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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2017 
 

Aika 30.10.2017, 17:30 – 19:30  

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki  

Läsnä 
 
 
 
 
  
 

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

Poissa - 

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 
 

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on 

edelleen hyvä, ja vastaa hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

5 Tekniikka  
 

5.1 Kustannusarvio     
  

Puheenjohtaja Petäys on yhteydessä PRT:n tulevan rahoittajatahon 

edustajaan ja esittelee huoltokulujen kustannusrakenteen jaon uuden 

rahoituksen ja omarahoituksemme kesken. 
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Lähtökohtaisesti kaava on sellainen, että kun kokonaishuoltokuluista 

vähennetään jatkuvan, normaalin vuosihuollon osuus (1.000- 1.500 tuntia), 

loppuosa on PRT:n kulua eli uuden rahoituksen piiriin kuuluvaa kustannusta.  

Uutta rahoituserää varten avataan oma tili. 

5.2 Luottokortti varaosahankinnoille  
 

Päätettiin, että DC-yhdistyksen käyttöön hankitaan debet / credit -luottokortti 

5.000,00 € luottorajalla varaosahankintojen maksamista varten.  

Kortin käyttäjäksi valtuutetaan Henri Petäys. 

5.3 Varaosatarpeita  
 

Kesällä hankittu kuvernööri ei sovellu Kolmoseen asennettavaksi.  

Petäys H. selvittää reklamaation tarkan aiheen ja tarvittavat korjaustoimet. 

Laitteella on puolen vuoden takuu. 

 

Yhdessä polttoainetankeista on havaittu vuoto. Ehjä on etsinnässä. 

 

6 Lennot  

Ensi lentokaudelle on jo tiedossa huomattava määrä lentovarauksia. Ne on 

kirjattu suunnittelukalenteriin, joka täydentyy lentolistaksi hyvissä ajoin ennen 

lentokauden alkua. 

Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidetään ensi tammikuussa. 

7 Tähtimoottori 
 

Lehden teko edistyy suunnitellun mukaisesti ja valmistuu joululukemistoksi.  

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Jäsenilta 

Jäsenilta järjestetään 14.11. kello 18:00 alkaen.   

Esitelmöijäksi on lupautunut ilmailun huipputoimija Jyrki 
Laukkanen aiheenaan kymiläisten ilmailijoiden silmäterä 
Gloster Gauntlet.  

8.2 Lentävät perinneilma- alukset- seminaari 08.-09.12. 
 

DC- yhdistystä seminaarissa edustavat: 

- Ellonen (esitelmöijä 09.12.) 

- Heilala, Munukka, Niemi, Pakarinen, Petäys H., Petäys P. ja Vesala 



3 
 

  

- iltatilaisuuteen yhdistyksen edustajina osallistuvat Niemi ja Petäys P.  

8.3 Vastine Redstone Aero Oy:n tarjoukseen 
 

Keskusteltiin DC-yhdistyksen sisäisen seminaarin (24.10.) annista Pyhtään 

kenttähankkeeseen liittyen.  

Laaditaan vastine saatuun tarjoukseen. Sen ydinkohtia ovat:  

- todetaan, että olemme kiinnostuneet jatkamaan keskustelua vuosi 

kerrallaan neuvoteltavasta 7 kk:n mittaisen hallikauden kattavasta 

sopimuksesta, joka olisi kannaltamme kustannusneutraali 

nykytilanteeseen verrattuna 

- lentokauden aikainen toimintamme tukeutuu Malmin lentopaikkaan niin 

pitkään kuin se on käytettävissämme 

Sihteeri laatii aiheesta draftin ja lähettää sen hallituksen jäsenille ja 

avaintoimijoille lausuntokierrokselle. 

Puheenjohtaja lähettää Yhdistyksen vastineen Redstone Aero Oy: lle 15.11. 

mennessä.  

8.4 Nummela  

 

Petäys P. ja Heilala osallistuivat Nummelassa 27.10. koolle kutsuttuun 

palaveriin koskien Nummelan kentän tulevaisuutta ja jatkokehittämistä.  

Paikalliset ilmailutaustaiset toimijat kertoivat aika alkuvaiheessa olevista 

suunnitelmistaan. Pääasioiksi näyttivät nousevan huoli kentän 

tulevaisuudesta (pohjavesialuetta) ja kunnan mahdollisesta taloudellisesta 

lisäintressistä. 

Petäys P. laatii pyydetyn yhteenvetodokumentin yhdistyksemme toiminnasta 

hankeryhmän tausta-/ lähtötietojen kartuttamiseksi.      

8.5 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset 
 

Hakuaika 16.12.2017 - 31.1.2018. 

Taustamateriaalista saa kuvan, että entistämisavustus ei koske DC-

yhdistyksen toimintatapaa vanha lentokoneen ylläpitäjänä ja operoijana.  

Petäys H. selvittää vielä Perinneilma-alus -seminaarissa Museoviraston 

edustajilta, onko tulkintamme asiassa oikea.   

Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.  
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8.6 Airveteran 

Airveteran Oy:n osakkeiden muuntaminen arvo-osuuksiksi on 
työn alla. Tehtävää vaikeuttaa ja hidastaa puutteet 
osakkeenomistajien henkilötiedoissa.   

8.7 Suomen Ilmailuliiton sääntömääräinen syyskokous 25.11. 

Päätettiin, että DC-yhdistystä SIL:n syyskokouksessa edustaa 
Kari Pohjola.   

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 04.12. kello 

17:30 alkaen.   

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30. 

 

 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 

 


