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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 6/2022
Aika

22.06.2022, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

-

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:47.
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
-

Päätelineen oikeanpuoleinen rengas vaihdetaan viikolla 26.

-

Pakarinen aloittaa viikolla 26 suunnittelun ja valmistelut Terrisuontien
varaston inventoimiseksi. Läpikäynnistä saatuihin tuloksiin perustuen työtä
jatketaan varastotilan siistimisellä ja tilojen vapauttamisella epäkurantista
materiaalista.
Kunnostettavaksi kelpaavat varaosat erotellaan romutettavista ja
käyttökelpoisen materiaalin varastointi keskitetään Vaasaan.
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-

Potkurin viimeisimmän huollon vastaanottotarkastuksessa tehdyistä
poikkeamahavainnoista on lähetetty raportti huollon saksalaiselle
suorittajayhtiölle.

-

Tilattu päätelineen ulko- ja sisärenkaat, joiden toimitusaika on n. 2
kuukautta. Tilauksen arvo rahteineen ja muine kuluineen on n. 12.000,-.

6 Lennot
Lentojen kysyntä elpyy viime vuosien tapaan kesän edetessä.
Päätettiin lisätä paikallislentojen tarjontaa elo- syyskuulle.
Maarianhaminaan suunniteltu kesäkuun peruuntuneen lennon 29.07.
korvaava uusi yritys joudutaan sekin perumaan. Syynä tällä kertaa on
Maarianhaminan
loppuunmyyty majoituskapasiteetti.
Korvaava lento lennetään Pärnuun 30.-31.07.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1/2022 tuli jakeluun kesäkuun toisella viikolla.
Koko ilmestymisensä ajan laatulehdeksi mielletyn Tähtimoottorin uuden
taittajan luoma uudistunut ilme on saanut asiantuntevilta lukijoiltaan paljon
ansaitsemaansa positiivista huomiota.

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 Pyhtää
Pyhtään lentokenttäyhtiö on päivittänyt palvelutarjouksensa sisältöä.
Todettiin, että saadun uuden ehdotuksen perusteellinen ja asianmukainen
läpikäynti huomattavan työllistävine vaikuttavuusarviointeineen ei ole
mahdollista kesken yhdistyksemme kiireisimmän lentosesongin.
Puheenjohtaja Petäys on yhteydessä lentokenttäyhtiön edustajaan.
8.2 Airveteran Oy
N/A
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9 Muut asiat
-

Keskusteltiin lentävän henkilöstön (pl. lady-purserit) miehistöasujen
hankinnasta. Merisalo-Reunanen valmistelee asiaa.
Päätettiin saadun informaation perusteella asuista aiheutuvien
kustannusten jaosta miehistön ja yhdistyksen kesken siten, että
yhdistyksen varoista korvataan 100,- kutakin asukokonaisuutta kohden.
Loppuosan (n. 45,-) maksaa kukin miehistön jäsen itse.

-

Oheistuotevalikoimaamme on päätetty jäsenistön toiveesta laajentaa
lisäämällä tarjontaan DC-yhdistyksen tunnisteilla varustettu käsilaukku.
Hankitun tavaraerän verollinen hinta on 1.500,40 euroa.

10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään
yhdistyksen toimistolla 23.08. kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

