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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2022
Aika

19.04.2022, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

Pohjola Kari

Poissa

Kajavuori Juha
Petäys Henri

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.
5 Tekniikka
5.1 Hallikauden loppuohjelma
Kolmosen katsastus ja korjaamon auditointi suoritetaan 21.-22.04.
Koneen vuosihuolto on valmis; se jatkuu koekäytöllä 26.04. ja koelennolla
27.04.
Lentokauden ensimmäinen jäsenlento Vaasassa lennetään 28.04.
Helsinki-Vantaalle palataan hallikauden jälkeen 29.04.
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5.2 Lentokauteen valmistautuminen
Salovaara keskustelee sovitusti lähipäivinä Norran edustajien kanssa
Kolmosen siirtelyyn käytettävän traktorin ja Kolmosen moottoriöljyä sisältävän
tynnyrin sijoituspaikoista hallin tiloissa.
Traktorin vakuutusturva on parhaillaan selvityksen alla.
Kolmosen vaihtoehtoisesta sijoituspaikasta Norran hallin seinustalla aloitetaan
lähiaikoina neuvonpito hallin omistajan edustajien kanssa.
6 Lennot
Kesäkuun lento- ohjelma päivitetään lähipäivinä yhdistyksen kotisivuille.
Jäsenrekisterin- ja lennonvrausjärjestelmän päivittäjiksi perehdytettävien
koulutustilaisuus Harkkoraudantiellä toteutetaan 26.04. kello 17:00 alkaen.

7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1/2022:n aineisto on lähes koossa.
Lehti ilmestyy suunnitellusti touko-kesäkuun vaihteessa.

7.1 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. on aktivoinut Finavian kulkukortit. Ne ovat noudettavissa Finavian
lupahallinnosta kahden seuraavan kuukauden kuluessa.
Finavian kanssa sovittu kauden aloituspalaveri pidettiin 14.04.
Toiminta jatkuu käytännössä viimevuotisin sopimuksin. Vain muutamia
lentotoimintaan liittyviä, kulujamme pienentäviä laskutusmuutoksia on sovittu
otettavaksi käyttöön alkavan lentokauden aikana.

Norran viime vuonna myöntämiä pysäköintilupia ei ole vielä toistaiseksi
aktivoitu alkavan lentokauden aikana toimiviksi.
8.2 Airveteran Oy
N/A

3

9 Muut asiat
Oheistuotemyyntiartikkelien, erityisesti myytäväksi tulevan t-paidan ulkoasun
suunnittelu on työn alla.
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään
yhdistyksen toimistolla 19.05. kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

