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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 9 / 2019 
 

Aika 18.09.2019, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
             
  
 

Heilala Hannu 
Petäys Petri, puh. joht.   
Pohjonen Ahti, sihteeri 
Sukanen Pekka 

Poissa 
      
Lisäksi 
 
Jakelu                    

Petäys Henri, Pohjola Kari 
 
Kajavuori Juha, Merisalo-Reunanen Nina, Munukka Petri 
 
 Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Ennen kokouksen alkua onniteltiin asiaan kuuluvin menoin 
varapuheenjohtaja Hannu Heilalaa hänen 70 -vuotispäivänsä 
johdosta.     

Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:45.  

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 on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 
mukainen.    
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- Museoviraston avustus / RH moottori: Heilala ja Petäys P. kokoavat 
yhteenvedon edellytyksiä vastaavista kuluista hakemuksen 
täydennykseksi syyskuun lopun tilanteesta. Kajavuorella on 
käyttökelpoista dataa tehtävän helpottamiseksi.   

5 Tekniikka 

5.1 Vasen moottori / peruskorjaus  
 

Korjaustyö on aloitettu: osa moottorin osista on tarkastettu.  

- Voiteluongelmista kärsineen oikeanpuoleisen moottorin korjaaminen 

takuukorjauksena on määritelty kiireellisyydeltään peruskorjausta 

tärkeämmäksi.   

5.2 Oikea moottori/ takuukorjaus & varamoottorin asennus 
 

Vikaantuneen oikeanpuoleisen moottorin takuukorjaus on prioriteetiltaan 

toimeksiannoistamme korkeimmalla. 

Varamoottori on toimitettu Vaasasta Hyvinkäälle ja asennettu paikalleen 

oikeanpuoleiseksi moottoriksi. Sen koekäyttö ja koekäytön tulosten 

perusteella päätettävät jatkotoimet, kuten koelento, on ajoitettu torstaille 

19.09.  

5.3 Hankinnat 
 

- Pakarinen toimittaa hallikauden aikana yhden Kolmosen istuimista 

Tammersuoja Oy:lle toimituskyky- ja kustannusarvion laatimiseksi. 

Suunnitteilla on päällysteiden ja koneen verhojen uusiminen tavoitteena 

löytää samalla nykyistä paremmin istuinten alkuperäistä ulkonäköä 

vastaavia vaihtoehtoja.  

Päätettiin, että Merisalo- Reunanen selvittää istuinmateriaali- ja 

värimaailmaa aloittaen Ilmailumuseon asiantuntemuksen 

hyödyntämisestä aiheeseen liittyen.     

- Lentäjien istuimiin halutaan nykyisten istuinvöiden korvaajiksi 3-pistevyöt 

(Pakarinen).  

6 Lennot  

 

Heilala vastaa kyselyyn hyväntekeväisyyslennon järjestämistä 

pyytäneelle organisaatiolle. Vastaus on kohtelias kieltäytyminen 

perusteena jo perinteeksi  muodostunut  sitoutumisemme Lastenklinikan 

pikku potilaiden keväisiin lennätyksiin.    
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- Loppukauden lento- ohjelma tulee perustumaan varamoottorin koekäytön 

antamiin tuloksiin, jotka selviävät 19.09. 

Päivitetty lento- ohjelma julkaistaan viipymättä 19.09. tekniikalta 

saatavien tietojen perusteella; pääpaino paikallislennoilla.     

- Normandian lennot: Petäys P. selvittää järjestäjiltä Caenissa maksetun, 

sopimusten perusteella saamatta olevan autonvuokran (n. 400,-) 

tilannetta.  

7 Tähtimoottori 

 

Tähtimoottori 2 / 2019 on työn alla. Sen pääaiheita ovat: 

- Duxford – Normandia – Berlin -lentotapahtumia kuvaava juttukokonaisuus 

- muistokirjoitukset edesmenneistä ilmailupersoonista: Rosenlund, 

Mustakallio, Eskola 

- matkakertomus 60 vuoden takaa 

- 60 -luvulla lentoemännäksi valmistuneen muistumia 

- museojuttu Gatwick:ista 

- muraali 

- Lehti tulee jakoon joulukuussa.    

 

Pohjola on yhteydessä Finnairin yhteyshenkilöönsä ’Tähtimoottorin’ 

takasivun ilmoitukseen liittyen. Takasivu on sovitusti edelleen Finnairin 

käytettävissä. 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta 
 

Keskustelut jatkuvat tarpeidemme täsmentämisellä FutureSky:lta saatuun 

alkuinformaation vastaamisella. Vastineemme antamista varten tarvitsemme 

lisäaikaa (toivotun syyskuun sijasta) lokakuun loppuun asti 

8.2 Helsinki-Vantaa 

Tapaamisjankohta on 25.9. yhteistyön yksityiskohdista sopimiseksi 

Helsinkiki-Vantaan lentoaseman edustajien kanssa. Paikalle mennään 

Kolmosella, jos siihen on mahdollisuus tarvittavien järjestelyjen puitteissa.   

 

8.3 Airveteran    

 N/A. 
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8.4 Hallituksen vastuuvakuutus  
 

Vastuuvakuutuksen kattavuudesta ja hinnoittelusta tarvitaan lisää tietoa 

päätöksenteon pohjaksi. Petäys P. on yhteydessä palvelun tarjoajaan.  

 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
  

Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 17.10. kello 

17:30 alkaen.  

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00. 

 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 


