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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 7 / 2016
Aika

29.08.2016, 17:30 – 18:30

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

Heilala Hannu, puheenjohtaja
Petäys Henri
Petäys Petri
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
4.1 Yleistilanne

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on hyvä.
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4.2 Jäsenet
Yhdistyksellä on per 29.08 jäsenmaksunsa maksaneita:
-

varsinaisia jäseniä 2.695

-

kannatusjäseniä

-

yhteensä

910
3.605

5 Tekniikka

5.1 RNAV, ELT, transponderi
Transponderin ohjelmistosta on nykyisellään käytössä vanhentunut versio,
joka on päivitettävä uusimpaan. Uusin versio on tarpeen, jotta ADSBinformaatio pystytään tuottamaan vuonna 2020 pakolliseksi muuttuvan
säännöstön mukaisesti.
Versionvaihto edellyttää irrotus-/asennustyötä ja päivitettävän laitteiston
toimittamisen Joensuuhun ja takaisin Vaasaan.
Tilaussopimuksesta on selvitettävä osapuolten, tilaajan ja toimittajan,
kustannnusvastuut.
5.2 Kartat, Garmin, iPad
Petäys H. selvittää ohjaajien käyttökokemusten perusteella, vastaavatko
käytössä olevat tuotteet päätettyjä / maksettuja.
5.3 Potkurien huolto
Molemmat potkurit toimitetaan talvikauden aikana määräaikaishuoltoon
Norjaan; vasemmanpuoleinen vuotta suunniteltua aikaisemmin.
6 Lennot

6.1 Lento- ohjelma
Lento- ohjelma on toistaiseksi toteutunut muutamaa yksittäistä muutosta
lukuun ottamatta pääosin suunnitellun mukaisesti.
Liian vähäisen osanottajamäärän takia on lentoa lisää jouduttu perumaan:
-

Visby

-

Riika

-

Kuopio, SIL:n päälentonäytöksen 2. päivä

-

Linköping, Ruotsin ilmavoimien juhlalentonäytös
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6.2 Uusien lentäjien koulutus
Uusien ohjaajiemme (Mikko Jägerholm ja Miikka Rautakoura)
Kolmoskoulutus on edennyt suunnitellusti. Vaaditut lentotunnit lennetään
Utissa 12.–14.09.
7 Hankinnat

7.1 Oheistuotteet
Oheistuotteita ei hankita lisää meneillään olevan lentokauden aikana.
7.2. ’Remove before filght’- avaimenperät
Tilatun ’Remove before filght’- avaimenperäerän toimitus ei ole edennyt
toivotusti. Toimittamamme kuvamateriaali ei tunnu sopivan tuottajan
tekniikan vaatimuksiin. Jatketaan ilmenneiden ongelmien ratkomista
(Heilala).
8 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1/2016 on saanut taas hyvää palautetta sisällöstään.
Jossakin määrin kritisoitu juttujen historiapainotteisuus selittyy lehden
ilmestymisajankohdalla (hallikauden pääosa), jolle ei ajoitu merkittäviä
ilmailualan tapahtumia, joissa olisimme olleet mukana.
Tähtimoottori 2/2016 sisältää pääpainoisesti tapahtuma- ja retkikuvauksia ja
niitä koskevia raportteja. Lehdessä tulee olemaan vain yksi laajempi
ilmailuhistoriaa käsittelevä artikkeli.
9 Muut esille tulevat asiat

Yhdistyksen jäsenille ja ilmailutapahtumien yleisölle jaettava DC-yhdistystä ja
Kolmosta esittelevä A4- kokoinen esitelehti uusitaan (Pohjola).

Lentojen varausinformaatiosta poistetaan vanhentunut maininta yhdistyksen
jäsenen mahdollisuudesta tuoda mukanaan vieras, jonka ei tarvitsisi olla
yhdistyksemme jäsen (Heilala).
Nykyohjeistuksen mukaan jokaisen lennoillemme osallistuvan tulee olla
DC-yhdistyksen jäsen.
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10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC-yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 26.09.2016 klo 17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

