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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 6 / 2019 
 

Aika 13.05.2019, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
Lisäksi              
  
 

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

Poissa 
      
 
Jakelu                    

Heilala Hannu 
Petäys Henri 
  
Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17.35.  

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 hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.  
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5 Tekniikka 

5.1 Varamoottori 
 

Moottorinvaihdon yhteydessä irrotetun moottorin kunnon tutkimista jatketaan 

Vaasassa (Pakarinen, Ylikorpi). Tehdyt havainnot raportoidaan 

vastuuviranomaiselle, jonka ratkaisusta riippuu hankkeen jatko: voidaanko 

kunnostus tehdä omin voimin Suomessa vai onko kunnostus tai uusi 

kunnostettu moottori hankittava markkinoilta. 

Pyydetään: 

- Pakariselta aikatauluarvio irrotetun moottorin tarkastuksen ja siihen 

perustuvan jatkoehdotuksen valmistumiselle (Petäys P.) ja  

- toimitusaika- arvio moottorin kunnostukselle alan markkinoilta (Petäys H.).  

5.2 Hankinnat  
 

Jeppesenin sähköisen kartaston lisenssi on uusittava (Petäys H.). 

6 Lennot  
 

Selvitetään, onko tekniikalla tarvetta varautua erityisjärjestelyin kesäkuisille 

Euroopan lennoille (varaosat, muu materiaalinen varautuminen) (Petäys P.)    

7 Tähtimoottori 

 

Lehden aineisto on taitossa.   

Tähtimoottori 1 / 2019 ilmestyy suunnitelman mukaan toukokuun aikana. 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela 
 

Seuraava Nummelan lentokenttäyhteisön hallituksen kokous pidetään 

Nummelassa 17.05. DC-yhdistyksestä ei kokouksessa ole edustusta 

aikataulullisista syistä johtuen. 

. 

8.3 Helsinki- Vantaa 

Yhdistyksen edustajat kävivät neuvottelemassa Finavian edustajien kanssa 

toimintamahdollisuuksista Helsinki-Vantaalla. 

Finavia / Helsinki-Vantaa suhtautuvat koneemme liikennöintiin kentältä 

positiivisesti, kun emme häiritse kentän toimintaa ruuhka-aikoina.  
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Koneellemme varataan ilmainen seisontapaikka, jossa voi myös tankata 

omasta pousarista.  

Paikoitus- ja laskeutumismaksuista keskusteltiin.  

Kokouksesta laadittu allekirjoitettava muistio lähetettiin 

kommentointikierrokselle Finaviaan 27.02. Asian käsittely jatkuu saatavien 

kommenttien tultua tietoomme.  

Asia ei ole edistynyt. Pohjonen on yhteydessä Heini Noronen- Juholaan. 

Puhelinkeskustelu Pohjonen -> Heini Noronen- Juhola/ 02.05.: Noronen- 

Juhola kertoi lukeneensa kertaalleen laatimamme yhteistyöpöytäkirjan ja piti 

sitä keskustelujemme mukaisena. Hän lisäsi olevansa yhteydessä 

organisaatiostaan yhteistyöhankkeemme vastuuhenkilöksi nimeämäänsä 

Sami Simolaan ja kiirehtivänsä sovittujen tehtävien edistämistä.  

Pohjonen esitti toivomuksen saada yhteistyöpöytäkirja allekirjoitettuna 

takaisin DC- yhdistykselle mahdollisimman hyvissä ajoin lentokauden alussa 

voidaksemme olla varmoja, että sovitut asiakohdat ovat Finavia:n puolella 

tiedossa ja toimeenpantuina.  

 

8.4 Airveteran    

Airveteran Oy:n yhtiökokous pyritään kutsumaan koolle 12.06. 

8.5 IMY palkitsi Jussi Pakarisen    
 

Ilmailumuseoyhdistys palkitsi Jussi Pakarisen vuosikokouksessaan 06.04. 

yhdistyksen standaarilla. Palkitsemisen perusteluissa mainitaan Pakarisen 

pitkä työura lentotekniikan alalla, yhteensä lähes 50 vuotta, sekä hänen 

merkittävä panoksensa DC-yhdistyksen huoltotoimen johtajana ja 

kehittäjänä.   

Myös DC-yhdistyksen hallitus onnittelee Jussia merkittävän 

huomionosoituksen johdosta! 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraava kokous 
  

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 04.07. kello 

17:30 alkaen.  

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45. 
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Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

                                                       
 


