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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 8 / 2016
Aika

26.09.2016, 17:30 – 18:45

Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Poissa

Sukanen Pekka

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 edelleen
hyvä.
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4.2 Jäsenet
Yhdistyksellä on per 26.09. jäsenmaksunsa maksaneita.:
-

varsinaisia jäseniä 2.755

-

kannatusjäseniä

-

yhteensä

983
3.738

5 Tekniikka

5.1 Keinohorisontti
Perämiehen puoleinen keinohorisontti on uusittu syyskuussa ohjaajilta
saadun palautteen perusteella.
5.2 Potkurien huolto
Molemmat potkurit toimitetaan hallikauden alussa määräaikaishuoltoon
(syöpymätarkastus) Norjaan.
Potkureiden mahdollisen muun huoltotarpeen laajuus on tekniikan
arvioitavana.

5.3 Käyntihäiriö paikallislennolla Porissa
Porin paikallislennon aikana 24.09. todettiin Kolmosen vasemman
puoleisessa moottorissa ajoittaista käyntihäiriötä. Lennon jälkeisessä
koekäytössä todettiin tarve vaihtaa ko. moottorin sylinteri #11.
Huoltotyö on meneillään Porissa ja valmistuu lähipäivinä.

6 Lennot

6.1 Kauden päätösuutiset
Hallitus harkitsee järjestettäväksi työntäyteisen ja tuloksekkaan
toimintakauden päättäjäistapahtumaa aktiivitoimijoille. Asiaan palataan
tuonnempana.
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6.2 Lennolla kauden 2016 aikana käyneet yhdistyksen jäsenet
Järjestämillämme jäsenlennoilla on päättyneen lentokauden aikana käynyt
ennätysmäiset 1.402 eri yhdistyksemme jäsentä.

6.3 Uusien lentäjien koulutus
Uusien ohjaajiemme (Mikko Jägerholm ja Miikka Rautakoura)
Kolmoskoulutus on edennyt pääosin suunnitellusti. Teoriaosuus ja VFRlentojen osuus on käyty läpi.
Seuraavaksi vuorossa on IFR- lentojen osuus ja tarkastuslennot. Nekin on
suunniteltu saatavan suoritetuiksi kuluvan vuoden aikana.
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 on lopulta saatu
työn alle. Lastenklinikan potilaille luvatut avaimenperät toimitetaan sovitusti
loppuvuoden aikana pikku ystävillemme.
7.3 Lentohaalarit
Heilala on tilannut kymmenen haalarin erän eri kokoja yhdistyksen
toimijoiden käyttöön.
8 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2/ 2016 sisältää pääpainoisesti tapahtuma- ja retkikuvauksia ja
niitä koskevia raportteja. Lehdessä tulee olemaan vain yksi laajempi
ilmailuhistoriaa käsittelevä artikkeli.
Lehden teko edistyy suunnitellusti.
9 Muut esille tulevat asiat

-

Malmin tilanne ja uusi kotikenttä: Heilala sopii jatkotapaamisen
kotikenttäkeskustelun aktivoimiseksi. Neuvotteluun osallistuvat: Heilala,
Munukka, Petäys H., Petäys P., Pohjonen, Salovaara ja Vesala.
Tapaamisen ajankohdaksi toivotaan viikkoa 41.

-

ensiapukurssin uusiminen: kurssi uusitaan kevättalvella 2017

-

matkustamoturvallisuus: ohjeistus päivitetään ajan tasalle (Petäys P.)
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-

naispurserien asuhanke: hankitaan kustannusarvio ja kartoitetaan
tarvittavien asujen määrä (Petäys P.)

-

Airveteran: N/A

-

yhdistyksen esitteen uusiminen: jäsenyyslajien kuvaus, jäsenyyden
voimaantulo, jäsenmaksujen veloitus ja lennoille saapumisen tuloaika
dokumentissa selvästi esille

10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 24.10.2016 klo 17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

