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Paikka

Etäkokous

Läsnä

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

Poissa

Kajavuori Juha
Munukka Petri
Pakarinen Jussi
-

Jakelu

Hallinto

Lisäksi

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:40.
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 on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.2 Matkalaskujen käsittely
Juha Kajavuoren alustuksen pohjalta päätettiin matkalaskujen käsittelyä
koskevista muutoshankkeista:

2

-

matkalaskujen rahastonhoitajalle lähettämistä koskeva osa
laatimisohjeessa päivitetään suosittelemaan digiratkaisua ja minimoimaan
fyysisten kuittien postittelemista

-

matkalaskujen maksatuskäsittelyyn pyritään löytämään tekijä ensisijaisesti
DC-yhdistyksen toimihenkilöpoolista

5 Tekniikka
5.1. Polttoainehuolto: muutosehdotus tankkausoperaatioon
Kolmosen tankkauksesta Helsinki-Vantaalla saatujen kokemusten perusteella
ehdotetaan Finavialle muutosta koneen nykyiseen fyysiseen
tankkauspaikkaan: LEKO 9 -hallin asfaltoitu edusta lähellä koneen
seisontapaikkaa soveltuisi hyvin tankkaamiseen tehostamalla toimintaa ja
lyhentämällä toimitusketjua. Kolmosta ei tarvitsisi hinata tankkauspaikalle,
operaation nykyisin vaatimaa Marshall-palvelua ei tankkauksen yhteydessä
tarvittaisi, koneen siirtely seisontapaikalle onnistuisi omin voimin ja lennolle
lähtijät voitaisiin kuljettaa seisontapaikalle lentokenttäbussilla.
5.2 Konttitarjous / hallitilan vuokraus
Vaihtoehdoksi kontin toimittamiselle Kolmosen seisontapaikalle on noussut
määräalan vuokraaminen (n. 6 m2) LEKO 9 -hallista. Hallitilavaihtoehdon
osalta asian edistäminen jatkuu kustannusten ja toimintamallin selvittämisellä.
5.3 Vastaus Danish Dakota Associationin kysymykseen

Pakarinen on yhteydessä kysymyksen vastaanottajaksi meillä merkittyyn Tony
Elloseen liittyen tanskalaisten NDA-kollegojen öljynsuodattimen
vaihtokäytäntöä koskevaan tekniseen kysymykseen vastaamiseksi.
5.4 Akkutoimitus
Petäys H:n 17.05. tilaamien Kolmosen akkujen toimitustilanne on epäselvä.
Toimitusajankohdasta ei ole toistaiseksi saatu tietoa, selvittelyä jatketaan.
6 Lennot
Kesä- ja heinäkuun lentolista julkaistaan 28.06. mennessä.
Lista täydentyy ainakin Pyhtään lennon, museorautatien ylilennon,
Vesivehmaan lennon ja Utin reserviläisten jäsenryhmälennon tiedoilla.
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7 Tähtimoottori
Perinteisen laadukas kuluvan vuoden 1.
Tähtimoottori tuli jakoon jäsenistölle viikolla 24.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 DC-yhdistykselle on nimetty turvallisuuspäällikkö
DC-yhdistyksen hallituksen jäsen Henri Petäys on nimitetty yhdistyksen
turvallisuuspäälliköksi 01.06.2021 alkaen.
Turvaryhmän ensimmäinen tehtävä on tuottaa DC-yhdistyksen koko
lentokauden kattava turvallisuussuunnitelma.
8.2 Helsinki- Vantaa
Finavian ajolupahallintoon ei ole saatu monista yrityksistä huolimatta yhteyttä
tarvittavien ajolupien hankinnan käynnistämiseksi. Jatketaan yrityksiä
yhteyden saamiseksi.
Omahuolintasopimus on tulossa Finavian hyväksymänä takaisin
täydentämään EFHK-sopimuskokoelmaamme.
8.3 Pyhtää
Redstone Aero Oy on toimittanut DC-yhdistykselle tarjouksen palveluistaan.
Petäys P. vastaa tarjouksen saapuneen ja pyytää havaittuja lisätarkistuksia
ennen tarjouksen perinpohjaista käsittelyä puoleltamme.
Hallitus kokoontuu 05.07. käymään huolella läpi saadun tarjouksen ja
laatimaan siihen yhdistyksen virallisen vastauksen.
8.4. Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous asialistallaan Pyhtään hallipalveluja koskeva
Redstone Aero Oy:n tarjous, pidetään etäkokouksena 05.07. 2021 kello 17:30
alkaen.
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Seuraava hallituksen vakioagendan mukainen kokous pidetään yhdistyksen
toimistolla 16.08. kello 17:30 alkaen.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:45.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

