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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2021
Aika

26.10.2021 klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja 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 on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
Todettiin, että Handelsbankenia, toista käyttämäämme rahalaitosta koskevat
uutiset liittyen sen tulossa oleviin uusiin omistusjärjestelyihin, eivät aiheuta
toimintaamme käytännön ongelmia.
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5 Tekniikka
5.1 Huollot
Paljon huollon työtunteja (1.500 - 2.000 €) vaativa Välirakennetarkastus (VRT)
aloitetaan viikon 43 lopulla.
Kolmosen potkurit ovat irrotettuina ja valmiina lähetettäväksi
27.11.määräaikaistarkistusta ja huoltoa varten. Huoltotyön suorittaa
saksalainen MT-Propeller. Kustannusarvio työlle ja kuljetuksille on yhteensä
25.000 € ja toimitusaika 8-16 viikkoa.
5.2 Varaosa- ja tarviketoimitukset
Petäys H:n 17.05. tilaamat Kolmosen akut ovat viimein lähteneet
maakuljetuksena Englannista Suomeen. Vaasaan toimitettavien akkujen
saapumisaika Suomeen on 01.10.
Hintaa akuille kertyi kaikkine kuluineen 4.000 €
Päätelineen renkaista sisärenkaineen on pyydetty tarjous amerikkalaiselta
toimittajalta. Hintaa niille kertyy kuljetuksineen n. 8.000 €.
Renkaat on toimitettu Vaasaan. Hinta-arvio toteutui ennakoidusti.
6 Lennot
Lentokauden 2022 suunnittelupalaveri pidetään puheenjohtajan koolle
kutsumana tammikuussa 2022.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottorin toimituskunta kokoontui toimituskokoukseensa 27.09. ja sopi
joulukuiseen numeroon tulevien, vielä työn alla olevien juttujen osalta niitä
koskevasta työnjaosta.
Jakeluun Tähtimoottori 2 / 2021 tulee suunnitellusti joulukuussa.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Helsinki- Vantaa
Käytiin läpi Finavian kanssa 13.10. pidetystä lentokauden päätöspalaverista
laaditun pöytäkirjan ydinasiat:
-

todettiin molempien osapuolten arvion mukaan yhteistyön organisaatioiden
kesken sujuneen erinomaisesti alun toimintatapojen hiomisen jälkeen

-

sovittiin Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalista operointiamme koskevan
yhteistyösopimuksemme jatkosta

- sovittiin jatkotoimista kulku- ja ajolupien voimassa pysymiseksi
lentokausien välillä
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- käytiin läpi ja sovittiin jatkotoimista koskien muutaman nimetyn
palvelukomponentin laskutusta
- esiteltiin ehdotus ja sovittiin jatkotoimista Kolmosen tähän asti käytettyä
toimivammasta seisontapaikasta Norra-hallin tuntumassa
- keskusteltiin ja sovittiin jatkotoimista koskien Kolmosen seisontapaikan
tuntumassa käytössä olleiden työkaluvaunun, portaiden ja muun
yhdistyksemme irtaimen sijoituspaikasta lentokauden päätyttyä
- keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista ja –tarpeista PR-alueen yhteisissä
hankkeissa, kuten Lastenklinikan lentojen järjestelyt ja tulossa olevat
merkkivuositapahtumat
8.2 Pyhtää
Petäys P. on informoinut Pyhtään lentokenttäyhtiön edustaja Korjulaa
DC-yhdistyksen ylimääräisen vuosikokouksen hallitukselleen myöntämästä
neuvotteluvaltuudesta koskien mahdollista yhteistyötä alustavan
yhteistyötarjouksen pohjalta, joka koskee Pyhtäälle rakennettavia
lentokonehallia siihen liittyvine muine tilantarpeinemme.
Korjula on ilmoittanut vastaanottaneensa Edellä mainitun ilmoituksen ja
palaavansa asiaan aikanaan tuonnempana.
8.4 Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen vakioagendan mukainen kokous
yhdistyksen toimistolla pidetään 23.11., kello 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

