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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 8/ 2017
Aika

21.08.2017, 17:30 – 19:00

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

Petäys Henri
Petäys Petri, puh.joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, siht.

Lisäksi

Esa Korjula, Redstone AERO Oy

Poissa

Heilala Hannu
Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

Pyhtään lentokenttähanke
Esa Korjula hankkeen vetäjänä esitteli ennen kokouksen alkua
Pyhtäälle suunnitteilla olevan lentokenttähankkeen
nykytilannetta. Kentän maansiirtotyöt ovat edenneet
suunnitelman mukaisesti.
Korjula taustoitti toimittamaansa
tarjous-/yhteistyöhankedokumenttia.
Kentän rakennuttajayhteisö toivoo DC-yhdistykseltä hankkeen
kaupallista viestintää vahvistamaan julkista kannanottoa
sitoutumisesta Pyhtään kenttä- ja
toimintakeskushankkeeseen.
DC- yhdistyksen sisäinen asian käsittely tulisi ajoittaa siten,
että mahdollinen kannanotto olisi kenttähankkeen
markkinoinnin käytettävissä ensi marraskuussa.
Sitä ennen tulee järjestää tapaaminen yhdessä asiasta
kiinnostuneen Ilmailumuseon ja kenttähankkeen edustajan
(Korjula) kanssa.
1 Kokouksen avaus ja laillisuus ja hallituksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on
edelleen hyvä, ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Yhdistyksen jäsenmäärä on 3.842 jäsentä: 2.919 varsinaista - ja 923
kannatusjäsentä.
5 Tekniikka
5.1 PRT- työmääräarvio tekniikalta
PRT:n vaatimista miestyöpäivistä tarvitaan tekniikan laatima arvio
kustannus- ja rahoitussuunnitelman tekemistä varten.
5.2 Kustannusarvio
Miestyöpäiväarvion perusteella laaditaan kustannusarvio, jonka tulee olla
laadittu syyskuun aikana.
5.3 Vaasa, hallipaikan vuokrasopimus
Vaasan ohella tutkitut muut hallivaihtoehdot eivät johtaneet selvityksiä
pidemmälle.
Jatkosopimus Vaasan hallista tehdään syyskuun aikana.
5.4 Luottokortti varaosahankinnoille
Päätettiin, että Heilala selvittää mahdollisuudet hankkia
tarkoituksenmukainen luottokortti varaosahankintojen maksamista varten.
Kortin käyttäjä tulee olemaan Henri Petäys.

5.5 Öljyä OH-LCD:lle
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OH-LCD:n käynnistysten yhteydessä on yhdistykseltämme lainattu öljyä 6
gallonaa, jotka on laskutettava käynnistysten tilaajalta.
6 Lennot
Elokuinen Kolmosen akkujen vikaantuminen aiheutti joukon suunniteltujen
lentojen peruuntumisia:
-

2 x paikallislento (cruising) 04.08

-

Kymi, Ilmailupäivä 05.08.

-

3 x Kymi, paikallislento 05.08.

-

paikallislento 09.08.

Lentoja on lisäksi peruuntunut osanottajapulan takia:
-

Hiidenmaa - Saarenmaa 06.- 08.07.

-

Tallinna 09.07.

-

Tallinna 15.07.

-

Mikkeli, asuntomessut 06.08.

7 Tähtimoottori
Lehti 1/2017 ilmestyi vasta heinäkuun alkupuolella.
Erityisesti lentoradiosähkötystä koskeva tasokas juttu oli herättänyt
kiinnostusta vähäisessä määrin entuudestaan tunnettuun ilmailun osaalueeseen.
Suunnitellun ilmestymisaikataulun varmistamiseksi otetaan jatkossa taas
käyttöön säännölliset toimituskunnan kuukausikokoukset.
Tähtimoottori 2/2017 ilmestyy joulukuussa.

8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Malmi

-

Terminaalin avain: terminaalin lukot on uusittu, joten uusi avain on
tarpeen. Asiaa selvitetään paikallislennon yhteydessä 22.08. (Pohjonen)

-

Finavia / EFHK, jeeppi: tilanne ennallaan. Vetoautotarvetta on hoidettu
privaattikaluston avulla.
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8.2 Myyntitavarat, saldo
-

N/A, ei käsitelty

8.3 Airveteran Oy
Airveteran Oy: n yhtiökokous järjestettiin Malmin kuppilassa 22.06. kello
13:00 alkaen.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 27.09. kello
17:30 alkaen.

Antoisaa loppukesää!

11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

