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Poissa

Petäys Henri, Sukanen Pekka

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 14.11.
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, on
hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.

Verottajalta haettu tätä vuotta koskeva valmisteveron palautusosuus on
tuloutunut yhdistyksen tilille.
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4.2 Museoviraston avustuksen käyttö ja uusi hakemus
Heilala on ilmoittanut Museovirastolle Kajavuoren raportoimaan perustuen
avustuksen piiriin kuuluvia huoltokuluja yhteensä 20.080,67 € arvosta.
Kuluvan kuun alussa on Museovirastolle jätetty uusi avustushakemus
Kolmosen huolto- ja varaosakulujen osittaiseksi kattamiseksi.
5 Tekniikka

5.1 Hankinnat, moottorin peruskorjaus

-

Ellonen selvittää viranomaisen kannan peruskorjatun moottorin
varastointi- ikään varastointiin liittyvine käytännön vaatimuksineen.

-

Päätettiin ensi tilassa kapasiteetin varaamisesta tarjouksensa
lähettäneistä parhaaksi arvioidulta moottoritoimittajalta.

-

’Tikkakosken moottorin’ laitekortti on tietymättömissä’; kortin etsintöjä
tehostetaan, tarvittaessa myös hallituksen voimin.

-

PRT: ulkosiipien tarkastustyö on käynnistetty. Merkittäviä vaurioita ei
siivissä ole toistaiseksi havaittu.

-

Moottorihuoltoon liittyen on tilattu erä moottorien keskeisiä
hallintalaitteita.

-

Esiselvityksen tulos pakkolaukaisuvaijerin asentamisesta Kolmoseen on
se, että vaijeria ei asenneta. Syy on asentamisen arvioitua suurempi
työmäärä ja huollon kova työkuorma meneillään olevan PRT- hankkeen
takia.

5.2 HTJ -vaihdos
Jussi Pakarisen nimitys Huoltotoimen johtajaksi on virallistettu
Huoltotoiminnan käsikirjan (HTK) revisio 6:n viranomaishyväksynnän
myötä.

3

6 Lennot
Keskusteltiin Heilalan toteuttaman, ensi kesäkuulle ajoittuvien Normandian ja
Berliinin lentoja koskevan mielipidekyselyn tuloksista. Niissä Normandian
maihinnousun 75v on selkeästi Berliinin ilmasillan 70v suositumpi.
Tulosten perusteella päätettiin lähteä selvittämään kesäkuun lento-ohjelmaa
siltä pohjalta, että:
-

Normandian maihinnousun 75v -tapahtumaan osallistutaan 01.-09.06.
Lennot: Malmi - Duxford 01.-02.06.
Duxford – Caen 05.06.
Caen – Malmi 09.06.

-

Ilmailuliiton 100- vuotisjuhlalentonäytökseen Turussa osallistutaan
perinteiseen tapaan molempina lentonäytöspäivinä 15.- ja 16.06.

-

Berliiniin ilmasillan tapahtumiin osallistutaan erikseen 17.-20.06.
tehtävällä matkalla

Lentokauden 2019 suunnittelukokous pidetään DC-yhdistyksen toimistolla
10.01. kello 17:30 alkaen.
7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 toinen jäsenlehti ilmestyy jouluun mennessä, tavoiteaikataulu
on 15.12.
Juttujen materiaalit kokonaisuudessaan on toimitettu edelleen taittoa varten.
Lehden toimitus toivoo hallitukselta aktiivisuutta tulossa olevien tapahtumien
informoimiseksi lehden tekijäkunnalle.

8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Malmi ja Nummela
-

Nummelan lentkenttäyhteisön seuraava kokous järjestetään 09.12.
Ympäristölupaan liittyvä maksimitankkausmäärään liittyvä problematiikka on
edelleen ratkaisematta.

-

Keskustelut yhteistyöstä, ja tarvittavien palvelujen hinnoittelusta HelsinkiVantaan lentoasemalta toimittaessa, käynnistetään niin pian kuin yhteinen
ajankohta niille löydetään.
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8.2 Airveteran
N/A
8.3 Syksyn jäsenilta 21.11.
Viimeisteltiin jäsenillan esitysmateriaalien yksityiskohtia.
Tapahtumaan ilmoittautuneita yhdistyksen jäseniä on 168.
8.4 Symposium focused on the DC-3
Viimeisteltiin symposiumissa esitettävien aineistojen yksityiskohtia.
8.5 DC-yhdistyksen nettisivut
Hallitukselle on tehty ehdotus DC-yhdistyksen nettisivujen uudistamisesta.
Asiaan liittyvä alustava suunnitelmaluonnos on luvattu valmistuvaksi 12/
2018.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 17.12. kello
17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

