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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1/ 2017
Aika

18.01.2017, 17:30 – 19:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

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 Tilanne
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on edelleen
hyvä.
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4.2 Tilinpäätös
Käytiin Kajavuoren alustuksella läpi alustavaa tilinpäätöstä, josta muodostuu
odotetusti vähäisessä määrin negatiivinen.
Merkittävin syy alijäämään on suuri vaatimusten mukainen investointi RNAVlaitteistoon ohjelmistoineen.
Päätettiin kirjata taseessa esiintynyt 559,30 euron erä (käytöstä poistettuja
atk- laitteita) romutetuiksi.
Päätettiin järjestää DC- yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 01.03.
4.3 Jäsenmaksulaskutus
Heilala on toimittanut alihankkijallemme laskutusaineiston tulostusta ja
postitusta varten. Laskut lähtevät jakoon kuluvalla viikolla.
5 Tekniikka
5.1 Potkurit
Potkurit lähtivät Vaasasta huoltoon 02.01. ja saapuivat perille Norjaan
seuraavana päivänä. Huollon vaatimaksi työmääräksi on ilmoitettu 15
työpäivää.
5.2 Malmin tavarat
Kolmosen viime kausien seisontapaikalla ja Malmin hallissa olevat
yhdistyksen hallinnoimat tavarat, mm. hallissa olevat painavat tunkit, on
siirrettävä ensi tilassa pois nykyisiltä paikoiltaan.
Myös käytössämme oleva maalaite on toimitettava vuokraamiimme
varastotiloihin.
Käytössämme edelleen oleva kylmä varastokoppi on hyödynnettävissä
em. tavaroiden varastointiin.
Heilala sopii tarvittaessa talkooajankohdan tavaroiden siirtämiseksi.
6 Lennot
Tulevan lentokauden suunnittelukokous järjestetään 19.01. viime vuoden
tapaan. Alkamisaika on kello 17:00 ja paikkana yhdistyksen toimisto
Harkkoraudantiellä.
7 Tähtimoottori
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Tähtimoottori 2/ 2016 on saanut paljon positiivista palautetta lukijoilta. Siinä
erityisesti laaja ja ansiokas artikkeli Condor -konetyypin elinkaaresta ja
mielenkiintoisesta Suomen historiasta on herättänyt paljon myönteistä
huomiota.
Myös Risto Niskan & Ulpu Paanasen retkiraportit ja Tuire Aution potkurijuttu
on noteerattu erinomaisina artikkeleina.
Lehti 1/ 2017 on työn alla ja ilmestyy toukokuussa.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Malmin tilanne
-

-

Yhdistys lunastaa Malmin lentoasemalle kausikortin, joka sisältää maksun
seisontapaikasta ja laskeutumismaksut Malmille. Heilala on keskustellut
asiasta lentokenttäyhdistyksen Antti Laukkasen kanssa.
Finavian DC-yhdistykselle alustavasti lupaama Jeep kiinnostaa myös
Malmin lentokenttäyhdistystä hinausten ja kentällä liikkujien työjuhdaksi.

8.2 Finavia / EFHK, Jeep
Heilala on ollut yhteydessä Finaviaan ja tiedustellut mahdollisuutta saada
alustavasti sovittu hinaus- Jeep käyttöömme jo Malmille. Vastuuhenkilö
on saatu tietoon ja asian käsittely jatkuu hänen kanssaan.
8.3 Tyyppikurssi
Tyyppikurssi tekniikkaryhmälle käynnistyi suunnitellusti 14.01. ja jatkuu
ensi- ja seuraavana viikonloppuna.
8.4 Kolmosen paikkaluvun tarkistus
Trafi on osin ajantasaistamassa kansallista määräyskokoelmaansa.
Yhtenä uudelleenarvioitavana asiana on tullut esille mahdollisuus
tarkastella DC-3 -koneiden paikkaluvun mahdollisia muutostoiveita.
DC-yhdistyksessä on syytä arvioida asiaa sekä taloudelliselta että
lentotekniseltä ja – turvallisuuden kannalta.
Petri Munukka selvittää lentäjien kannan mahdolliseen muutokseen
paikkaluvussa.
Asiaan palataan seuraavissa hallituksen kokouksissa.

8.5 Lippalakkitilaus
Heilala tilaa täydennystä lippalakkivarastoon.
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8.6 Ensiapukurssin uusiminen, matkustamoturvallisuuskoulutus
Heilala sopii ensiapukurssin uusinnan tulevalle kevättalvelle koulutuksen
järjestäjäorganisaation kanssa. Osanottajamäärä on suuruusluokaltaan
edelliskerran tasoa.
Matkustamoturvallisuuskoulutus uusitaan ensi keväällä Kolmosen
palattua Vaasasta lentokauden tukikohtaansa Malmille.
8.7 Naispurserien asuhanke
Päätettiin käynnistää naispurserien asuhanke esitetyssä muodossaan.
Yksittäisen puvun kustannusarvio on n. 550,-, josta sovittu
omavastuuosuus tulee kunkin purserin maksettavaksi. Petri Petäys
käynnistää hankkeen yhteydenotolla poolin jäseniin.
8.8 Airveteran Oy
-

N/A

8.9 TTT
Toimet TTT:tä vastaan ovat rauenneet vastaajan vararikon takia.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC-yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 13.02.2017 klo 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30.

Vakuudeksi

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri
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Tehtävälista

