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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2016 
 

Aika  16.05.2016, 17:30 – 19:00 

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

 
Läsnä 
 
 

Heilala Hannu, puheenjohtaja 
Petäys Henri 
Petäys Petri 
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, sihteeri 
Sukanen Pekka 

 
Lisäksi   
 
Poissa - 
         

 
Munukka 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 hyvä.   
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5  Tekniikka    
 

5.1 Huollon tilanne 

Kaikki suunnitellut huoltotyöt on saatu tehdyiksi lentokauden alkuun 
mennessä.   

5.2 RNAV, ELT, transponderi  
  

- RNAV- asennukselle on saatu Trafi:n hyväksyntä 13.05.  

- transponderi on maksettu; toimitus sovittu tapahtuvaksi toukokuun aikana   

- JoenService, tarjoukset, laskut ja maksut: asennustyöstä sovittu 

kiinteähintainen osuus maksettu; lisätyöstä lasku saapumatta 

- kartat, Garmin, iPad:  

o pohjakartat hankitaan Garmin: ilta kuponkietuutta hyödyntäen 

(Petäys H.) 

o navidata Jeppesen: iltä hintaan 420,-/ v.; pakolliset päivitykset 

kuukausittain hoitaa Petäys H. 

o hankitaan Jeppesen/ iPad- karttapaketti hintaan 2x320,-/ v. 

(Petäys H.)  

6 Lennot 

 

6.1 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa 

Munukan ja Tarman kartoitushanke tarpeisiimme sopivien 

ohjaajakandidaattien löytämiseksi on tuottanut lupaavaa tulosta.  

Koulutukseen valittavien kanssa keskustelut käynnistetään heti 

koulutusohjelma- ja lupa- asioiden selkiinnyttyä. 

Koulutuslupa- asiaa hoitaa Niemi.  

Tavoitteena on saada kahden uuden ohjaajan koulutusjakso käyntiin 

lentokauden lopulla.  

7 Hankinnat  

 

- pelastusliivit: vaatimusten mukaisen välittömän varustelutarpeen 

poistuttua päätettiin hankintaa myöhentää ja ottaa käsiteltäväksi 

aikanaan tarpeen uudelleen aktualisoiduttua 

- oheistuotteet: avaimenperiä tilataan 50 kpl ja ’Hotelli- Malmi’- 

painatuksellisia t-paitoja ensimmäinen näyte- erä     
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8 Tähtimoottori 
 

Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy toukokuun aikana.  

Lehden painopaikkana viime vuodet toiminut kirjapaino on joutunut 

lopettamaan toimintansa ja uutta painoa etsitään tarjouskilpailun perusteella.    

9  Muut esille tulevat asiat 

 

Ei ollut muita asioita.  

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla 

Harkkoraudantie 10:ssä 08.06.2016 klo 17:30 alkaen.  

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen 
puheenjohtaja   sihteeri     

 


