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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2016 
 

Aika  18.01.2016, 17:00 – 18:45 

Paikka DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H:ki 

Läsnä 
 
 

Fallström Paul  
Heilala Hannu, puheenjohtaja 
Jaakkola Mikko 
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, sihteeri 
 

Lisäksi  
 
 
Poissa 
 

Ylikorpi Heikki 
 
 
Sukanen Pekka 
 

Jakelu Hallinto, Ylikorpi Heikki 
 
 
 
 

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  
  

Keskusteltiin yhdistyksen viime toimintavuoden tuloksesta alustavan 

tilinpäätöksen pohjalta. Tulostaso näyttää muodostuvan viime vuosien 

tapaan odotusten mukaiseksi.   
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5 Tekniikka 

 

- Viime kokouksen jälkeen tehdyn varaosainventoinnin jälkeen päätettiin 

muuttaa lisäsylinterin tilausta koskeva päätös siten, että tilataan sylinterin 

sijasta vain sen liikkuvat osat (mäntä tarvittavine lisäosineen).   

- Vaasassa Kolmoseen jo asennettu vasemmanpuoleisen moottorin 13. 

sylinteri joudutaan uusimaan siinä todettujen laatuongelmien takia.  

- Jaakkola on selvittänyt käytettyjen sylinterien jatkokäyttöä, lähinnä niitä 

koskevia kaupallisia mahdollisuuksia. Selvityksen tuloksena todettiin, että 

romutus Suomessa on käytettyjen sylinteriemme järkevin 

jatkokäyttömuoto.  

- Öljyä olisi nyt hankittavissa edulliseen hintaan. Tarkistetaan 

öljytarpeemme ja tilataan sitä lisää, jos aihetta on. 

- Kuplaikkunan uusiminen on työn alla ja valmistunee ajallaan sovitun 

mukaan. 

5.1 RNAV  
 

RNAV- laitteiston asennuksesta Kolmoseen on alustavasti sovittu Kontion kanssa. 

Kontio edellyttää tekniikan asiantuntijoidemme avustavan asennuksen käytännön 

toteutuksessa.  

Hanketta DC- yhdistyksen puolella vetää Lehti.   

Hanke etenee suunnitellusti. Hintaa sille kertyy 22.000,-. Laitteiston toimitus ajoittuu 

ensi helmikuulle. 

 

Asennussuunnitelma on viranomaiskäsittelyssä. Hanke näyttää etenevän  ja 

toteutuvan suunnitellusti.  

6 Lennot 

 

6.1 Lento-ohjelman suunnittelu 

Suunnittelupalaveri pidettiin sovitusti 11.01. Sen tuloksena on lento- 

ohjelman runko valmiina ja täydentyy kevään lähetessä. 

Tarkastuslennot lennetään Vaasassa toukokuun ensimmäisellä viikolla. 

Paluu Malmille tapahtuu sunnuntaina 07.05.   

  

6.2 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa 

 Koulutuslupa- asioita selvittää Niemi. 

Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan hoitaa uusien kolmospilottien koulutus 

suomalaisin voimin. 

Ei uutta ilmoitettavaa. 
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7 Tähtimoottori 
 

Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy suunnitelmien mukaan 

huhtikuun aikana; viimeistään täydennettynä toukokuun ensimmäisen viikon 

lentotapahtumilla.   

Keskusteltiin lehden- ja yleisemminkin yhdistyksen käytössä olevan 

kuvamateriaalin tallentamisesta eri teknisiä ratkaisuja hyödyntämällä ja siten 

aiheutuneiden kulujen kattamisesta.  

Sovittiin, että Heilala on asiasta yhteydessä Kivikeroon. 

8 Muut esille tulevat asiat 

 

N/A 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 15.02.2016 klo 17:00 alkaen  

DC- yhdistyksen toimistolla. 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45. 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen 
puheenjohtaja   sihteeri     

 

 


