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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2/ 2017 
 

Aika 13.02.2017, 17:30 – 19:30 

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi 
 

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

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 Tilanne 

 Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on edelleen 

hyvä.  

 

4.2 Tilinpäätös  

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2016 tilinpäätöksen omalta osaltaan. 
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5 Vuosikokous 1.3.  
 

5.1 Uusi hallitus 

Keskusteltiin ehdotuksista vuosikokouksessa valittavan uuden hallituksen 

kokoonpanoksi.  

5.2 Kuluvan vuoden talousarvio 

Päätettiin, että Kajavuori valmistelee talousarvioehdotuksen seuraavassa 

hallituksen kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi. 

5.3 Vuosikokouksen muu ohjelma 

Palautetaan mieliin Lastenklinikan pikku potilaiden hyvän tahdon lennätykset 

ja niiden rahoitustarve.  

Toimintasuunnitelman läpikäynnin yhteyteen sopii kertausta viime 

lentokauden merkittävimmistä tapahtumista. 

6  Tekniikka    

6.1 Potkurit 
 

Sovittiin, että Petäys H. päivittää potkurien huollon nykytilanteen ja työn 

valmistumisen aikataulun. 

6.2 Malmin tavarat 
 

Kolmosen viime kausien seisontapaikalla ja Malmin hallissa olevat 
yhdistyksen hallinnoimat tavarat, mm. hallissa olevat painavat tunkit, on 
siirrettävä ensi tilassa pois nykyisiltä paikoiltaan. 
Käytössämme edelleen oleva kylmä varastokoppi on hyödynnettävissä 
em. tavaroiden varastointiin. 
 
Myös kaksi käytössämme olevaa varavoimakonetta Malmin kenttäalueen 
läheiseltä piha- alueelta on toimitettava vuokraamiimme varastotiloihin.    
 
Heilala sopii tarvittaessa talkooajankohdan tavaroiden siirtämiseksi.   

  

 Tunkit on siirretty BF- lennon vuokraamaan halliin. 

Kolmosen käyttämällä seisontapaikalla olevat laitteet ja kalusteet 

sisältöineen on siirrettävä pois nykyisiltä paikoiltaan. Asialla ei ole kuitenkaan 

kiire. Siirrot hoidetaan, kun aikatauluvaateet niiden osalta täsmentyvät.        

 

  



3 
 

  

6.3 Tyyppikurssi  

Kurssi pidettiin suunnitellusti tammikuussa kolmena peräkkäisenä 

viikonloppuna. Kaikki osallistuneet läpäisivät kurssiohjelmaan kuuluvan 

loppukokeen.  

7 Lennot  
 

Tulevan lentokauden lentolista julkaistaan tähänastisin tiedoin maaliskuun 

alkuun mennessä. 

8 Tähtimoottori 
 

Lehti 1/2017 on työn alla ja ilmestyy suunnitellun mukaan toukokuussa.   

 

9  Muut esille tulevat asiat 

9.1 Malmin tilanne 

 

- Malmin kausikortti, joka sisältää maksun seisontapaikasta ja 

laskeutumismaksut Malmille on hinnaltaan tähänastisten tietojen mukaan 

luokkaa 3.000,- / lentokausi.  

 

Tilanne ennallaan. Kausikortin hintaa ei ole toistaiseksi vahvistettu. 

  

9.2 Finavia / EFHK, Jeep  

Heilala on ollut yhteydessä Finaviaan ja tiedustellut mahdollisuutta saada 

alustavasti sovittu hinaus- Jeep käyttöömme jo Malmille.   

Lupaus on edelleen voimassa. Tarkoitukseen sopiva, Finavian käytöstä 

poistunut kulkupeli on etsinnässä.    

  

9.3 Lippalakkitilaus 

Heilala tilaa täydennystä lippalakkivarastoon; hintatiedustelu 

tavarantoimittajallemme on lähetetty.  

  

9.4 Ensiapukurssin uusiminen, matkustamoturvallisuuskoulutus 

Heilala sopii ensiapukurssin uusinnan tulevalle kevättalvelle koulutuksen 

järjestäjäorganisaation kanssa. Osanottajamäärä on suuruusluokaltaan 

edelliskerran tasoa.  

EA- kurssi ajoittuu maaliskuulle; ajankohta tiedotetaan osallistujille 

lähiaikoina.   
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Matkustamoturvallisuuskoulutus uusitaan keväällä Kolmosen palattua 

Vaasasta lentokauden tukikohtaansa Malmille. 

9.5 Naispurserien asuhanke  

Päätettiin käynnistää naispurserien asuhanke esitetyssä muodossaan. 
Yksittäisen puvun kustannusarvio on n. 550,-, josta sovittu 
omavastuuosuus tulee kunkin purserin maksettavaksi.  
Petri Petäys käynnistää hankkeen yhteydenotolla poolin jäseniin. 

Hanke etenee. Tarkennettu tarjous on saatu. Asun materiaaliin ja 
teettämiseen liittyvät yksityiskohdat ovat työn alla.   

 

9.6 DC- yhdistyksen henkilökortit 

Lentävän henkilöstön henkilökortteihin on lisätunnistetiedoksi lisättävä 

kunkin oma jäsennumero.  

Henkilökorttien kasvokuvia on päivitettävä myös siltä osin, että kuvissa 

on oltava ilman päähinettä tai aurinkolaseja. 

9.7 Airveteran Oy 

- N/A  
 

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään Ilmailumuseolla 01.03.2017 klo 16:30 

alkaen.  

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30. 

 

Vakuudeksi  

 

Hannu Heilala,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                                                                     sihteeri  
   

 


