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Aika
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Paikka

Harkkoraudantie 10, H:ki

Läsnä

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

Lisäksi
Kajavuori Juha
Pakarinen Jussi
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
4.1 Tilanne 19.10.
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, on
hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Jäsentilanne:

4.508 varsinaista jäsentä joista
1.260 kannatusjäsentä
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4.2 Polttoaineen valmisteveron palautushakemus
Kuluvana vuonna lennettyjen tarkastuslentojen polttoaineen käytön veroosuudesta on laadittu verottajalle palautushakemus. Heilala laatii vastaavan
hakemuksen myös viime vuotta koskien.
4.3 Museoviraston avustuksen käyttö
Myönnetyn avustuksen käytön suunnittelua varten Heilala selvittää
myöntöasiakirjassa määritellyn korvausjakson alkupäivämäärän.
Kajavuori listaa 01.10.2017 lähtien syntyneet huollon tarvike- ja
varaosakulut.
5 Tekniikka
Pakarinen: Vaasan hallilla käyttöön saadut lisäneliöt on otettu käyttöön ja ne
helpottavat merkittävästi tilojen siistinä ja järjestyksessä pitämistä.
Molemmilla asioilla on merkitystä sekä työn laadun että työturvallisuuden
edistäjinä.
PRT-hanke on edennyt vaiheeseen, jossa molemmat siivet on irrotettu tilojen
vuokraajalta saadun nostoavun helpotettua huomattavasti tehtävän
toteutusta.
06.11. tehtävän siipien- ja niiden kiinnitysten sekä moottorien perinpohjaisen
kuntotarkastuksen jälkeen selviää mahdollisen huoltotarpeen määrä ja siihen
liittyvät varaosatarpeet.
Huollon yleistilanne on hyvä ja suunnitelman mukainen.
5.1 Hankinnat, moottorin peruskorjaus

Ulko- ja keskisiipien liitososien kiinnityspultteja on tilattu 750 kpl.
Valmistelut omasta rungosta kunnostetun moottorin hankkimiseksi jatkuvat.
Siihen liittyen on lähetetty kyselyt kolmelle mahdolliselle moottorintoimittajalle, joiden vastauksia odotellaan.
5.2 HTJ- vaihdos
Petäys P. on yhteydessä Tony Elloseen HTJ-vaihdoksen
viranomaiskäsittelyn etenemiseen liittyen.
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5.3 Hyppyvaijerien asentaminen
Käydyn keskustelun tuloksena päätettiin, että Pakarinen selvittää
hyppyvaijerien kiinnityskohtien kunnon tavoitteena palauttaa valmiudet
vaijerien asentamiseksi alkuperäisille paikoilleen.
6 Lennot
Päättyneen kauden lentotoiminnasta kertyi lentotunteja 100h 44min ja 197
laskua.
Kysely ensi kesälle ajoittuvien Normandian ja Berliinin lentojen
osallistumishalukkuudesta osoittaa suurimman mielenkiinnon kohdistuvan
Duxfordiin suuntautuvaan retken osaan. Lento Berliiniin kiinnostaa selvästi
harvempia.
Heilala selvittää mahdollisuuksia Duxfordiin lähtijöiden majoittamiseksi
kohtuullisen etäisyyden päähän tapahtumapaikoista.
7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 toinen jäsenlehti ilmestyy jouluun mennessä, tavoiteaikataulu
on 15.12. Juttujen materiaalit ovat suurelta osin jo kasassa ja työstettävänä
julkaisukuntoon. Lehden takasivua tarjotaan merkittävän yhteistyökumppanin
käytettäväksi. Suunnitteilla olevasta Normandian ja Berliinin retkestä
laaditaan ennakkotietoa lehteen.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Viimeisin kokous on järjestetty 18.10., jossa käsiteltiin mm. Vihdin kunnalle
tehtävää selvitystä lentotoiminnan odotettavissa olevasta melutasosta.
Selvityksen mukaan melutaso ei muodostune ongelmaksi.
Kunta suhtautuu hyvin positiivisesti kentän kehittämishankkeeseen.
Seuraava kokous on Lentokenttäyhteisön varsinainen, sääntömääräinen
kokous 28.10., johon osallistuvat Heilala ja Pohjonen.
Vihdin kunta on kutsunut 01.11.koolle neuvottelun, jossa käsitellään kentän
kehittämishankkeita. Siihen ei osallistu DC- yhdistyksen edustajaa.
8.2 Airveteran
N/A
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8.3 Syksyn jäsenilta 21.11.
Jäsenilta järjestetään Ilmailumuseolla 21.11. kello 18.00 alkaen.
Ohjelmassa on esitelmä Kolmosen huollon tämän hetken tilanteesta ja
Kolmosten kaudesta Puolustusvoimien palveluskäytössä.
Puheenjohtaja käy lisäksi läpi menneen lentokauden tapahtumia.
8.4 Symposium focused on the DC-3
DC- yhdistys osallistuu Tukholmassa 23.-25.11. järjestettävään DC-3
-teemaiseen seminaariin.
Osallistujiksi valittiin Pentti Niemi, Petri Munukka, Tony Ellonen, Henri
Petäys, Petri Petäys, Hannu Heilala ja Ahti Pohjonen.
Petäys P. käy läpi DC- yhdistyksen puheenvuorojen käyttäjien kanssa
käsiteltävät aihealueet järjestäjän laatiman ennakkotehtävälistauksen
mukaan.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla
19.11. kello 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

