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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2019 
 

Aika 14.01.2019, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
  
 
Lisäksi 

Heilala Hannu  
Petäys Henri 
Petäys Petri, puh.joht. 
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, sihteeri 
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 

Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, 
on hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  

Käytiin läpi viime vuoden alustavaa tilinpäätöstä. Päätettiin varausten ja  
PRT-kustannusten päivittämisestä 31.12.2018 tilannetta vastaaviksi.  

Tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 
28.01. 
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5 Tekniikka 

5.1 Huollon tilanne 
 

PRT eli Perusrakennetarkastus koskien koneen runkoa, siipiä ja laitteita (pl. 

moottorit ja potkurit) on lähes valmis. Keski- ja ulkosiivet on tarkastettu ja 

ulkosiivet on asennettu keskisiipeen torstaina 10.01.  

Asennuksen viimeistely jatkuu vielä seuraavan huoltokäynnin yhteydessä.  

PRT:n lisäksi tehtävä vuosihuolto on noin 90 % valmis. 

5.2 Hankinnat, peruskorjattu moottori, apulaitteet  
 

Tarjouskyselyjen perusteella markkinoilta löytyi peruskorjauskapasiteettia 

omalle moottorillemme vasta 2019 jälkimmäisellä puoliskolla, eli toimitusaika 

on liian pitkä lentokautta ajatellen. Tästä syystä on tilattu peruskorjattu 

moottori apulaitteineen Sun Air Parts:ilta USA:sta. Tilatun moottorin pitäisi 

valmistua ensi viikon kuluessa Vintage Radials: in moottorikorjaamolla 

Kaliforniassa 

 

5.3 Huoltokulut, rahasto- osuus 

 

Heilala toimittaa Kajavuorelle huoltokulujen yhteenvedon ja sovitut 

muutokset rahasto- osuuksiin, sekä investointi- että toimintavaruksen osalta, 

käydyn keskustelun pohjalta.          

6 Lennot  

Lentokauden 2019 suunnittelukokous pidettiin aikaisemmin päätetyn 

mukaisesti DC-yhdistyksen toimistolla 10.01. Kokouksen tuloksena valmistui 

lento-ohjelman runko, joka täydentyy kesäkuun lento- ohjelmasta 

päätettyjen lisäselvitysten valmistuttua. 

Tavoitteena on saada lentolista julkaisukuntoon maaliskuun alkuun 

mennessä.  

7 Tähtimoottori 

 

Vuoden 2018 toinen jäsenlehti saatiin jakeluun joulukuun viimeisinä päivinä.   

Pohjolan historiajuttu ja lehdessä julkaistujen kuvien kautta linjan parantunut 

laatu saivat positiivisia mainintoja lukijoilta. 

Keskusteltiin laajemmin lehden sisällöstä, siihen liittyvästä palautteesta ja eri 

vaihtoehdoista lehden kehittämiseksi. Esille tuli muun muassa ehdotus 

lehden julkaisukertojen muuttamiseksi nykyisestä. 

Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa lehden toimituksen 

käsiteltyä hallituksen kokouksessa esille tulleita kehitysehdotuksia. 
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8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela 
 

Petäys P. ja Heilala osallistuvat seuraavaan Nummelan lentokenttäyhteisön 

kokoukseen, joka kokoontuu Nummelassa 17.01. 

 

   8.2 Helsinki- Vantaa 

Keskustelut yhteistyöstä ja tarvittavien palvelujen hinnoittelusta Helsinki- 

Vantaan lentoasemalta toimittaessa käynnistetään niin pian kuin yhteinen 

ajankohta niille löydetään.  

Heilala on lähettänyt pyynnön aikatauluehdotuksesta, johon ei ole vielä saatu 

vastausta.   

DC- yhdistyksen edustajat neuvottelussa ovat: Petäys P., Heilala, Munukka 

ja Pohjonen. Myös muut hallituksen jäsenet ovat halutessaan tervetullut 

täydennys neuvotteluryhmään.    

Useista yhteydenottopyynnöistä huolimatta ei tapaamista Helsinki-Vantaan 

lentoaseman johdon kanssa ole toistaiseksi saatu sovituksi. Jatketaan asian 

edistämistä uusilla yhteydenottopyynnöillä.  

8.3 Nettisivu- uudistus 
 

Nettisivujen uudistaminen hallitukselle tehdyn ehdotuksen pohjalta on 

asiasta käyden keskustelun mukaisesti työn alla.  

8.4 Airveteran      
 

N/A 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  
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10 Seuraava kokous 
  

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla  

28.01.2019 kello 17:30 alkaen. 

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15. 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 
 
 


