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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2021
Aika

15.02.2021, klo 17:30

Paikka

Etäkokous

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:40.
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 vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.1 Taloustilanne
Jäsenmaksulaskujen postitus kestänyt aikaisempaa pitempään; syynä
merkittävästi edelliskertoja edullisempi postin veloitustaso ja ilmeisesti siihen
liittyen pidentynyt käsittelyaika
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4.2 Vuosikokousasiakirjat
Käytiin läpi vuosikokouksessa käsiteltävien kokousasiakirjojen
valmiustilanne.
Sovittiin, että Kajavuori pyytää kopiot tilintarkastajalta tämän käsiteltävänä
olevista hallituksen allekirjoittamista tilinpäätösasiakirjoista.
Kajavuori laatii yhdistyksen tulo- ja menoarviolaskelmat kuluvalle vuodelle ja
lähettää ne hallituksen kommentoitavaksi ennen vuosikokoukselle
esiteltävää lopullista sisältöään.
5 Tekniikka
Vuosihuolto on siihen liittyviä sähkötöitä lukuun ottamatta valmis.
Sähkötöiden tekemiseen kuluu luokkaa yksi työpäivä.
Hankintatarpeita:
-

2 jarrurumpua, hinta 11.000,-

-

polttoainetankin kohotoiminen määrämittari n. 4.000,-

6 Lennot
Lentolista pyritään julkaisemaan maaliskuun loppuun mennessä.
Epävarmuustekijöitä listan laadinnassa ovat sekä pahenevaksi ennustettu
pandemiatilanne että vielä toistaiseksi avoinna oleva tukikohtaratkaisu
Malmin sulkeutumisen jälkeisessä tilanteessa.
6.1 Verkkomaksupalvelu
Keskusteltiin verkkomaksupalvelun mahdollisen käyttöönoton
eduista ja haitoista.
Päätettiin siirtää päätöksen tekeminen sen jatkon osalta seuraaviin
hallituksen kokouksiin, kun asia on sitä ennen esitelty pursereille sovitun
helmikuisen tapaamisen yhteydessä.
Verkkomaksukonsepti esiteltiin purseritapaamisessa 05.02. Suunnitelma sen
mahdollisesta käyttöönotosta sai paikalla olleiden yksimielisen tuen.
Päätettiin jatkaa käyttöönoton valmistelua tavoitteena ottaa verkkomaksu
käyttöön heti lentokauden alusta lähtien.
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7 Tähtimoottori
Lehden materiaalin kokoaminen ja kirjoittaminen edistyvät
suunnitellun mukaisesti.
Aineiston dead line on maalis- huhtikuun vaihteessa, huhtikuu on varattu
lehden taittoa varten.
Tieto lentotoiminnan jatkumisesta tukikohtatietoineen on lehden
ajankohtaisuutisoinnin ykkösasia.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Lentokenttäyhteisön hallituksen seuraava kokous on 17.02. Nummelassa.
Agendalla on muun muassa jatkuvan toiminnan akuutti lisärahoitustarve.
Ympäristöluvan uusiminen on työn alla. Polttoaineen käytön määrään
liittyvän, yhdistyksemme kannalta toimintaa vakavasti rajaavan määrällisen
raja- arvon huomattava nostaminen on yksi haettavan muutoksen
painavimmista yksityiskohdista.
8.2 H: ki- Vantaa
Päätettiin, että Pohjonen lähettää Finavian edustajalle viikkotasoisen
ehdotuksemme päivistä, jolloin voisimme jatkaa keskeytyneitä
keskustelujamme mahdollisesta toiminnallisesta yhteistyöstä HelsinkiVantaalla.
8.3 Airveteran Oy
N/A
8.4 Traficom: in telekonferenssi 01.02.2021
Traficomin 01.02. järjestämään telekonferenssiin osallistui DC-yhdistyksestä
puheenjohtajan lisäksi osa ohjaajistamme.
Tapahtuman taustalla vaikutti taannoisesta Junkers- onnettomuudesta
laaditun tutkintaraportin julkistaminen ja tehtyjen selvitysten tuloksena
syntyneet johtopäätökset turvallisuustilanteen kehittämiseksi.
Tilaisuudessa esiteltiin muutamia toimenpide- ehdotuksia ja alustavia
suunnitelmia lentoturvallisuustyön tehostamiseksi:
-

ehdotettiin perustettavaksi DC-yhdistykselle oma koulutusorganisaatio

-

järjestettäväksi seminaari TRI- ja TRE -osaamisen kertaustapahtumaksi
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-

pyydettiin toimittamaan Traficom: ille yhdistyksemme voimassaoleva
lentotoimintakäsikirja, joka on toimitettu määräaikaan mennessä, samoin
matkustamotoiminnan käsikirja

-

tulevalla lentokaudella Traficom tullee tekemään ennalta ilmoitettuja
reittitarkastuslentoja

-

kehotus tutustua Junkers- onnettomuuden tutkintaraporttiin, joka löytyy
linkin: https://www.sust.admin.ch/inhalte/AV-berichte/HB-HOT_EN.pdf
alta

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena
15.03.2021, kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:45.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

