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Aika
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Paikka

Ilmailumuseo, Vantaa

Läsnä

Arho Ari
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka
Ellonen Tony, kohta 5
Fallström Pauli, kohta 5
Kajavuori Juha, kohta 3
Ellonen Tony, kohta 5
Vesala Hannu, kohta 5

Poissa

Huhtala Jukka

Jakelu

Vakiojakelu, Huhtala Jukka, Tarma Petteri

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3 Talous
3.1 Tilinpäätösasiat, tilin-/toiminnan tarkastus
Tilintarkastuskertomus ilman huomautuksia saatiin tarkastajilta 04.03.
3.2 Jäsenmaksutilanne
Kuluvan vuoden jäsenmaksuista on tilitetty yhdistyksen tilille jo runsaat 80 %.
Kun jäsenmaksutuloja kertyy vielä yleensä lentokauden lähestyessä ja sen
aikanakin, on tilanne maksujen osalta vuodenaikaan nähden hyvä.

3.2 Muut talousasiat
Kaikki koneen huoltoon liittyvät, summiltaan merkittävät laskut
on maksettu. Jatkossa kuluja syntyy lähikuukausina vain
pääasiassa matkalaskuista.

4 Vuosikokous
4.1 Vuosikertomus 2013
Vuosikertomus valmistui viikolla 8 ja esitellään vuosikokouksen
hyväksyttäväksi.

4.2. Toimintasuunnitelma 2014
Toimintasuunnitelma, samoin tulo- ja menoarvio, valmistuivat viikolla 8 ja
esitellään vuosikokouksen hyväksyttäviksi.
5 Tekniikka
Arho ja Vesala kävivät 05.03. Trafi: ssa esittäytymis- ja
tiedonhankintakäynnillä.
Käynnin aikana selvisi, että DC- yhdistyksellä on todennäköisesti
edellytykset jatkossa suorittaa itse tähän asti ostopalveluna hankitut koneen
punnitus ja potkurien syöpymätarkastus. Toteutusmahdollisuuksia ryhdytään
selvittämään (Ellonen/ Vesala).
5.1 Kansallinen lentotoimilupa
Trafi: n edustaja oli kehottanut DC- yhdistystä harkitsemaan
kansallisen lentotoimiluvan hankkimista. Sen avulla ratkeaisi
mm. mahdollisesti rajankäynti jäsenyyden edellyttämisestä
kaikilta lennoillemme osallistuvilta.
Selvitettäviä asioita hakuprosessiin liittyen ovat muun muassa verottajan
suhtautuminen luvan hankkimiseen, mahdolliset vaikutukset lentävän
henkilöstön kelpoisuusehtoihin (mm. mahdolliset ikärajavaatimukset) ja
mahdollisuus matkustajamäärän kasvattamiseen lentokerralla.

6 Lennot

Suunniteltuja lentoja on tulevalle lentokaudelle jo 60 lentotuntia vastaava
määrä. Vilkas kausi on siis taas edessä.

6.1 Vieraat ja lapset lennolla
Trafi: lta on pyydettty kannanottoa vaatimukseen jäsenmaksun
edellyttämisestä myös lennoille osallistuvilta lapsilta. Vastausta odotetaan.
Kaikilta lennoille lähteviltä aikuisilta tullaan ilman poikkeuksia vaatimaan
jäsenmaksun suorittamista ennen lennolle lähtöä.
7 Lehti

Aineisto seuraavaa lehteä varten alkaa olla kasassa.
Lehden teko jatkuu suunnitelman mukaan, jonka mukaan ”Tähtimoottori” 1/
2014 ilmestyy huhtikuun aikana.

8 Ensiapukurssi, turva- ja purserikoulutus
Päivän mittaisia pakkotilanne- ja ensiapukursseja järjestetään huhtikuun
alussa koulutukseen valituille osallistujien suuren määrän vuoksi kahtena eri
kurssina.
Purserikoulutus toteutetaan Malmilla Kolmosen palattua takaisin talven
hallikaudelta.
EA-kurssin hinta on 730,- / 16 osallistujaa. Tavoitteena on saada niille
osallistumaan koko lentävä henkilöstö pois lukien ne lentäjät, joilla on
työnantajan järjestämä, voimassa oleva vastaava koulutus.
Heilala alkaa kartoittaa kurssien aikataulua.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Airveteran
Kaavailtu Lokin siirtäminen Kivistöön Vantaan asuntomessujen vetonaulaksi
ei toteudu. Hankkeeseen on todettu sisältyvän liian suuria teknisiä ja
taloudellisia riskejä.
Airveteran Oy: n hallitus kokoontuu kuukauden kuluessa.

11 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

12 Kiitokset toimikautensa päättävälle hallitukselle ja
oimihenkilöille
Puheenjohtaja Heilala esitti kiitoksensa toimikautensa päättävälle, hyvin
toimineelle hallitukselle ja yhdistyksen osaaville ja sitoutuneille
toimihenkilöille.
13 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:40.
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