DC- yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2013
Aika

18.3.2013, 17.00 – 19.15

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki

Läsnä

Arho Ari
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

Jakelu

Vakiojakelu, osanottajat, Illikainen Veli- Matti, Huhtala Jukka

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2 Talous
2.1 Taloustilanne
Ei muutoksia edelliseen kuukauteen; taloustilanne on edelleen hyvä.
2.2 Jäsenmaksut 2013
Vuoden 2013 jäsenmaksulomakkeet, yhteensä 2.938 kappaletta, joista 65
kannatusjäsenmaksuja, postitettiin helmikuun ensimmäisellä viikolla.
Kuluvan vuoden jäsenmaksuja on 18.3. mennessä kirjautunut yhdistyksen tilille
1903 kpl. Tavoite 2.000 jäsenen saavuttamisesta on edelleen hyvin mahdollinen.

3 Pankkikortit kapteeneille
Hallitus päätti myöntää alla luetelluille Kolmosen kapteeneillemme DC- yhdistyksen
tilinkäyttöoikeuden, joka käytännössä tarkoittaa oikeutta käyttää yhdistyksen
nimissä olevaa pankkikorttia DC- yhdistyksen jäsenlentoihin- sekä koneen
ylläpitohuoltoon ja tarkastuslentoihin liittyviä välittömiä hankintoja varten.
Korttikohtaiseksi päivittäiseksi maksurajaksi päätettiin 5.000,-. Kortin käyttöön ei
sisälly käteisen rahan nostomahdollisuutta.
Kapteenit, joille pankkikortin käyttöoikeus päätettiin myöntää:
-

Juha Korhonen
Pentti Niemi
Esko Ruohtula
Pekka Sukanen
Petteri Tarma

4 Airveteran: in tilanne
Airveteran Oy: n epäselvän tilanteen selkiyttämiseksi järjestettiin 13.2. kokous DCyhdistyksen toimistolla, jonka osanottajina olivat Pohjola (DC- yhdistyksen virallinen
edustaja) ja Heilala (DC- yhdistyksen puheenjohtaja), Airveteran Oy: n hallituksen
jäsenet Esko Ruohtula ja Heikki Ylikorpi sekä toimeksiannosta Airveteran Oy: n
tilinpitoa selvittänyt Juha Kajavuori. Kokouksesta on laadittu pöytäkirja.
Kokouksessa tehtiin päätös valmistella yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä tuottaa
Airveteran Oy: n osakekirjat vuoden 2008 uusmerkintään osallistuneille.
Tilanne per 18.3. on ennallaan.
5 Tekniikka
Kaikki suunnitellut Kolmosen vuosihuoltotyöt Vaasassa on saatu tehdyiksi.
Kone lennetään Malmille 27.4.
.
6 Lehti
’Tähtimoottorin’ tekeminen edistyy suunnitellusti ja merkittävä osa materiaalista on
jo toimituksellisesti valmiina.
Seuraava lehti ilmestyy lentokauden alkamiseen mennessä, viikolla 18.

7 Lentovarausten tilanne
7.1 Varaustilanne

Ajankohta huomioiden lentojen täyttöaste on yllättävän hyvällä tasolla; halutuimmat
lähdöt ovat jo käytännössä täyteen myytyjä.
7.2 Oman väen tarve tapahtumalennoille
Päätettiin varata Kymin siirtolennolle 1 paikka lisää miehistöä
varten.
7.3 Ulkomaan lennot: Heringsdorf, Göteborg, Örebro
Heringsdorf: in lennolle on ilmoittautunut 5 lähtijää ja lisäksi 3 miettii lähtemistään.
Näillä näkymin retki ei toteudu.
Sovittiin, että Pohjola ilmoittaa järjestäjille lopullisen kantamme osallistumiseen
huhtikuun alussa.
Göteborg: iin on ilmoittautunut 2 lähtijää. Lennon toteutuminen on hyvin
epätodennäköistä.
Örebro: n retki ei ole vielä varattavien lentojen listalla; silti lähtijöitä on jo tiedossa
ainakin 12. Lento näyttää toteutuvan.
Sovittiin, että Pohjonen tarkistaa järjestäjiltä viimeisimmät tiedot tapahtuman
järjestelyistä.
7.4 Möltsi ja Lastenlinnan potilaat
Lastenlinnan pikku potilaille ja heidän saattajilleen on tiedustelujen
perusteella ehdotettu paikallislennon ajankohdaksi kello 17.00
lennolle lähtijöille sopivana päivänä toukokuun puolivälissä.
Pikku potilaiden lentomaksuissa on paljon neuvotteluvaraa, jos
siihen on tarvetta. Heilala jatkaa keskusteluja asiasta.
7.5 Kuvauslento ”Blues” 3.5.
Blues- bändi on tiedustellut mahdollisuutta tulla kuvatuksi hyvässä
seurassa, Kolmosen ylilento taustanaan. Päätettiin, että lento
lennetään Malmilla vakiohinnoittelun mukaisesti.
7.6 Hallin lennot
Esillä olleista päivämääristä aikaisempi, 24.5., on mahdollista varata
toivottua Hallin lentoa varten.

8 70- vuotis- t- paidat, t- paidat, lippikset, hihamerkit, haalarit ja muut
varustehankinnat
Kaikki tilatut OH-LCH:n 70- vuotis- t- paidat on toimitettu ja
maksettu. Muutamia myöhään heränneiden tiedusteluja on tullut
jälkikäteen, mutta lisätilauksia ei ole enää mahdollista toimittaa.
Tulevaa kautta varten on hankittu erikokoisia harmaita t- paitoja 270
kpl, myytäviä lippiksiä 48 kpl, crew- lippiksiä 24 kpl ja hihamerkkejä

100 kpl.
Malleja erikokoisista lentohaalareista on tilattu MP- myymälästä.
Yksikköhinta tullee olemaan 45,
Nimetyille, eri toimihenkilötehtävissä toimiville haalari hankitaan
yhdistyksen kustantamana. Haalarin hinta ja saatavuus muille
yhdistyksen jäsenille päätetään myöhemmin saatujen lopullisten
hinta- ja toimitusehtotietojen tarkennuttua.

9 Vuosikokousasiat
Puheenjohtaja kehotti hallituksen jäseniä harkitsemaan hyvissä
ajoin kantansa mahdollista uudelleenvalintaa koskien ja toivoi
nykyisten jäsenten olevan käytettävissä myös uutta,
vuosikokouksen jälkeistä hallitusta valittaessa.

10 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.4.2013 kello 16.30 alkaen Ilmailumuseon
kabinetissa.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

Tehtävälista
No

Antopvm

239

Tehtävä

Vastuuhenkilö

Aikataulu

Status

Varaosavaraston siivous ja inventointi

Speedy

A

263

14.5.

4 Headset- laitteen hankinta

Sukanen

A

267

14.5.

Pankkikorttien hankinta koneen
päälliköille lentojen yhteydessä tehtäviä
hankintoja varten

Heilala

A

284

10.12.

Nettikysely NDA- retkestä Saksaan

Heilala

12/ 2013

A

288

21.1.

Vesivehmaan retken suunnittelu

Jaakkola

asap

A

289

21.1.

Haalari lentohenkilöstölle

Arho,
Sukanen,
Heilala

asap

A

291

18.2.

DC- yhdistyksen vastaus NDAkumppaneille Heringsdorf: in
kokoontumistapahtumaan liittyen

Pohjola

asap

A

292

18.3.

Örebro: n lentonäytöksen
ennakkotietojen päivitys

Pohjonen

asap

A

293

18.3.

Lastenlinnan potilaiden
paikallislennosta sopiminen

Heilala

asap

A

294

18.3.

’Blues’- lennon yksityiskohdista
sopiminen

Heilala

asap

A

295

18.3.

Ilmailumuseon kabinetin varaaminen
24.4.

Heilala

asap

A

1
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Avoin, Valmis tai Siirtyy myöhemmäksi
Valmistumisaika

