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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2018
Aika

23.04.2018, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Poissa

Sukanen Pekka

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.
Päätettiin, että kulumassa olevan huoltokauden mentyä tehdään yhteenveto
(PRT-) kuluista, joiden kattamiseen käytetään suunnitellusti tarkoitukseen
saatuja rahastoituja lahjoitusvaroja.
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5 Tekniikka
5.1 Huollon tilanne
Hallikauden suunnitellut huoltotyöt on saatu valmiiksi ja huollon jälkeinen
koelento ilman poikkeamia on suoritettu 23.04.
5.2 Hankinnat
Huoltokaudelle ajoittuvat suunnitellut hankinnat on tehty.
6 Lennot
Lentolistalla on 62 suunniteltua yhteistä jäsenlentoa ja niiden lisäksi 25
jäsenryhmälentoa.
Kaikki lentokauden viikonloput on jo varattu eri lentotapahtumiin, joten vain
yksittäisiä, keskelle viikkoa ajoittuvia tapahtumia voidaan enää lisätä
lentolistaan.
6.1 OH-LCH: n ensimmäisestä reittilennosta 70 vuotta
OH-LCH:n ensimmäinen reittilento Malmi- Tampere- Vaasa lennettiin kohta
70 vuotta sitten; tarkkana päivämääränä pidetään heinäkuun 21. päivää.
Tapahtuman kunniaksi pyritään järjestämään juhlalento tukijärjestelyineen
tuona samana päivänä ensi heinäkuussa.
Päätös toteutuksesta tehdään toukokuisessa hallituksen kokouksessa.
6.2 Malmin kenttä lennoilta suljettuna
Malmin kenttä on lentotoiminnalta suljettuna kaudella 2018:
-

02.06. kello 00:00- 22:00
07.07.
–’’04.08.
–’’-

Ensin mainittua päivämäärää lukuun ottamatta Kolmoselle on ajoitettu
lentotapahtumia. Niiden toteutuessa on varauduttava varajärjestelyihin
Malmin ollessa suljettuna.

7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 ensimmäisen lehden ilmestymistä joudutaan siirtämään
kuukaudella myöhemmäksi, kesäkuun alkuun, lehden keskeistä tekijää
kohdanneiden perhesyiden takia.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Keskustelu jatkuu. Seuraavan kokoontumisen päivämäärä ei ole tiedossa.
Seurataan tilannetta ja osallistutaan tapaamiseen, kun ajankohta on selvillä.
8.2 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset
DC- yhdistykselle on myönnetty hakemuksemme perusteella
entistämisavustusta, joka on käytettävä 31.12.2020 mennessä. Jo sitä
ennen, 31.08.2020 mennessä, on Museovirastolle toimitettava kattava
dokumentaatio avustuksen käyttötarkoituksesta.
Kartoitus kysymykseen tulevista kulueristämme on tehtävä riittävän ajoissa
voidaksemme hyödyntää myönnetyn avustuksen täysimääräisesti.
Avustuspäätöksen perusteluissa yhdistyksemme toiminta saa erinomaista
palautetta arvioijaraadilta!
8.3 DC-3 TRI -koulutus
Lupa yhdistyksemme järjestämän TRI -koulutuksen antamiseen on
myönnetty ja koulutus on jo meneillään.
8.4 Simulaattorikoulutus Hollanissa
Korhonen ja Munukka perehtyivät 26.03. simulaattorikoulutuksen
mahdollisuuksiin Hollannissa.
Erityisesti vikatilanteiden hallinta ja mittarinäyttöjen simulointi olivat
tutustumisen parasta antia. Lentomalli osoittautui harjoitusympäristön
heikoimmaksi osa-alueeksi.
Nähdyn perusteella kävijät suosittelevat kullekin ohjaajistamme edellä
arvioimaansa simulaattoriharjoittelujaksoa täydennyskoulutukseksi
Hollannissa joka toinen vuosi.
8.5 Polttoaineen toimittaja
Kanair Oy on tehnyt DC-yhdistykselle tarjouksen käyttämästämme
polttoaineesta.
Heilala on yhteydessä tarjouksen tekijään koskien mahdollisen toimituksen
käytännön yksityiskohtia ja toimitusehtoja.
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Heilala on yhteydessä myös viime kauden polttoaineen toimittajaamme,
Fuelpro Oy:hyn, alkavan kauden hintatason selvittämiseksi.
8.6 Myyntitavarat
Heilala on inventoinut myyntitavaravarastomme. Sen perusteella päätettiin
tilata 200 kysytyimmän paidan erä Mikebon Oy:ltä.
8.7 Lentävän henkilöstön safety training
Nina Merisalo- Reunanen on pyytänyt FFA:lta tarjouksen lentävän
henkilöstön safety training -tilaisuudesta.
Päätös asiasta tehdään hallituksen toukokuisessa kokouksessa.
8.8 Airveteran Oy
N/A
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 16.05. kello
17:00 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

