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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2016
Aika

0 2.03.2016, 16:30 – 17:50

Paikka

Suomen Ilmailumuseon kokoushuone, Karhumäentie 12 Vantaa

Läsnä

Fallström Paul
Heilala Hannu, puheenjohtaja
Jaakkola Mikko
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa Lisäksi

Arho Ari
Ellonen Toni
Kajavuori Juha
Petäys Petri
Vesala Hannu
Ylikorpi Heikki

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
4.1 Yleistilanne
Alkaneen vuoden jäsenmaksuja oli maksettu helmikuun loppuun mennessä:
2.269 kpl varsinaisen jäsenen ja 344 kpl kannatusjäsenen maksuja.
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on hyvä.
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Kajavuori esitti selvitettäväksi mahdollisuudet kirjata mahdollisimman tarkasti
tarkastuslennoissa käytetyn (valmistevorosta vapaan) polttoaineen määrän.
Tekniikka kirjaa tähänastiseen tapaan em. määrän mahdollisimman tarkasti.
Yhdistyksen taseessa on 559,30 euron arvostuserä, jonka sisältö ja
ajantasaisuus on syytä selvittää ja päättää sen perusteella ko. erän
kirjanpidollisesta jatkokäsittelystä.

4.2 Tilinpäätös
Käytiin läpi yhdistyksen viime vuotta koskevaa tilinpäätösdataa Heilalan ja
Kajavuoren alustuksen perusteella.
5 Tekniikka
Kolmosen hallikaudelle suunnitellusta huolto- ohjelmasta on jäljellä 1-2
miestyöpäivää ja lisäksi viimeisimmissä tarkastuksissa ilmennyt tarve
uusia yksi sylinteri (n:o 7, vasen moottori).

5.1 RNAV
Neuvottelut RNAV- laitteiston kokonaistoimituksesta Kontion toimittamana
eivät ole johtaneet sovittuun etenemiseen, käytännössä ei edes sen
käynnistymiseen. Keskustelut hankkeesta on lopetettu Kontion kanssa.
Tekniikka on sopinut Esko Ruohtulan kanssa, että myös hän osallistuu
merkittävällä panoksella RNAV- asennushankkeen selvitystyöhön ja
käynnistää keskustelut hankintatoimeksiannon tekemisestä
kokonaistoimitushankkeena (sisältää myös tarvittavat
viranomaishyväksyttämiset) joensuulaisen Joen Service Oy: n kanssa.
Nyt hanke on lopulta lähtenyt todella liikkeelle. Asennettavaksi on
suunniteltu RNAV- laitteisto mallimerkinnältään Garmin GTN 650.
Hintaa hankkeelle asennuksineen tulee n. 20.000,-.
Laitteiston asennettavuus Kolmoseen selviää Joen Service: n ja
Ruohtulan Vaasan käynnillä 04.03.
Asennuksen valmistumisen tavoiteaikataulu on optimissaan huhtikuun
puoliväli, kuitenkin vappuun mennessä.
Kolmosen katsastuksen voimassaolokausi päättyy 31.03. Se on
huomioitava päätettäessä menettelystä siirryttäessä RNAV- asennuksen
toteutukseen Joensuussa: jatkoaika vai siirtolentolupa? – Paluureitti on
joko Joensuu- Malmi tai Joensuu- Vaasa- Malmi. Vaikutukset
suunniteltuihin lentotapahtumiin on selvitettävä ja tarvittaessa tiedotettava
mahdolliset muutokset asianomaisille.
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6 Lennot
6.1 Vuoden lento-ohjelma
Lentolista on kotisivuillamme lähes valmiina kattaen koko lentokauden.
Vain joitakin tarkennuksia on vielä työn alla koskien aivan lentokauden lopun
ohjelmaa.

6.2 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa
Koulutuslupa- asioita selvittää Niemi.
Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan hoitaa uusien kolmospilottien
koulutus suomalaisin voimin.
Ei uutta ilmoitettavaa.

7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy suunnitelmien mukaan
huhtikuun aikana; viimeistään täydennettynä toukokuun ensimmäisen viikon
lentotapahtumilla.
8 Muut esille tulevat asiat
-

Käytiin läpi vuosikokousjärjestelyjä. Kaikki kokouksessa tarvittava
taloudellinen ja suunnitteludokumentaatio (ml. hallituksen esitys
kokoukselle uuden hallituksen kokoonpanoksi) on saatu hyvissä ajoin
valmiiksi.

-

Informoitiin hallitusta yhdistyksen puheenjohtajan nimeämän työryhmän
käymistä, vielä alkuvaiheessa olevista keskusteluista Finavian kanssa
toiminnan jatkamiseksi Malmin kentän sulkemisen jälkeisessä tilanteessa

-

Airveteran: N/A

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
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10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla
Harkkoraudantie 10:ssä 11.04.2016 klo 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50.

Vakuudeksi:

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

