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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 12 / 2018
Aika

17.12.2018, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

Heilala Hannu
Petäys Henri
Petäys Petri, puh.joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
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, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan,
on hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 4.610 jäsentä.
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5 Tekniikka
5.1 Huollon tilanne
Ulkosiipien tarkastus on loppusuoralla; siivet asennetaan näillä näkymin
paikoilleen tammikuun alussa.
Huollon kokonaistilanne töiden edistymisen osalta vastaa hyvin ajankohdan
mukaista ennakkosuunnitelmaa.
5.2 Hankinnat, moottorin peruskorjaus

Perusteelliseen tarkastukseen pohjautuvien havaintojen tuloksena on
päädytty yhteenvetoon, jonka mukaan oikeanpuoleisesta moottorista on
löytynyt niin merkittäviä vaurioita, että moottori on vaihdettava (Pakarinen).
Päätettiin välittömästi käynnistää toimenpiteet uuden, kunnostetun moottorin
hankkimiseksi Sun Air Parts:ilta (Petäys H.).
Kerrattiin Tukholman kokouksen tuoreet evästykset kromattuihin sylintereihin
liittyvistä huonoista käyttökokemuksista. Tilattavan moottorin tulee olla
Vaasaan toimitettuna ja asennettavissa viimeistään maaliskuun puoliväliin
mennessä.
5.3 Huoltokulut, rahasto- osuus
Huoltokulujen raporttia täydennetään loppuvuoden osalta tekniikalta saatujen
tietojen perusteella.

6 Lennot
Lentokauden 2019 suunnittelukokous pidetään suunnitellusti
DC-yhdistyksen toimistolla 10.01.2019 kello 17:30 alkaen.

7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 toisen jäsenlehden painoksen on luvattu valmistuvan
painotyön osalta aikaisintaan viikolla 51.
Käytännössä se tarkoittanee lehden tulemista jakeluun tammikuun puolella.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Heilala osallistui Nummelan lentokenttäyhteisön kokoukseen 09.12.
Ympäristölupaan liittyvä maksimitankkausmäärään liittyvä problematiikka on
edelleen ratkaisematta.
Alustava keskustelu hallipaikan vuokratasosta jatkuu; tarjousta neuvottelujen
pohjaksi odotellaan rakennuttajalta.
Heilala laittaa hallitukselle jakoon kokouksen pöytäkirjan.

8.2 Helsinki- Vantaa
Keskustelut yhteistyöstä ja tarvittavien palvelujen hinnoittelusta HelsinkiVantaan lentoasemalta toimittaessa käynnistetään niin pian kuin yhteinen
ajankohta niille löydetään.
Heilala on lähettänyt pyynnön aikatauluehdotuksesta, johon ei ole vielä saatu
vastausta.
DC-yhdistyksen edustajat neuvottelussa ovat: Petäys P., Heilala, Munukka ja
Pohjonen. Myös muut hallituksen jäsenet ovat halutessaan tervetullut
täydennys neuvotteluryhmään.
8.3 Syksyn jäsenilta 21.11.
Jussi Pakarisen sisällöltään ja esityksen osaamiseltaan korkeatasoinen
Kolmos-esitelmä on saanut ansaittua kiitosta jo jäsenillan aikana ja
tapahtuman jälkeenkin.
Tapahtumaan osallistui 171 yhdistyksen jäsentä.
8.4 Ehdotus nettisivujen uudistamisesta
Hallitukselle on tehty ehdotus DC-yhdistyksen nettisivujen uudistamisesta.
Asiaan liittyvä alustava suunnitelmaluonnos on toimitettu 16.12. hallituksen
jäsenille tutustuttavaksi sähköpostilla.
Päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua Heilalan koordinoimana.
8.5 Airveteran
N/A
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9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla
14.01.2019 kello 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

