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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11/ 2016 
 

Aika 12.12.2016, 17:30 – 18:30 

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki 

 
Läsnä 
 
 

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

Poissa 
      
         

Petäys Petri 

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    

 

 Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on edelleen 

hyvä.  

Merkittävät välttämättömät investoinnit tekniikkaan, erityisesti RNAV- 

hankinta, näkyvät yhdistyksen rahankäytössä lyhyellä tähtäimellä kuluerinä, 

jatkossa toiminnallisena vahvuutena.      
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5  Tekniikka    
 

Potkurit on Vaasassa valmisteltu lähetyskuntoon tammikuista Norjassa 

tehtävää huoltoa varten.  

 

Joen Service päivittää tammikuussa transponderin ja Garminin 

ohjelmistoversiot ajan tasalle. Työ tehdään tuntiveloituksena.  

 

Tyyppikurssilupa Trafilta on saatu hakemuksesta. 15 kurssilaista aloittavat 

opintonsa 14.01. ja saavat tyyppikurssin päätökseen kahden seuraavan 

viikonlopun kuluessa. 

6 Lennot 
 

Ensi lentokauden suunnittelukokous järjestetään viime vuoden tapaan 

tammikuun puolen välin tienoissa. Heilala tiedottaa tarkemmin tuonnempana 

aikataulusta osallistujille. 

7 Tähtimoottori 
 

Lehden teko edistyy aikataulun mukaisesti. 

 

8  Jäsenilta  
 

Yhdistyksen jäsenilta 16.11. keräsi taas komean osallistujamäärän. 

Ilmailumuseon auditoriossa oli mielenkiintoisia teemoja uudesta 

Kolmoskirjasta, kuluneen kauden tapahtumista ja Mikko Möltsin 

Constellation- lennosta kuuntelemassa 133 jäsentä.    

 

9  Muut esille tulevat asiat 
 

- Malmin tilanne: tähänastisten ennakkotietojen perusteella on ilmeistä, että 

Kolmonen lentää Malmilta vielä seuraavat 3 vuotta. Neuvotteluissa 

lentokenttäyhdistyksen kanssa tilanne edelleen tarkentuu kulujen ja 

muiden yksityiskohtien osalta. 

- Finavia -neuvottelu: tapaaminen 02.02. aloitettujen neuvottelujen 

jatkamiseksi on sovittu pvm:lle 16.12.         

- ensiapukurssin uusiminen, matkustamoturvallisuuskoulutus: Heilala sopii 

ensiapukurssin uusinnan ensi kevättalvelle koulutuksen 
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järjestäjäorganisaation kanssa. Osanottajamäärä on suuruusluokaltaan 

edelliskerran laajuinen  

Matkustamoturvallisuuskoulutus uusitaan ensi keväällä Kolmosen 

palattua Vaasasta lentokauden tukikohtaansa  

- naispurserien asuhanke: siirtyy käsiteltäväksi ensi 
kokouksessa, kun pääpurseri Petri Petäys on paikalla 

- Airveteran Oy: N/A  
 

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla 

Harkkoraudantie 10:ssä 18.01.2017 klo 17:30 alkaen.  

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:30. 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Hannu Heilala,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                                                                     sihteeri  
   

 
 


