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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2019
Aika

24.4.2019, 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 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan,
on hyvä ja vastaa hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
4.1 Tulorekisteri- matkakorvausten raportointi
Päätettiin tehtävien jaosta vuoden 2019 matkustusohjeen päivittämiseksi
(Kajavuori/ Petäys P./Heilala).
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5 Tekniikka
5.1 Huollon tilanne
Kolmonen on ilmailuviranomaisen toimesta kuitattu lentokelpoiseksi 18.04.
Kelpoisuus on voimassa kolme vuotta, 30.04.2022 saakka.
Lentokäsikirjan osalta viranomaistarkastuksessa ilmeni päivitystarvetta
minimivarusteluettelon osalta (Ellonen).
Uusittu moottori käynnistyi koekäyttöjakson aluksi ilman ongelmia.
24.04. lennettiin koelento. Tunnin mittaisen lennon aikana koneen todettiin
toimivan moitteettomasti.
Kone saapuu Malmille 04.05.
5.2 Hankinnat

Viranomaistarkastuksessa todettiin huomattavaa myönteistä kehitystä
työkalujen hallinnassa; jonkin verran korjattavaakin raportista ilmeni.
Jatkossa huollon työtilanteen sen salliessa tehtävän työkalujen inventoinnin
tuloksena valtuutettiin Pakarinen tekemään esityksen tarvittavista työkalujenja niiden säilytyskalusteiden täydennyshankinnoista.
6 Lennot
Kotisivuillamme julkaistu kauden lentolista kattaa koko lentokauden. Lentojen
varaustilanne vastaa hyvin ajankohdan normaalitilannetta.
7 Tähtimoottori
Lehden aineisto yhtä juttua lukuun ottamatta on koossa.
Tähtimoottori 1/2019 ilmestyy suunnitelman mukaan toukokuun aikana.
8 Muut esille tulevat asiat

8.1 Malmin kausikortti
Heilala on yhteydessä kausikorttitarpeestamme Malmilla asiaa hoitavaan
vastuuhenkilö Laukkaseen.
8.2 Nummela
Heilala ja Petäys P. osallistuvat seuraavaan Nummelan lentokenttäyhteisön
hallituksen kokoukseen, joka kokoontuu Nummelassa 26.04.
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8.3 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.
Asia ei ole edistynyt. Pohjonen on yhteydessä Heini Noronen-Juholaan.

8.4 Airveteran
N/A

8.5 Pyhtää
Esa Korjula Pyhtään lentokenttähankkeen edustajana kävi kertomassa
hankkeen nykytilanteesta ja näkemyksistään DC-yhdistyksen ja
lentokenttäyhtiön yhteistyömahdollisuuksista. Hän kertoi Pyhtään kentän
olevan DC-yhdistyksen käytettävissä alkavan lentokauden aikana, jos siihen
tarvetta ilmenee.
Kenttä on saanut viranomaishyväksynnän korpikenttänä ilman ko. statuksen
käyttöä aiemmin rajoittaneita rakennusaikaisia rajoituksia.
Suunnitelmissa on kentän päällystämisen jatkaminen nykyisestä 1000
metristä 1500 metriin ja kameravalvonnan käyttöönotto ensi kesän aikana.
Myös kenttäalueen ympärysaitausta harkitaan, samoin tarvittaessa
pienemmänkin alueen eristämiseksi esimerkiksi Kolmosen seisontatilaa
varten.
Rakenteilla on toinen hallirakennus ja tarvittaessa on mahdollisuus myös
Kolmosen käyttöön soveltuvan hallin rakentamiseen.
Sovittiin tapaamisesta Pyhtään kentän grilli-illassa 17.05.

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
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11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 13.05. kello
17:30 alkaen.
Sitä seuraavan kokouksen ajankohta yhdistyksen toimistolla on 04.07. kello
17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

