KIRKKONEUVOSTO

Talouspäällikön päätös
12/2020

STREMINPALVELUN HANKINTA YLITORNION KIRKKOON
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Ylitornion seurakunta on lähettänyt jumalanpalveluksia ääniviestinä kotisivujen kautta halukkaille jo vuosia. CoVid-19 aikana ääni- ja kuvaviestin lähettäminen oli ainoa keino toimittaa lakisääteinen jumalanpalvelus. Nykytekniikalla lähiseurakunnat sekä useat muut seurakunnat lähettivät jumalanpalvelukset kuva- ja ääniviestinä Facebookin kautta äärettömälle määrää kiinnostuneita. Tämä palvelu osoittautui helpoksi ja
varmakäyttöiseksi kohtaamisen välineeksi poikkeuksellisena aikana.
Kuvaviestin lähettäminen vaatii kirkkoon soveltuvan kamerajärjestelmän. Kirkkoherra Matti Salminen tilasi seurakunnalle kamerat välittömästi, kun striimausta alettiin tarvitsemaan työvälineenä. Kameroiden
saanti viivästyi tähän päivään. Vaikka poikkeustilan vaatimia jumalanpalveluksen striimauksia ei enää jatkossa lakimääräisesti tarvittaisikaan,
on se osoittautunut tämän päivän tavaksi tavoittaa ihmisiä paikkakunnalla ja sen ulkopuolella. Striimaus palvelee erityisesti kotona olevia,
hoitolaitoksen asukkaita ja kaikkia heitä, jota eivät pysty tai halua tulla
kirkkoon.
Seurakunta laajentaa palvelua kirkollisissa toimituksissa. Striimausvälineistö mahdollistaa toimituksien striimauksen kuvan ja äänen kanssa
omaisille, häävieraille, morsiusparille jne. tallenteena. Kamera- ja äänentoisto voidaan hallita paikallisesti tai etähallita palveluna käyttäen seurakunnan välineistöä toimittajan toimesta.
Streaminpalvelun hinta on 279,00 euroa kuukaudessa. Palvelu poistaa
nykyisen palvelun tarpeen, jonka hinta on 105,40 euroa kuukaudessa
Talouspäällikön päätös
Viihdeväylä Oy toimittaa liitteen mukaisen kameran asennettuna ja
käyttöopastettuna Ylitornion kirkkoon palveluna. Palveluun sisältyy
etäohjattavuus.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion
seurakunnan kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.
Ylitorniolla 12.5.202

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö

Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaarlo Huhtanen/ Paavo Sandgvist
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Viihdeväylä Oy, Kalervo Vanha
Suntio Matti Holster, Pirkko Vaarala

Oikaisuvaatimusohjeet
Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Ylitornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Alkkulanraitti 3
Postiosoite: Alkkulanraitti 3, 95600 YLITORNIO
Sähköposti: talous.ylitornio@evl.fi
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä
tietojärjestelmässä̈ siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:





oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Viihdeväylä Oy

TARJOUS

Pellontie 25
95700 Pello

7.5.2020

Ylitornion Seurakunta
Pirta Melaluoto
Alkkulanraitti 5
95600 Ylitornio

YLITORNION KIRKON STREAMING RATKAISU

Kiitämme tarjouspyynnöstä ja tarjoamme Teille streaming laitteistoa, jolla jumalanpalvelukset välitetään
kuvallisena nettiin. Järjestelmää ohjataan tabletilla tai Pc:llä. Liitteenä esite ja tekniset tiedot.
Julkaisualustaksi tarvitaan seurakunnan Facebook sivu ja/tai YouTube live-tili. Julkaisualustana Facebook
kerää eniten katsojia. Laitteistolla voidaan tallentaa halutut tapahtumat myös tietokoneen kovalevylle.
LAITTEET
•
•
•
•
•
•

Panasonic AW-HN38HKEJ etäohjattava kamera. 22 x Zoom
kameran seinäteline
NDI lisenssi stream välitykseen kameralta tietokoneelle
30m cat6 kaapeli
tietokone äänen ja kuvan hallintaan(toimitettu äänentoiston yhteydessä, mutta ei laskutettu)
tarvikkeet

Tarjoamme ratkaisua 2 eri mallilla. Omaksi ostettuna kertamaksulla tai kuukausimaksullisena palveluna.

HINTA OMAKSI:
HINTA PALVELUNA:

4670€(alv 0%) 5790,80€(alv. 24%)
225€/kk.(alv 0%)

Palvelun hinta sisältää ylläpidon, vaihtolaitteet ja tukipalvelun.
Kaikilla laitteilla on vuoden takuu.
Toimitusaika n. 2 vko. tilauksesta

Viihdeväylä Oy
Kalervo Vanha
toimitusjohtaja
0400 694894
Pellontie 25
95700 Pello

