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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11/ 2017 
 

Aika 18.12.2017, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
  
 

Heilala Hannu  
Petäys Henri 
Petäys Petri, puh.joht. 
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, siht. 
 
Kajavuori Juha 
 

Poissa 
         

Sukanen Pekka 

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. 

Pankkitilimme käytössä tarvittavan tunnuslukukortin käyttö loppuu ensi 

vuoden aikana. On hyvissä ajoin selvitettävä korvaavan tekniikan 

käyttöönoton edellytykset. 

 

4.1 Lahjoitus  

Petäys P. ja Heilala allekirjoittavat PRT:n rahoituksen turvaavan 

lahjoitusdokumentin DC-yhdistyksen puolesta.  
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Päätettiin, että saatu lahjoitus talletetaan ”moottorirahastotilille”, josta varoja 

siirretään yhdistyksen käyttöön hallituksen erillisillä päätöksillä.    

Kajavuoren kanssa suunnitellaan tarkoituksenmukainen 

projektiraportointimalli ¼ -vuosittain tuotettavaa, lahjoitusvarojen käyttöä 

kuvaavaa tulosraporttia varten.   

5 Tekniikka  

5.1 Huollon tilanne ja rahoitus    
  

Huoltotyötä on hallikauden alusta lukien kertynyt 1.100 tuntia, josta pääosa 

PRT:tä koskevaa, osa myös moottorihuoltotunteja. 

Heilala päivittää työtuntitilastoa huollolta saatujen tietojen perusteella. 

Saatuja lukuja tarvitaan muun muassa PRT- erillisrahoituksen seuranta- 

raportoinnin tuottamiseen.    

Kolmosessa käytettäväksi soveltuvasta öljystä on ollut viime aikoina 

kohtuullisen hyviä tarjouksia. Harkinnassa on neljän tynnyrillisen tilaaminen. 

Niiden käytännössä ainoa mahdollinen sijoitus- ja varastointipaikka on 

Vaasan halli.   

DC-yhdistyksen käyttöön on tilattu debet/credit luottokortti 5.000,- 

luottorajalla varaosahankintojen maksamista varten. Kortin toimitusaika on 

pari viikkoa. Kortin käyttäjäksi on valtuutettu Henri Petäys. 

 

5.2 Varaosahankinnat   
 

Kesällä hankittu kuvernööri ei jostakin syytä sovellu Kolmoseen 

asennettavaksi. Petäys H. selvittää reklamaation tarkan aiheen ja tarvittavat 

korjaustoimet. Laitteella on puolen vuoden takuu. 

 

Yhdessä polttoainetankeista on havaittu vuoto ja tankki on vaihdettu. 

 

5.3 Matot, verhot, istuinpäälliset   
 

Koneen mattojen ja verhojen uusinta on harkinnassa. Keskustelussa mukana 

mahdollinen sertifioitu alihankkija Oy Tammer-Suoja.  

Istuinten päällisten pesettämistä harkitaan uusimisen vaihtoehtona.   

5.4 Sivuperäsin  
 

Kolmosen sivuperäsin vaatii perusteellista kunnostusta. Keskustelut 

yhteistyöstä ko. työhön liittyvän erityisasiantuntemuksen omaavan 

asiantuntijan kanssa ovat edistyneet hyvässä yhteisymmärryksessä. 
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6 Lennot  

Ensi lentokaudelle on jo tiedossa huomattava määrä lentovarauksia.  

Ne on kirjattu suunnittelukalenteripohjaan, joka täydentyy lentolistaksi 

hyvissä ajoin ennen lentokauden alkua. 

Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidetään ensi tammikuussa. 

Vaihtoehtoisia päiviä ovat 16., 17. ja 18.01.2018. 

Puheenjohtaja lähettää kutsun osanottajiksi kutsuttaville. 

7 Tähtimoottori 
 

Lehti saatiin painovalmiiksi 17.12. ja tulee jakeluun joko viikon 51 tai 

viimeistään viikon 52 aikana.   

Ilmestymisaikataulun pitävyyttä on edelleen tarpeen tehostaa. 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela & Pyhtää 

Nummela:  
Pohjola osallistui Nummelan kentän kehittämistä koskeneeseen 
kokoukseen Nummelassa 14.12., johon hankkeen vetäjien lisäksi 
osallistui myös Vihdin kunnan edustaja. Kokouksessa käsiteltiin mm. 
kentän ympäristölupaan liittyviä muutostarpeita, polttoaineen 
käyttömääriä, samoin kiitotiehen ja seisonta- alueisiin liittyviä 
vaatimuksia. Seuraava kokous pidetään tammikuussa 18.   

Pyhtää:  
Petäys P. on tavannut lyhyesti kenttähankkeen vetäjän, joka kiitti 
saamastaan vastineestamme tarjoukseensa ja ehdotti keskustelujen 
jatkamista vastineessa kuvatulta pohjalta.   

 

8.2 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset 
 

Lentävät perinneilma- alukset- seminaarin yhteydessä kävi ilmi, että 

entistämisavustus mahdollisesti koskeekin DC- yhdistyksen toimintaa ja 

toimintamallia vanhan lentokoneen ylläpitäjänä ja operoijana.  

Heilala, Pohjonen ja Petäys P. selvittävät hakemuksen laatimiseen liittyviä 

vaatimuksia ja valmistelevat hakemuksen lähetettäväksi rahanjaosta 

päättäville määräaikaan, 31.01.2018 mennessä.     
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8.3 Airveteran Oy 

 N/A 

8.4 Suomen Ilmailuliiton sääntömääräinen syyskokous 25.11. 

Kävi ilmi, että liiton sääntöjä on muutettu siten, että varsinaisiin 
kokouksiin voivat osallistua vain liiton jäsenet.  
Asian tultua tietoon vasta juuri ennen kokousta, ei liittoon 
henkilöjäsenenä kuulumaton Pohjola voinut edustaa 
kokouksessa DC-yhdistystä.      

8.5 DC-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 
 

Päätettiin järjestää DC-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

28.02.2018 Ilmailumuseolla.    

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 15.01. kello 

17:30 alkaen.   

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15. 

 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 
 


