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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2019
Aika

28.01.2019, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

Petäys Petri

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Hannu Heilala 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.
Käytiin läpi viime vuoden tilinpäätöstä ja allekirjoitettiin se hallituksen
toimesta.
Varausten muutokset ja PRT- kustannusten päivitys 31.12.2018 tilannetta
vastaaviksi on tehty hallituksen päätösten mukaisesti.
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Päätettiin, että Kajavuori, Petäys P. ja Heilala tapaavat uuden
tilintarkastajamme ennen yhdistyksen vuosikokousta esitelläkseen hänelle
kerhomme toimintaa ja kulu- ja tulorakennettamme.
5 Tekniikka
5.1 Huollon tilanne
PRT eli Perusrakennetarkastus koskien koneen runkoa, siipiä ja laitteita,
samoin koneen vuosihuolto ovat valmiit.
Vaihdettava moottori on irrotettu ja uutta odotetaan asennettavaksi
paikalleen.

5.2 Hankinnat, peruskorjattu moottori, apulaitteet

Tilatun peruskorjatun moottorin ja apulaitteiden ennakoitu toimitusajankohta
alkaa olla käsillä. Toimituksen mahdollisesti pitkittyessä on harkittava myös
lentorahtivaihtoehtoa laitteiden saamiseksi Suomeen.
6 Lennot
Heilala on perehdyttänyt 26.01.osaa pursereista lennonvaraus- ja
jäsenrekisterijärjestelmien hoitamiseen. Tavoitteena on sekä jakaa
kyseisten tehtävien kuormitusta useammalle osaajalle että samalla parantaa
järjestelmien hallinnan varahenkilövalmiutta.
Heilala on varannut majoitustilaa Groningenista 01.06. Normandiaan
matkaavien tarpeisiin.
IMY:n järjestämässä bussikuljetuksessa on halukkaille tilaa Normandiasta
maitse Suomeen palaavien käytettäväksi.
7 Tähtimoottori
Keskusteltiin laajemmin lehden sisällöstä, siihen liittyvästä palautteesta ja eri
vaihtoehdoista lehden kehittämiseksi. Esille tuli muun muassa ehdotus
lehden julkaisukertojen muuttamiseksi nykyisestä.
Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa lehden toimituksen
käsiteltyä hallituksen kokouksessa esille tulleita kehitysehdotuksia.
Toimituskunta on keskustellut lehden julkaisukerroista ja ehdottaa pysymistä
nykyisessä kahdessa vuosittaisessa numerossa.
Päätettiin jatkaa kahden numeron julkaisemista vuosittain.
Pohjolan ehdottama tämän vuoden ensimmäisen lehden julkaiseminen
toukokuussa, heti lentokauden alussa, sai hallituksen yksimielisen tuen.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Petäys P. ja Heilala osallistuivat Nummelan lentokenttäyhdistyksen
hallituksen kokoukseen, joka kokoontui Nummelassa 17.01.
Vihdin kunnan kentän kunnostukseen myöntämän 400.000,-: n erän lisäksi
käyttöön on saatavissa myös LVM: n myöntämä 200.000,-: n avustus, joka
edellyttää lentokenttäyhteisöltä em. summan lisäksi 25 % omavastuuosuutta.
Seuraava lentokenttäyhdistyksen hallituksen kokous pidetään 06.02.

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.
Useista yhteydenottopyynnöistä huolimatta ei tapaamista Helsinki-Vantaan
lentoaseman johdon kanssa edelleenkään ole saatu sovituksi. Jatketaan
asian edistämistä uusilla yhteydenottopyynnöillä.
8.3 Nettisivu- uudistus
Nettisivujen uudistaminen hallitukselle tehdyn ehdotuksen pohjalta on
asiasta käyden keskustelun mukaisesti työn alla ja edistyy tekijän kanssa
yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.
Tarkasteltiin uusien sivujen testiversiota ja todettiin niiden olevan haluttu
moderni versio vielä toistaiseksi käytössä olevista, sinänsä hyvin toimivista
kotisivuistamme.
Tavoitteena on saada uudet kotisivut valmiiksi viimeistään lentokauden
alkuun mennessä.
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8.4 Oheistuotemyynti
Korttimaksupäätteen hankinta (iZettie tai vast.)
Keskusteltiin tarpeesta hankkia korttimaksulaite oheismyynnin rajoitusten,
lähinnä käteisen rahan puutteen, helpottamiseksi.
Päätettiin, että korttimaksulaitteiden merkittävä toimintarajoitus (eivät toimi
lennolla koneessa) ja kohtalaiset kustannukset eivät motivoi laitteiden
hankintaan ryhtymistä.
Pyritään viestimään kotisivuillamme käteisen tarpeesta oheistuotteita
hankkimaan aikovia.

8.5 Airveteran
N/A

9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen ja hallinnon kokous pidetään vuosikokouksen
yhtydessä Ilmailumuseolla 28.02.2019 kello 16:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45.

Vakuudeksi

Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

