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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 7/2022
Aika

23.08.2022, 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 17:44.
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
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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Talkoot varastotilan saamiseksi lokakuun loppuun mennessä kuntoon
aloitetaan tiistaina 30.08. kello 14:00.
-

Päätettiin hankkia 4 jarrurumpua tarjousten perusteella. Hankinnan
kokonaisarvo sivukuluineen on n. 30 t€.

-

Pääasiassa uusimmille toimihenkilöillemme tarkoitettu, mietinnässä ollut
tutustumis- ja kokemustenvaihtoa teemoittava lento Tallinnaan toteutetaan
17.09.
Heilala lähettää aiheesta sähköpostia lennolle kutsuttaville. Myös eri osaalueille tukihenkilöinä koulutukseen osallistuneita pyritään saamaan
mukaan, jotta päivän aikana saatavaa palautetta voidaan jatkossa
tehokkaasti hyödyntää perehdyttämisen kehittämiseen.

-

Siirtolennon yhteydessä toteutettavaksi toivottu hyppylento Porissa
lennetään, jos riittävä määrä hyppääjiä ilmoittautuu lennolle määräaikaan
mennessä.

6 Lennot

7 Tähtimoottori
Juttu Jyrki Laukkasen 80-vuotispäivälahjaksi saamastaan lennosta Kolmosen
’mekaanikkona’ toimitetaan kuvineen Pohjolalle.
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
N/A
8.2 Airveteran Oy
N/A
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
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korvataan 100,- kutakin asukokonaisuutta kohden. Loppuosan (n. 45,-)
maksaa kukin miehistön jäsen itse.
Asujen mallikappaleet ovat tulossa lähiaikoina sovitettaviksi. MerisaloReunanen toimittaa aikanaan ohjeistusta käytännön järjestelyistä.
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään
yhdistyksen toimistolla 20.09. kello 17:30 alkaen.

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

