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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2020
Aika

14.05.2020, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

Heilala Hannu,
Petäys Henri
Petäys Petri, puh. joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, siht.

Lisäksi

Kajavuori Juha (mobiiliyhteydellä)

Poissa

Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius on viimeaikaisista merkittävistä
laiteinvestoinneista huolimatta vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
Keskusteltiin varausten mahdollisesta purkamisesta tilanteessa, jossa nyt on
tehty huomattava määrä investointeja varausten tarkoittamiin kohteisiin.
Heilala selvittää varauksen käyttämisen mahdollista tasoa toteutuneiden
kulujen perusteella.
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4.1 Taloustilanne
- kassatilanne per 11.05.

ajankohdan ja olosuhteiden mukainen

- jäseniä 11.05.

107k2€, 4.074 jäsentä

4.2 Museoviraston avustus/ peruskorjattava moottori
Petäys P. laatii myönnetyn avustuksen vastaanottamiseksi tarvittavan
maksatuspyynnön
5 Tekniikka
Vasemman moottorin peruskorjaus: moottori toimitettu 22.04.perille
Vaasaan.
Tullauksesta ja veroseuraamuksista erääntynyt lasku/ 02.05. 31.296,-.
Oikea moottori: takuukorjaus: moottori toimitettu 08.04. perille
Vaasaan.
Matkustamon istuimien verhoilu: verhoilu lähes valmis. Myös
ikkunat asennettu paikoilleen.
Huollon tilanne:
- vasen moottori: hiontakäyttö ja koekäyttö
- oikea moottori: koekäyttö
- koe- ja tarkastuslennot ajoitettu alustavasti viikolle 22
- matkustamon istuimista on muutama asentamatta
- tavoitteena valmius jäsenlentotoiminnan aloittamiseen kesäkuun alussa
6 Lennot
Lastenklinikan pikku potilaiden lentojen toteuttamiseen tänä korona- keväänä
liittyisi toteutuessaan liian suuria terveysriskejä. Päätettiin siirtää
jäsenistömme lahjalennot pienille ystävillemme ensi vuoden kesään.

Päätettiin poistaa lentolistalta kaikki kaavaillut ulkomaan kohteet ja lisätä
listalle paikallislentoja sekä Malmilta että maakuntakentiltä.
Pidemmistä kohteista listalle jätetään toistaiseksi ainoastaan SIL:n
päälentonäytös Kauhavalla elokuun lopulla.
7 Tähtimoottori
Lehti menee 68 -sivuisena painon työjonoon viikolla 21 ja tullee jakeluun sitä
seuraavalla viikolla 22.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Edellytkset jäsenlentojen alottamiselle
Keskusteltiin etenemistavasta selvitettäessä edellytyksiä jäsenlentojen
mahdolliselle aloittamiselle tulevan kesän lentokaudella.
Lentotoiminnan aloittamisen luvallisuutta ja siihen liittyviä vastuukysymyksiä
pyritään selvittämään SIL:n asiantuntemukseen ja riippumattoman
lakiasiantuntijan kannanottoon perustuen (Heilala).

Em. keskustelujen pohjaksi ehdottamamme toimintamalli:
-

kauden ensimmäisen jäsenlennon ajankohta olisi 10.06.

-

päivitetty lentojen varausproseduuri, jonka koronapandemiaa koskeva
ohjeistus perustuu suoriin viittauksiin THL:n yleisohjeistukseen ja
korostaa lennoille ilmoittautujien vastuuta terveystilanteensa ja
riskiryhmästatuksensa tietojen ilmoittamiseen liittyen

-

selvästi hengitystieoireiset lennoille pyrkijät karsitaan lähtijöiden joukosta
purserin toimesta lennolle saapumisilmoittautumisen yhteydessä

-

kasvomaskin käyttö on pakollista koko lentotapahtuman ajan koskien
sekä jäsenlennoille osallistujia että matkustamohenkilökuntaa

-

rajoitettu matkustajapaikkojen käyttö: pääsääntönä 1 matkustaja /
istuinpari, vain samaan perheeseen kuuluvat voivat istua vierekkäin

-

lennoille lähtevät- ja sieltä palaavat ryhmät ohjataan kentällä purserin
toimesta riittävälle etäisyydelle toisistaan mahdollisen altistuksen
eliminoimiseksi

8.2Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
N/A
8.3 Airveteran Oy
N/A

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
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10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 15.06. kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

