarjottu laitteisto vastaa seurakunnan henkilökunnan esittämiin toiveisiin ja poistanee käytännön haasteet jatkuvassa äänentoisto- ongelmassa.

Päätös

Talouspäällikkönä olen hyväksynyt Viihdeväylä Oy:n tekemän tarjouksen 4 798,80 euroa äänentoiston viimeistelystä asennuksineen Ylitornion kirkossa.
Liite

Viihdeväylä Oy Tarjous 19.2.2020

20.2.2020

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaarlo Huhtanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Viihdeväylä Oy, Kalervo Vanha

Viihdeväylä Oy

TARJOUS

Pellontie 25
95700 Pello

19.2.2020

Ylitornion Seurakunta
Pirta Melaluoto
Alkkulanraitti 5
95600 Ylitornio

YLITORNION KIRKON ÄÄNENTOISTON UUDISTUS

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Teille kirkon äänentoiston remonttia, jolla hallinta siirretään
kirkkosalin puolelle ja ainoastaan vahvistimet jätetään kirkkoherran huoneeseen.
Alustavassa suunnitelmassa kirkkosaliin asennetaan lasiovellinen laitekaappi, johon nykyiset langattomien
mikrofonien vastaanottimet sijoitetaan. Alttarin ja saarnastuolin mikrofonit myös kaapeloidaan suoraan ko.
kaappiin. Mikseri liitäntöineen on kaapin päällä ja siihen voidaan tarvittaessa liittää instrumentteja ja
mikrofoneja esim. vieraileville esiintyjille tarpeen mukaan. Stream lähetin ja tukiasema siirretään
kirkkosaliin. Asennetaan yleisäänelle mikrofoni, jolla nettilähetykseen saadaan seurakunnan ja
kuoron/kanttorin laulu.
LAITTEET
•
•
•
•
•
•

12-kanavainen analoginen mikseri
lasiovellinen laitekaappi varusteineen kirkkosaliin
Saarnastuolin mikrofoni
Yleisääni mikrofoni nettilähetyksiä varten
asennustyö ja matkat
tarvikkeet

HINTA: 3870€(alv 0%) 4798,80(alv. 24%)

Kaikilla laitteilla on 3 vuoden takuu.
Toimitusaika n. 2 vko. tilauksesta

Viihdeväylä Oy
Kalervo Vanha
toimitusjohtaja
0400 694894
Pellontie 25
95700 Pello

