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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 4 / 2018
Aika

19.03.2018, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Poissa

-

Lisäksi

Juha Kajavuori

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Hallituksen järjestäytyminen
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Heilala, ”Tähtimoottori”
-lehden päätoimittajaksi Kari Pohjola ja yhdistyksen sihteeriksi Ahti
Pohjonen.
Ohjaajien asiantuntemusta hallituksessa edustaa Pekka Sukanen ja
tekniikan alueen tuntemusta Henri Petäys.
3 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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5 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on
hyvä, ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Jäsenmaksuja on kertynyt 93 295,00 € yhteensä 3534 jäsenen suorituksina.
Päätettiin osavuosiraportin laatimisesta 1-4 / 2018 -tilanteesta, jolloin
hallikaudelle suunnitellut huoltokulut ovat toteutuneet eikä lentotoiminnan
tulo- / kuluvaikutusta ole talousluvuissa.
6 Tekniikka
6.1 Huollon tilanne
Hallikauden suunnitelluista huoltotöistä on noin 70 % valmiina eikä vakavia
vikoja ole löytynyt. Noin 2500 tuntia on tehty kahden 7 miehen ryhmän
vuorotellessa. PRT- huoltoon kuuluva ulkosiipien irrotus jää 2018 - 2019
kaudella tehtäväksi. Töissä on saatu apua Finnairin korjaamolta.
Entistämisavustuksen ehdot täyttäviä kulueriä on kartoitettu.
6.2 Hankinnat
Hankintoina tähän asti on toteutunut mm. eristeitä teippeineen, mattoja ja
letkuja. Letkujen omatoimiselle valmistamiselle on saatu viranomaisen lupa.
Modifioimista vaativa kuvernööri kunnostetaan ja hankitaan lisäksi varalle
toinen uusi kuvernööri.
7 Lennot
Lentolistalla on 58 suunniteltua yhteistä jäsenlentoa ja niiden lisäksi 22
jäsenryhmälentoa, joista kertyy lentotunteja yhteensä n. 80.
Lentojen varaustilanne ajankohta huomioiden on kohtuullisen hyvä.
8 Tähtimoottori
Vuoden 2018 ensimmäinen lehti ilmestyy suunnitellusti huhtikuun loppuun
mennessä.
Laskuttamatta olleista ilmoitustulokertymistä on saamatta Laivue EteläKarjalan osuus (Kajavuori on yhteydessä) ja Valkoinen Risti (Pohjola hoitaa).
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9 Muut esille tulevat asiat
9.1 Malmi/ kausikortti
Heilala on tulevan kauden kausikorttiasiasta yhteydessä Malmin
lentokenttäyhdistyksen Antti Laukkaseen
9.2 Nummela
Heilala: edellisessä kokouksessa keskusteltiin yhteisön muodosta: yhdistys
vai yleishyödyllinen osakeyhtiö? - Keskustelu jatkuu 22.03.
9.3 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset
Tilanne ennallaan; hakemukset käsittelevä ryhmä ei ole vielä kokoontunut.
9.4 DC-3 TRI -koulutus
Tyyppikouluttajakelpuutusasia on kesken viranomaisen kanssa, Juha
Korhonen hoitaa. Selvitetään, voidaanko osa tyyppikoulutuksesta suorittaa
Hollannissa olevassa simulaattorissa, johon tutustumista suunnitellaan.
Korhonen ja Munukka perehtyvät 26.3. simulaattorikoulutuksen
mahdollisuuksiin Hollannissa.
9.5 Airveteran Oy
N/A
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 23.04. kello
17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

