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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2019
Aika

19.3.2019, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi
Poissa

Petäys Henri

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta
DC- yhdistyksen varapuheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2019 valittiin
edelleen viime vuoden tapaan Hannu Heilala ja sihteeriksi samoin edelleen
Ahti Pohjonen.
5 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan,
on hyvä ja vastaa hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
5.1 Tulorekisterin käyttööotto
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Päätettiin antaa toimeksianto Kajavuorelle sen selvittämiseksi, miten vuoden
alusta voimaan tullut, tulorekisterin käyttöönottoa edellyttävä lainsäädäntö
tulee ottaa huomioon DC- yhdistyksen toiminnassa. Selvitettävää on
erityisesti sen mahdollisissa vaikutuksissa maksamiimme matka- ja muihin
kulukorvauskäytäntöihin.
6 Tekniikka
6.1 Huollon tilanne
Hankitun mooottorin asennustyöt saadaan suunnitelman mukaan valmiiksi
22.3., koekäyttö molempien moottorien osalta 23.–24.03.
Irrotettu, vaihdettava moottori kunnostetaan varamoottoriksi. Selvitetään
toimivaltaiselta viranomaiselta, onko kunnostus mahdollista tehdä
yhdistyksen omien asiantuntijoiden voimin.
Koneen runkohuolto on muilta osin valmis, tehtävää on vielä jäljellä
ohjainvaijerien ja muutaman sähkötyökortin osalta.
Koneen katsastus ajoittuu viikolle 16.
6.2 Hankinnat

Polttoainetankkien täyttöaukon tiivisteet on uusittava. Varaosatilaukset ovat
työn alla.

6.3 Uusi iPad koneeseen?
Uuden iPad: in hankinta tuli ilmeiseksi jo viime lentokauden kuluessa.
Päätettiin uuden laitteen hankinasta, samoin tarvittavan
paperikarttavalikoiman hankkimisesta Normandian retken reittisuunnittelun
tarpeisiin. Hankintojen kokonaiskustannus on n. 1000,-.
7 Lennot
Yhdistyksen kotisivuilla on varattavissa alkukauden lennot. Kasvavan
kysynnän vuoksi sinne on saatava mahdollisimman pian siirretyksi myös
loppukauden sovittu lento- ohjelma.
8 Tähtimoottori
Materiaalia seuraavan, toukokuussa ilmestyvän, sisällöltään monipuolisen
lehden kokoamiseksi on jo riittävästi olemassa. Merkittäviä ajankohtaisia
artikkeleita ovat mm. Seppo Saarion syntymäpäiväjuttu ja äskettäin
edesmenneen, hävittäjä-ässistä viimeisen, Jaakko Hillon, muistokirjoitus.
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Tuire Autio tekee jutun Kolmosemme meneillään olevasta moottorin
asennuksesta.
Lehden takasivun täyttävä tyylikäs Finnairin retrohenkinen mainos uusitaan
seuraavassakin lehdessä.
9 Muut esille tulevat asiat

9.1 Malmin kausikortti
Heilala selvittää Malmin kausikorttitilannetta vastuuhenkilö Laukkaselta.
9.2 Simulaattorikoulutus
Yhdistyksen kaikki ohjaajat osallistuvat simulaattorikoulutukseen
Hollannissa. Koulutus tapahtuu kahdessa ryhmässä, 25.–26.03. ja 15.–
16.04. Simulaattoriaikaa on varattu molemmille ryhmille 10 tuntia.
9.3 Nummela
Heilala osallistui Nummelan lentokenttäyhteisön hallituksen kokoukseen,
joka kokoontui Nummelassa 18.03.
Poikkeamislupa hallien rakentamiseen on hyväksytty kunnassa.
Toimintaa jatketaan toistaiseksi vanhan ympäristöluvan puitteissa.
Muissa asiakohdissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä.
9.4 Helsinki- Vantaa
Yhdistyksen edustajat kävivät neuvottelemassa Finavian edustajien kanssa
toimintamahdollisuuksista Helsinki-Vantaalla.
Finavia / Helsinki-Vantaa suhtautuvat koneemme liikennöintiin kentältä
positiivisesti, kun emme häiritse kentän toimintaa ruuhka-aikoina.
Koneellemme varataan ilmainen seisontapaikka, jossa voi myös tankata
omasta pousarista.
Paikoitus- ja laskeutumismaksuista keskusteltiin.

Kokouksesta laadittu allekirjoitettava muistio lähetettiin
kommentointikierrokselle Finaviaan 27.02. Asian käsittely jatkuu saatavien
kommenttien tultua tietoomme.

4

9.5 Airveteran
N/A
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 24.04. kello
17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

