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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 7 / 2020 
 

Aika 26.08.2020, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi 

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

Poissa      
Jakelu                  

Petäys Henri  
Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.  

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.   

 

Päätettiin, että Kajavuori laatii välitilinpäätöksen lentokauden päätyttyä  

syyskuun lopun tilanteesta.   

4.1 Taloustilanne  
 

- kassatilanne per 26.08. Ajankohdan ja olosuhteiden mukainen 

- jäseniä 26.08.   5.095 jäsenmaksun maksanutta jäsentä  
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5 Tekniikka 
 

Jussi Pakarinen on kartoittanut koneen korjauskohteita ja niihin liittyviä 

investointitarpeita oheisen luettelon mukaisesti.  

Listan huolto- ja varaosatarpeiden toteutus, priorisointi ja aikataulutus 

selvitetään tekniikan toimesta.    

- päätelineen renkaat 

- jarrurummut / levyjarrujen käyttöönotto ja sen vaatimat muutostyöt 

- sivuperäsimen maalaus 

- toinen sarja ohjaimia (siivekkeet ja sivu- ja korkeusperäsimet) 

- booster-pumppu 

- uudet värinänvaimentimet 

- yhden varamoottorin kunnostus  

Lisäksi: 

- koneen molemmat moottorit vaihdetaan suunnitellusti syyskauden aikana 

- ’Kanalan’ varaosavarasto on inventoitava  

6 Lennot 

 

12.09. järjestettävän FHR- tapahtuman järjestäjiltä on tullut toivomus 

organisoida ykköshallin edustalle Kolmosen maanäyttely. Näyttely päätettiin 

järjestää. 

Lukuun ottamatta mahdollisesti 13.09. avattavaa Tallinnan lentoa, muita 

uusia ulkomaan lentoja ei vallitsevan pandemian johdosta avata.     

7 Tähtimoottori 
 

Joulukuussa ilmestyvän lehden 2 / 2020 juttuja:  

- kauden alun 1. ’koronalento’ 

- Räyskälän ilmailupäivä 

- Vesivehmaan ilmailupäivä 

- Kauhavan ilmailunäytös 

- uusien ohjaajiemme esittely    
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8 Muut esille tulevat asiat  
 

8.1 Nummela  
  

N/A 

8.2 Helsinki- Vantaa  
 

Tapaamisten yhteydessä sovittu yhteistyö- ja esittelylento 
pyritään toteuttamaan syyskuun aikana.  
Pohjonen on yhteydessä Finavian edustajaan heti syyskuun 
alussa. 
    

8.3 Airveteran Oy    

Yhtiökokous järjestetään 03.09.  

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 

  
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 

Harkkoraudantiellä 28.09. kello 17.30 alkaen.  

 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45. 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


