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DC- yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2016 
 

Aika  08.06.2016, 17:30 – 18:30 

Paikka DC-yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Helsinki  

 
Läsnä 
 
 

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

 
Poissa     - 
         

  

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   
 

4.1 Yleistilanne 

  Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on hyvä.   
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4.2 Jäsenet  

 Yhdistyksellä on jäsenmaksunsa maksaneita per 8.6.: 

- varsinaisia jäseniä 2.525 

- kannatusjäseniä        675 

- yhteensä                 3.200 

5  Tekniikka    

5.1 Huollon tilanne 

Kaikki suunnitellut huoltotyöt on saatu tehdyiksi lentokauden alkuun 
mennessä.   

5.2 RNAV, ELT, transponderi  
  

Transponderi on maksettu; toimitus sovittu tapahtuvaksi toukokuun aikana. 

Toimitus ei ole toteutunut. Heilala selvittää JoenServiceltä toimitus- ja 

asennustilanteen 

5.3 JoenService, tarjoukset, laskut ja maksut 

Asennustyöstä sovittu kiinteähintainen osuus on maksettu, 
samoin transponderi.  

5.4 Kartat, Garmin, iPad  
 

- Navigointiohjelmistot on päivitetty (Petäys H.) päätetyn tason ja 

ohjelmistovalikoiman mukaisiksi.  

- Ohjaajatiimistä on ehdotettu myös esteet- ja maastotietokantojen 

hankkimista.  Päätettiin, että esitetyt ohjelmisto-osat hankitaan.  

Petäys H. selvittää hinnoittelua ja hankkii vaihtoehdoista edullisemman: 

joko kuukausi– tai vuositasoisen lisenssin    

6 Lennot 
 

6.2 Lento- ohjelma 

Lento-ohjelma on toistaiseksi toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti.  

Vain 2 lentoa on jouduttu perumaan liian vähäisen osanottajamäärän takia.  

 

6.2 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa 

Ei uutta ilmoitettavaa. 
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7 Hankinnat  

 

- Oheistuotteet: hankittu 100 kpl uusimmalla Kolmosen kuvalla varustettuja  

t-paitoja, joita myydään 20,00:n kappalehinnalla. 

- Tilattu reilu erä ’Remove before filght’ -avaimenperiä. 

8 Tähtimoottori 
 

- Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy juhannusviikolla.  

- Lehden painopaikkana viime vuodet toiminut kirjapaino on joutunut 

lopettamaan toimintansa. Tähtimoottorin uusi painopaikka on Forssan 

Kirjapaino.    

9  Muut esille tulevat asiat 

 

- Airveteran Oy:n yhtiökokous pidetään Malmin lentoasemalla 22.06. 

- Helsingin kaupunki tiedottaa: Info Malmin lentokentän liiketiloja 

vuokraaville yrittäjille Malmin lentoasemalla 13.06. 

Heilala osallistuu tilaisuuteen. 

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään DC- yhdistyksen toimistolla 

Harkkoraudantie 10:ssä 22.08.2016 klo 17:30 alkaen.  

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30. 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen 
puheenjohtaja   sihteeri     

 


