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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 7/ 2017 
 

Aika 12.06.2017, 14:00 – 15:15  

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
Lisäksi 
 

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

Poissa 
      
         

- 

Jakelu Hallinto    

 
 

1 Kokouksen avaus ja laillisuus ja hallituksen järjestäytyminen 

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 ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

Yhdistyksen jäsenmäärä on 3.485 jäsentä. 
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5 Tekniikka  
 

PRT- hallipaikkaselvitys: 

- Utti PV: avoin. Heilala on yhteydessä hallin hallintoon. 

- EFHK Norra & Jetlite: avoin. Heilala on yhteydessä hallin hallintoon. 

-  Lappeenranta: avoin. Pohjonen on yhteydessä hallin hallintoon 

Hallien omistajien ilmeisen vähäinen kiinnostus vuokraustoimintaa kohtaan 

tukee näkemystä nykyjärjestelyjen jatkamisesta. Aloitetut selvitykset tehdään 

kuitenkin loppuun kartoitettavaksi päätettyjen (edellä) vaihtoehtojen osalta. 

6 Lennot  
 

Lentokauden kuluessa on toistaiseksi lähes kaikki suunnitellut lennot pystytty 

toteuttamaan.  

Peruttuja lentoja on toistaiseksi vain kolme: 

- Immola (lennolle liian vähän ilmoittautuneita)  

- Seinäjoki/ hyppykeikka (lennolle liian vähän ilmoittautuneita) 

- Vesivehmaa (huono sää) 

Maarianhaminan lento on siirretty kauden loppupuolelle, 26.08. 

lennettäväksi.      

7 Tähtimoottori 
 

Lehti 1/2017 ilmestyy vasta heinäkuun alkuun mennessä.  

Osa materiaalista on vielä toimitusvaiheessa ja viivästää lehden ilmestymistä 

useita viikkoja aikaisemmin ilmoitetusta.   

Keskusteltiin toimista aikataulupidon parantamiseksi. Osa niistä tulee 

suurella todennäköisyydellä kohentamaan tilannetta merkittävästi 

tähänastisesta.   
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8  Muut esille tulevat asiat 

8.1 Malmi  
 

Avain Malmin terminaaliin sisälle pääsemiseksi on saatu ja sen käyttö 

ohjeistettu. Tilanne matkustajapalvelujen osalta on parantunut muutoksen 

ansiosta merkittävästi. 

Asematason vuokrasopimuksen mukaisia sulkemisia on ilmoitettu tähän 

mennessä kaksi: 

- 06.07. 

- 05.08. 

MLY:n toimijoiden kanssa on selvitettävä vielä asiaan liittyviä yksityiskohtia, 

kuten onko myös pousari ja työkalukontti siirrettävä jonnekin nykysijoiltaan.  

 

8.2 Finavia / EFHK: jeeppi 

Heilala on Jeeppi- asiassa edelleen yhteydessä keskustelukumppaniimme 

Finavialla Helsinki-Vantaalla. Toimivalle vetopelille olisi tarvetta. 

8.3 Myyntitavarat  
  

Myyntivarasto inventoidaan (Heilala ja Keurulainen) ja varaston seurantaan 

mietitään toimivaa (Excel-pohjaista?) ratkaisua. 

Yhdistyksestä viestivää uutta, erinomaista esitettä on tilattava lisää. 

 

8.4 OH- LCD  

OH- LCD:n polttoainetarvetta seurataan syksyyn asti ja päätetään tilanteen 

edellyttämistä toimenpiteistä sen jälkeen.   

Näytöskoneiden tankkaukset veloitetaan käytön toteutuman mukaan, 

             

8.5 Airveteran Oy 

Airveteran Oy:n yhtiökokous järjestetään Malmin kuppilassa 22.06. kello 

13:00 alkaen.  
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9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

 

10 Seuraava kokous 
 

Kesätauon jälkeen hallitus kokoontuu yhdistyksen toimistolla 21.08. kello 

17:30 alkaen.  

 

Antoisaa kesäaikaa! 

 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15. 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 
 


