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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2017
Aika

01.03.2017, 16:30 – 17:35

Paikka

Ilmailumuseo, Vantaa

Läsnä

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

Lisäksi

Arho Ari
Vesala Hannu

Poissa

-

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 Tilanne
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on edelleen
hyvä.
Jäsenmaksukertymä vastaa ajankohdan tavanomaista tasoa.

2

5 Vuosikokous 01.03.
5.1 Seuraava hallitus
Keskusteltiin ehdotuksista vuosikokouksessa valittavan uuden hallituksen
kokoonpanoksi.
5.2 Tilinpäätös 2016
Heilala kävi pääosin läpi vuoden 2016 tilinpäätöksen, joka osoittaa 10.611,88
euron suuruista alijäämää. Merkittävimmät yksittäiset kuluerät koostuivat
RNAV- investoinnista, varaosahankinnoista ja kahden uuden ohjaajan
koulutuksesta.
5.3 Talousarvio 2017
Heilala kävi pääosin läpi vuoden 2017 talousarvion, joka toteutuessaan
päätyisi lievästi ylijäämäiseksi.
Keskusteltiin tarpeesta varautua vuoden 2019 tai 2020 hallikaudelle
ajoittuvan PRT-hankkeen rahoituksesta. Päätettiin hankkia resurssitarpeista
tarkempaa tietoa ja harkita sen perusteella tuonnempana vaihtoehtoja
rahoituksen järjestämiseksi.

5.4 Muut kokousdokumentit
Kaikki vuosikokouksessa tarvittavat dokumentit, kuten
tilintarkastusmateriaali, on saatu ajoissa kokouksessa käsiteltäviksi.
6 Tekniikka
6.1 Potkurit
Huolletut potkurit ovat saapuneet takaisin Vaasaan. Kulua huollosta kertyi
kuljetuksineen 16.000 €.
Sovittiin, että Petäys H. selvittää huollon havainnot korjaustarpeista.
7 Lennot
Tulevan lentokauden lentolistalla kotisivuillamme on julkaistu yli 60 lentoa,
joista jäsenryhmälentoja toistakymmentä.
8 Tähtimoottori
Lehti 1 / 2017 on työn alla ja ilmestyy suunnitellun mukaan toukokuussa.
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9 Muut esille tulevat asiat

9.1 Malmin tilanne
-

Heilala on alustavasti keskustellut lentokenttäyhdistyksen Laukkasen
kanssa vaihtoehdoista Kolmosen seisontapaikoiksi Malmilla. Ei vielä
valmista ehdotusta esiteltäväksi.

-

Malmin kausikortti, joka sisältää maksun seisontapaikasta ja
laskeutumismaksut Malmille on hinnaltaan tähänastisten tietojen mukaan
luokkaa 3.000,- / lentokausi.
Tilanne on ennallaan. Kausikortin hintaa ei ole toistaiseksi vahvistettu.

9.2 Finavia / EFHK, Jeep, Helsinki-Vantaan käyttö Malmin varakenttänä
Heilala on ollut yhteydessä Finaviaan ja tiedustellut mahdollisuutta saada
alustavasti sovittu hinaus- Jeep käyttöömme jo Malmille.
Lupaus on edelleen voimassa. Tarkoitukseen sopiva, Finavian käytöstä
poistunut kulkupeli on etsinnässä.
Vastauksia odotellaan Heilalan kysymyksiin Helsinki-Vantaan käytöstä
Malmin varakenttänä.
9.3 Ensiapukurssi, matkustamoturvallisuuskoulutus
Heilala sopii ensiapukurssin uusinnan tulevalle kevättalvelle koulutuksen
järjestäjäorganisaation kanssa. Osanottajamäärä on suuruusluokaltaan
edelliskerran tasoa.
EA- kurssi ajoittuu maaliskuulle; ajankohta tiedotetaan osallistujille
lähiaikoina.
Matkustamoturvallisuuskoulutus uusitaan keväällä Kolmosen palattua
Vaasasta lentokauden tukikohtaansa Malmille.
Henkilökorttien kasvokuvia on päivitettävä myös siltä osin, että kuvissa
on oltava ilman päähinettä.
9.4 Airveteran Oy
-

N/A
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10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään DC-yhdistyksen toimistolla,
Harkkoraudantie 10, 03.04.2017 klo 17:30 alkaen.
12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:35.

Vakuudeksi

Hannu Heilala
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen

