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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11 / 2021
Aika

23.11.2021, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

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 edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen. Handelsbankenista saadun tiedon mukaan sen pankkitoiminta
liiketoiminnan myyntiuutisista huolimatta jatkuu nykyisellään arvioiden mukaan
ainakin pari vuotta.
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5 Tekniikka
5.1 Huollot
Kolmosen potkurit on toimitettu perille saksalaisen MT-Propellerin toimitiloihin.
Kustannusarvio työlle ja kuljetuksille on yhteensä n. 25 000 €.
Tilatun huoltotyön on ilmoitettu valmistuvan 13.12.
Oikeanpuoleisessa, takuukorjatussa moottorissa on havaittu vähäistä
öljyvuotoa. Sen syyn selvittämiseksi ja korjaamiseksi, jäljellä oleva takuu
säilyttäen, on takuukorjauksen amerikkalaiselta suorittajalta pyydetty
ohjeistusta, toistaiseksi tuloksetta.
5.2 Tyyppikurssi mekaanikoille
Jussi Pakarisen johdolla on 20.11. käynnistynyt kolme viikonvaihdetta kestävä
Kolmosen tyyppikurssi mekaanikoille. Kurssille osallistuu 5 koulutettavaa.
6 Lennot
Lentokauden 2022 suunnittelupalaveri pidetään puheenjohtajan koolle
kutsumana 11.01.2022 kello 17:30 alkaen. Kokouspaikka on yhdistyksen
toimistolla Harkkoraudantie 10.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2/ 2021 tulee jakeluun suunnitellusti joulukuussa.
Keskusteltiin lehden tekemisen tulevaisuuteen liittyvistä avoimista
kysymyksistä. Keskustelun tuloksena päätettiin jatkaa asian käsittelyä
päätoimittajan alustuksen pohjalta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Pohjola toimittaa joulukuun lehden ilmoitusten laskutustiedot Kajavuorelle.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Helsinki- Vantaa
Petäys P. on selvittänyt toimintaohjetta koskien Finavian kulku- ja ajolupia
lentokausien välisenä aikana.
Ajoluvat on ohjeistettu kerättäväksi pois luvan nykyisiltä haltijoilta ja
toimitettavaksi Finavian lupatoimistoon odottamaan seuraavaa lentokautta.
Ennen uuden kauden alkua on suoritettava myös ajolupien voimassaolon
edellyttämä kertauskoulutus.
Ohjeistusta kulkulupien osalta ei ole toistaiseksi saatu.
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8.2 Pyhtää
Tapaamisessa Pyhtään lentokenttäyhtiön edustajan kanssa 18.11. käytiin läpi
vertaamalla lentokenttäyhtiön yhteistyöehdotusta DC-yhdistyksen
vastineessaan kuvaamaan vaatimusdokumenttiin.
Sovittiin, että lentokenttäyhtiö lähettää tarkennetun etenemissuunnitelmansa
Petäykselle marraskuun aikana.
Suunnitelmaa arvioidaan ensin DC-yhdistyksen sisäisessä palaverissa ennen
uutta tapaamista Pyhtään lentokenttäyhtiön edustajan kanssa.
8.3 Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen vakioagendan mukainen kokous
yhdistyksen toimistolla pidetään 21.12. kello 17:30 alkaen.

11 Muut asiat
Keskusteltiin tarpeesta kohentaa yhdistyksen tietoturvaa sekä kokoamalla
kaikki yhdistystä koskeva operatiivinen data (taloushallinto, Tähtimoottori)
samaan tallennusympäristöön että suunnitella lisäksi ratkaisu, jolla koottu data
voidaan varmistaa asianmukaisella kahdennusvälineellä (Heilala).
Päätettiin ottaa käyttöön yhdistyksen avoimia tehtäviä markkinoiva,
sähköpostipohjainen rekrytointiväline (Petäys P.).
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.05.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

