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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 3/2018 
 

Aika 28.02.2018, klo 16:30   

Paikka Suomen Ilmailumuseo 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 

Heilala Hannu  
Petäys Henri 
Pohjola Kari 
Sukanen Pekka 

Poissa 
      
         

Petäys Petri 
Pohjonen Ahti 

Lisäksi Ari Arho 
Tony Ellonen 
Juha Kajavuori 
Jorma Pajakari 
Jussi Pakarinen 
Petri Munukka 
Hannu Vesala 

 

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Varapuheenjohtaja Hannu Heilala avasi hallituksen kokouksen. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kari Pohjola. 

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 23.02.  
 

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan on 

hyvä, ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

 

- Lahjakirjalla määrättävä raha on siirretty korjausrahastotilille. 
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- Jäsenmaksuja on tullut 90.000 €.  

- Huoltokuluseuranta toimii aktiivisesti. Matkalaskuja tullut 32.000 €. 

 

5 Vuosikokous 28.02.2018 
 

5.1. Nykyinen hallitus on valmis jatkamaan. 

5.2. Juha Kajavuori esitteli tilinpäätöstä vuodelta 2017. Varsinaisen 

lentotoiminnan tulos on tappiollinen, mutta tehokas 

jäsenmaksulaskutus korvaa sen. Vararahasto on mitoitettu riittämään 

yhden uuden moottorin hankintaan, mutta taso on tarkistettava 

vuosittain. 

5.3. Kajavuori esitteli vuoden 2018 tulo- ja menoarvion perusteita. Erikseen 

käsiteltiin vararahasto ja polttoaineveron palautukset. 

5.4. Muut kokousdokumentit ovat valmiina. 

5.5. Nykyinen tilintarkastusyhteisö ei ole halukas jatkamaan asiaa pitkään 

hoitaneen henkilön sairastuttua. Kajavuori on saanut tarjouksen 

uudelta yhteisöltä ja suosittelee sopimusta. 

       

6Tekniikka  
 

6.1.         Huollon tilanne & rahoitus   
   

Hannu Vesala kertoi kevään huoltotöistä noin 70% olevan valmiina eikä 

vakavia vikoja ole löytynyt. Noin 2500 tuntia on tehty kahden 7 miehen 

ryhmän vuorotellessa. PRT-huoltoon kuuluva ulkosiipien irrotus jää 2018 -

2019 kaudella tehtäväksi. Töissä on saatu apua Finnairin korjaamolta. 

Hankintoina tähän asti ollut mm. eristeitä teippeineen, mattoja ja letkuja. 

Letkujen valmistamiselle itse on saatu viranomaisen lupa.   

Entistämisavustuksen ehdot täyttäviä kulueriä on kartoitettu.   

 

7 Lennot  

Kauden 2018 lentojen suunnittelupalaveri pidettiin 18.01.  

Lentolista on jo avattu ja muutama lento on jo kokonaan varattu. 
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8Tähtimoottori 
 

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti ilmestyy huhtikuun loppuun mennessä.  

6 Muut esille tulevat asiat  

6.1.1  Esitys kunniajäsenyydestä vuosikokoukselle 
 

Keskusteltiin valmistellusta hallituksen esityksestä ehdotettuun yhdistyksen 

kunniajäsenyyteen liittyen. Hallituksen kanta on kielteinen mm. jäsenten 

eriarvoisiksi joutumisen takia.  

6.1.2  Nummela & Pyhtää 
 

Nummela: tilanne ennallaan. Kokouksissa on korostettu, ettei 
DC-yhdistys ole hakemassa huoltohallipaikkaa.  
 
Pyhtää: tilanne ennallaan.   

6.1.3 Museovirasto / kulkuvälineiden entistämisavustukset 
 

Avustusta voidaan mahdollisesti saada varaosiin ja ostopalveluihin. 

6.1.4 DC-3 TRI-koulutus 
 

Tyyppikouluttajakelpuutusasia on kesken viranomaisen kanssa, Juha 

Korhonen hoitaa. Selvitetään, voidaanko osa tyyppikoulutuksesta suorittaa 

Hollannissa olevassa simulaattorissa, johon tutustumista suunnitellaan. 

           6.1.5 Airveteranista ei uutta   

7 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Uusi hallitus sopii järjestäytymiskokouksen. 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:30. 
 

Vakuudeksi  

 

Hannu Heilala,     Kari Pohjola,  
varapuheenjohtaja                kokouksen sihteeri 


