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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 7 / 2018 
 

Aika 07.06.2018, klo 17:00   

Paikka Harkkoraudantie 10, H:ki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
  
 

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

Poissa 
      
         

Petäys Henri 
 

  

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 
 

   Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, on 

hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli samaan aikaan 3.962. 

5 Tekniikka  

 

NDA- kumppanit muista pohjoismaista ovat viestittäneet vaikeuksista 

tilattujen moottorien toimituksissa.  
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Päätettiin käynnistää valmistelut omasta rungosta kunnostetun moottorin 

hankkimiseksi. 

 

Kolmosen paineakku vaihdettiin vikatilanteen korjaamiseksi Vaasassa 

varastoituna olleeseen.  

Akun kalvoja tilataan vikaantuneen kuntoon saamiseksi. 

 

Vaasassa käytössämme oleva hallitila on määrältään riittämätön tehokkaan 

ja vaatimuksia vastaavan huoltotoiminnan moniin erilaisiin tilatarpeisiin. 

Päätettiin, että Petäys P. on yhteydessä kyseisen tilan vuokranantajaamme 

lisätilan kartoittamiseksi ja käyttöön saamiseksi.  

6 Lennot  
 

OH-LCH:n ensimmäisen reittilennon (Malmi- Tampere- Vaasa) 70- vuotis- 

merkkipäivälento pyritään toteuttamaan suunnitellusti 21.07.  

Heilala laatii kotisivuillemme lennolle osallistumishalukkuutta kartoittavan 

kyselylomakkeen, johon vastaamisen takaraja on 24.06. 

Lentolistalle perustetaan myös merkkipäivälentoa varten varattavissa oleva 

lento tai muuta asiaan sopivaa tilanteen mukaan. 

15.09. kaavailtu lento Riikaan korvataan helpommin saavutettavalla 

kohteella. Sellainen voisi olla esimerkiksi Tallinna tai Kuressaari. 

Kapasiteettimme on koko meneillään olevan lentokauden loppuajan niin 

korkeassa kuormituksessa, että lisälentojen lupaamisessa on käytettävä 

erityisen suurta harkintaa. Jaossa on vain vähän vapaita lentoaikoja, joiden 

miehityksestä on oltava varmuus ennen sitovia lupauksia. 

      

7 Tähtimoottori 
 

Vuoden 2018 ensimmäinen jäsenlehti ilmestyy juhannukseen mennessä.   

Saamatta olevat, viime vuotta koskevat Valkoisen Ristin ilmoitusmaksurästit 

laskutetaan erillisellä laskulla. Pohjonen laatii laskuun saatekirjelmän.   
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8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela 
 

Nummelan lentokentän nykyiset ja tulevat toimijat, DC-yhdistys mukaan 

lukien, allekirjoittivat 06.06. uuden yhdistyksen perustamisasiakirjan.  

DC-yhdistyksen puolesta asiakirjan allekirjoitti Heilala.  

Sopimus pyritään saamaan viipymättä PRH:n rekisteröimäksi.  

Työn alla ovat edelleen uuden yhdistyksen hallinnollinen poikkeuslupa, 

tarvittavan maa- alueen laajennushanke ja ympäristöluvan päivittäminen 

muuttuvaa tarvetta vastaavaksi.  

8.2 Ohjaajien pankkikortit; saajat & tilinkäyttöoikeus 
 

Päätettiin, että DC- yhdistyksen käyttöön hankitaan 3 pankkikorttia, joiden 

käyttäjiksi valtuutetaan yhdistyksen kolme ohjaajaa: 

- Mikko Jägerholm  

- Markku Lehti  

- Miikka Rautakoura  

 

Esko Ruohtulalle myönnetty käyttöoikeus DC-yhdistyksen pankkikorttiin 

lakkautetaan samassa yhteydessä.  

 

8.3 Koneen vuokraaminen Koelentokeskukselle 
  

Puolustusvoimilta on tullut tiedustelu Kolmosen saamiseksi 

Koelentokeskuksen käyttöön kahden päivän ajaksi.   

Tiedusteluun vastaamiseksi on saatava täsmälliset tiedot: 

- suunnitellusta koelento- ohjelmasta 

- Kolmosen ja miehistön vakuutusturvasta mahdollisen vuokrakäytön 

aikana 

 

Saatu koelento-ohjelma on arvioitu asiantuntijoidemme toimesta.  

Se ei muodosta estettä kaavaillulle yhteistyölle. 

Vakuutusturvaa koskevat kysymykset ovat edelleen avoinna.  

Petäys P. selvittää asiaa yhteistyökumppanimme asiantuntijoiden kanssa.  
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8.4 Eskon läksiäiset 17.08. 
 

Keskusteltiin Eskon läksiäisten käytännön järjestelyistä ja periaatteesta 

kustannusten jakamiseksi yhdistyksen ja Joensuuhun lähtijöiden kesken. 

Päätettiin, että yhdistys ja läksiäisiin osallistujat vastaavat tasaosuuksin 

syntyvistä kustannuksista.      

8.5 Myyntitavarat: juliste     
 

Käydyn keskustelun tuloksena todettiin, että tarjolla ollut yhteistyöhanke 

julisteiden myymiseksi uutena lisäartikkelina artikkelivalikoimassamme ei 

riittävässä määrin palvele yhdistyksemme myyntitavaroille asetettuja 

synergiatavoitteita.   

8.6 Airveteran      
 

Airveteran Oy: n yhtiökokous pidetään Malmin lentoasemalla 08.06. kello 

16:00 alkaen. 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
  

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 20.08. kello 

17:30 alkaen. 

 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45. 

 
 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 
 


