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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1/2018 
 

Aika 15.01.2018, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
  
 

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

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 

4.1 Tilanne 8.1.  
 

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on 

hyvä, ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta. 

  

- Lahjakirjalla määrättävää rahaa ei ole vielä tuloutunut tilillemme. 

- Osa Tähtimoottorin ilmoitustuloja on laskuttamatta (Kajavuori hoitaa).  

- Tilinpäätös: korjausrahasto arvotetaan vastaamaan vallitsevaa 

varaosamarkkinahintaa.  
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5 Tekniikka  
 

5.1 Huollon tilanne & rahoitus    
  

Meneillään olevat huoltotyöt etenevät suunnitellun mukaisesti.  

Entistämisavustuksen ehdot täyttävät kuluerät kartoitetaan.   

5.2 Varaosahankinnat   
 

Sivuperäsin on ennakoitua paremmassa kunnossa, eikä edellytä merkittävää 

kunnostustyötä. 

Kesällä hankittu kuvernööri lähetetään uudelleenmodifioitavaksi.  

Molempien moottorien kaikki letkut ja liittimet on uusittava; kustannus 2000€. 

5.3 Matot, verhot, istuinpäälliset   
 

Rungon eristemateriaali (kustannus 2000€) ja matot uusittava.  

Matoille on etsittävä uusi alihankkija. 

 

6 Lennot  

Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidetään 18.01.  

7 Tähtimoottori 
 

Lehti saatiin jakeluun viikolla 52. Aikataulua viivästi kuvamateriaalin viime 

hetken täydennystarve, joka pitkitti taiton valmistumista.  

Tähtimoottori 2/2017 on totuttuun tapaan tasokas ja tarkoituksensa hyvin 

täyttävä laadukas tietopaketti ja yhdistyksen toiminnasta monipuolisesti 

viestivä ajantasainen jäsenlehti. 

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti ilmestyy huhtikuun loppuun mennessä. 

Lentoaikataulun saaminen jäsenistön tiedoksi osana Tähtimoottorin 

jäsenistölle tärkeää sisältöä on päätetyn ilmestymisaikataulun painavinta 

perustelua. 

Useita uusia juttujen kirjoittajia on luvassa. Heistä yhtenä muotoilun 

asiantuntija, joka kirjoittaa muun muassa lentokoneiden muotoiluun liittyvistä 

näkökohdista.     
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8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Esitys kunniajäsenyydestä vuosikokoukselle 
 

Keskusteltiin valmistellusta hallituksen esityksestä ehdotettuun yhdistyksen 

kunniajäsenyyteen liittyen.  

Asia esitellään jäsenistön päätettäväksi vuosikokouksessa 28.02. 

8.2 Nummela & Pyhtää: 
 

Nummela: Heilala osallistui Nummelan kentän kehittämistä 
koskeneeseen kokoukseen Nummelassa viikolla 2, johon 
hankkeen vetäjien lisäksi osallistui myös Vihdin kunnan ylintä 
johtoa.  
Kokouksessa käsiteltiin mm. kentän ympäristölupaan liittyviä 
muutostarpeita, polttoaineen käyttömääriä, samoin kiitotiehen 
ja seisonta- alueisiin liittyviä parannussuunnitelmia. 
Kokouksesta jäi vaikutelma, että Vihdin kunta suhtatutuu hankkeeseen 

positiivisesti. 

Varsinaisen kenttäalueen laajennustarve nykyisestä aiheuttaa tarpeen 

alueen asukkaiden kuulemiselle. 

Hankkeen merkittävä julkistamistilaisuus järjestetään Vihdissä 26.02. 

Tapahtuman järjestäjät pitävät DC-yhdistyksen osallistumista tilaisuuteen 

hyvin toivottavana. 

Pyhtää: tilanne ennallaan.  

8.3 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset 
 

Hakuaika 16.12.2017 - 31.01.2018  

 

Heilala on laatinut hakemuksen, jota täydennetään avustuksen piiriin 

arviomme mukaan kuuluvilla kustannuserillä. Niitä voisivat olla: 

- matot (kuluja selvitetään, Petäys H.) 

- kuvernöörin kulut (500,-) 

- moottorien letkujen ja liitinten uusinta (2.000,-) 

- rungon eristemateriaali (2.000,-)  
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8.4 Airveteran Oy 

 N/A 
 

8.5 Lisäkoulutusta lentävälle henkilöstölle     
 

Finnairin kanssa on käyty alustavia keskusteluja (Nina Merisalo-Reunanen) 

poikkeustilanne- ja/tai ensiapukoulutuksen täydentämiseksi. 

Erityisesti räätälöidyn tilannekohtaisen ensiapukoulutuksen (esim. 

sairauskohtaus lennon aikana) tarve on tunnistettu. Siihen liittyvä lentävän 

henkilöstön koulutus voisi ajoittua maaliskuulle.  

Päätettiin, että Merisalo-Reunanen sopii etenemisestä ja kutsuu 

koulutukseen pilotit, purserit ja mekaanikot viime vuotisen 

ensiapukoulutuksen osallistujista.  

Asiaan palataan seuraavissa hallituksen kokouksissa.   

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla  

05.02. kello 17:30 alkaen.   

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15. 

 

 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 


