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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2/ 2022
Aika

22.03.2022, klo 17:00

Paikka

Teams-etäkokous

Läsnä

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

Lisäksi

Pohjola Kari

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:00.
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.

4.2 jäsenet 17.03.
4 324 maksua suoritettu
5 Tekniikka
Moottorihuolto on oikeanpuoleisen moottorin osalta edennyt
koekäyttövaiheeseen.
Pyydetään tarjous Kolmosen jarrurummuista
jarruosaamisestaan informoineelta amerikkalaiselta Aerotropic
International-yhtiöltä (Petäys H.).
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6 Lennot
Kotisivuillamme varattavissa on toukokuulle sovitut lennot.
Helatorstaille (26.05.) olisi vielä haluttaessa mahdollista lisätä paikallislentoja.
Lentolista täydentyy edelleen lähiviikkojen aikana kesäkuun lennoilla.
Suunnitellun Turun retken tiedotus pitää aloittaa.
Juhannuslentoa Maarianhaminaan ei toteuteta.
Puheenjohtaja on käynyt viestinvaihtoa Baltic International Airshow:n
organisoijien kanssa Kolmosen mahdollisesta osallistumisesta 06.-07.08.
Liepajassa järjestettävään ilmailutapahtumaan.
Koneemme kuluihin Petäys on alustavasti esittänyt järjestäjän harkittavaksi
osallistumista puolikkaaseen siirtymälentojen polttoainekuluista.
Käyttämämme 100LL:n vaikutus lentohintoihin on nyt laskettu 2,80 €
litrahinnan mukaisesti.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1 / 2022 on työn alla ja ilmestyy tavoitteen mukaan toukokuun
aikana.
Lehden taittaminen tehdään yhteistyössä Kivikeron ja Oulussa asuvan Ilpo
Koskelan kanssa.
Datan siirtoratkaisu lehden tekemisen eri vaiheissa on huolella suunniteltava
(Heilala, Pohjola).
Tähtimoottorin päätoimittajana Pohjolan osallistuminen yhdistyksen
hallituksen kokouksiin jatkossakin on tarpeellista, määrältään minimissään
luokkaa joka toiseen kokoukseen.

7.2 PDF-kopiot ’Tähtimoottoreista’ arkistoitavaksi
Heilala pyysi Kivikerolta tähän mennessä ilmestyneiden ’Tähtimootttori’-lehtien
PDF-versiot arkistoitavaksi ja julkaistavaksi sopivassa formaatissa.
Työ jatkuu lehden tekijäkaartin rekrytoinnin ja perehdyttämisen päästyä
tavoitteisiinsa. .
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Helsinki- Vantaa
Petäys P. aktivoi Finavian kulkukortit viikon 14 alussa. Jokaisen kortinhaltijan
on käytävä noutamassa korttinsa Finavian lupahallinnosta.
Ajoluvat on aktivoitu Petäyksen toimesta. Ajokokeen uusimistarve selviää
lähiviikkoina, hyvissä ajoin ennen lentokauden alkua.
Finavian kanssa on sovittu kauden aloituskokouksen ajankohdaksi 14.04.
kello 15:00. Kokouspaikkana on liikelentoterminaali.
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8.2 Lisäresurssien rekrytointihanke
Jäsenistön keskuudessa toteutettu rekrytointi-ilmoitus DC-yhdistyksen
jäsenlehden-, sekä hallinto- ja operatiivisten rutiinien pyörittämisessä
tarvittavien lisäresurssien löytämiseksi tuotti erinomaisen tuloksen.
Eri tehtäviin ilmoittautuneiden, vuosikokoukseen 02.03. osallistuneiden
henkilöiden kanssa sovittiin kokoontumisesta perehdyttämistilaisuuteen
Ilmailumuseolla 28.03. kello 17:00.
Heilala on lähettänyt kutsut paikalle halutuille uusille ja nykyisille
DC-yhdistyksen toimihenkilöille.
8.3 Airveteran Oy
N/A

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään
yhdistyksen toimistolla 19.04. kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

