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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 8 / 2017 
 

Aika 02.10.2017, 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 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 hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

Yhdistyksen jäsenmäärä per 02.10. on 4.143 jäsentä. 

3.031 varsinaista- ja 1.112 kannatusjäsentä. 
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5 Tekniikka  

5.1 PRT- työmääräarvio tekniikalta   
   

PRT:n vaatima työtuntimäärä ensimmäisen, nyt alkavan- ja ensi lentokauden 

alussa päättyvän huoltokauden osalta on ainakin 3.000 miestyötuntia. 

5.2 Kustannusarvio     
  

PRT:n vaatiman miestyötuntimäärän perusteella lasketaan ensimmäisen 

PRT- huoltokauden majoitus- ja matkakuluilla jyvitetty henkilötyömäärän 

kustannusarvio. Sen lisäksi huomioidaan huoltoon liittyvät varaosien 

hankinnat ja ostopalvelut. 

5.3 Luottokortti varaosahankinnoille  
 

Päätettiin, että DC- yhdistyksen käyttöön hankitaan luottokortti 

varaosahankintojen maksamista varten.  

Kortin käyttäjäksi valtuutetaan Henri Petäys. 

 

6 Lennot  

Kulunut lentokausi toteutui lähes suunnitellusti. Lukumäärältään vähäinen 

määrä lentojen peruutuksia jouduttiin järjestelemään korvaavilla lennoilla ja 

lentomaksujen palautuksilla.  

Menestyksekkään kauden aikana lennoillemme ilmoittautui 1.646 

jäsentämme, joka vastaa 40 % kokonaisjäsenmäärästämme.  

Lentotunteja kertyi 82 h. ja 11 min, laskujen määrä oli 139. 

(sis. koe- ja tarkastuslennot) 

Ensi lentokauden tiedossa olevat lennot on kirjattu suunnittelukalenteriin, 

joka täydentyy lentolistaksi hyvissä ajoin ennen lentokauden alkua. 

Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidetään ensi tammikuussa. 

7 Tähtimoottori 
 

Lehti 2 / 2017 on työn alla ja ilmestyy jouluksi.   

Suunnitellun ilmestymisaikataulun varmistamiseksi otetaan jatkossa taas 

käyttöön säännölliset toimituskunnan kuukausikokoukset.     
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8  Muut esille tulevat asiat  

8.1 Jäsenilta 

Jäsenilta järjestetään 14.11. 18:00 Suomen Ilmailumuseolla. 
Esitelmöijänä ilmailun huipputoimija Jyrki Laukkanen.  

8.2 Lentävät perinneilma-alukset -seminaari  
 

Seminaari järjestetään 08.-09.12.  

DC- yhdistys osallistuu n. 5 hengen delegaatiolla  

(Petäys P ja 3-4 muuta edustajaamme). 

8.3 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset 
 

Petäys H selvittää hankkeen taustaa, osallistumisedellytyksiä  

DC-yhdistyksen kannalta ja mahdollista työmäärää avustushakemukseen 

liittyen. Hakuaika on 16.12.2017 - 31.01.2018  

Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.  

8.4 Airveteran 

N/A   

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Pidetään yhdistyksen toimistolla 30.10. kello 17:30 alkaen.   

 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30. 

 
Vakuudeksi  

 
 
 
Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 


