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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 8 / 2021 
 

Aika 16.08.2021 klo 17:30   

Paikka Etäkokous 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi               
 

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

Poissa 
      
Jakelu               

 - 
 
Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:34.  

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.    
 

Välitilinpäätös laaditaan syyskuun lopun tilanteesta, jolloin kauden 

lentotoiminta on saatu lähes päätökseen. 

Finavian laskuttamat kuluerät eritellään kululajeittain muuten tähänastista 

hyvää tuloslaskelman esitysformaattia muuttamatta. 
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Finavian kulurakenteesta ja -volyymista tehdään tarkka jälkilaskenta 

lentokauden kaikkien kulujen ja tulojen toteuduttua     

5 Tekniikka 
 

Tekniikan tilanne on yleisesti ottaen erinomainen. 

Koneen hinaukseen liittyvät suorat kulut loppuvat, kun seisontapaikalle jo 

toimitettua omaa hinaus-Jeepiä päästään käyttämään. Kuljettajakoulutukseen 

osallistuvat viisi mekaanikkoamme saavat ajolupansa lähiaikoina voimaan 

vaadittavavan koulutusjakson lopuksi. 

5.1  Varaosa- ja tarviketoimitukset 
 

Tilatut kannuspyörän sisärenkaat ovat saapuneet; käyttöönotto 23.08. 

(Pakarinen). 

Kolmosen uudet, halonittomat kannettavat sammuttimet ovat saapuneet ja 

asennettu paikoilleen koneessa.  

Pakarinen toimittaa vanhat halon- sammuttimet kierrätettäväksi alan 

liikkeeseen. 

Petäys H:n 17.05. tilaamien Kolmosen akkujen toimitustilanne on edelleen 

epäselvä. Toimitusajankohdasta ei ole toistaiseksi saatu tietoa, selvittelyä 

jatketaan.  

Tekniikka voi harkintansa mukaan keventää akkujen käytön kuormitusta 

maavoimalaitteen käyttöönottamisella. 

6 Lennot 
 

Todettiin, että toistaiseksi on vähäisen kysynnän vuoksi jouduttu perumaan 

vain 1 paikallislento (Utti, # 2). Sään vuoksi ei lentoja ole tänä lentokautena 

jouduttu toistaiseksi perumaan ainuttakaan. 

Päätettiin nostaa Helsinki-Vantaalta lennettävien paikallislentojen hinta 95 € 

vastaamaan paremmin kohonneita matkustajakohtaisia yksikkökustannuksia. 

Hyvinkäälle sovitut pakallislennot lennetään 12.09. siitä huolimatta, että ’Rauta 

ja Petrooli’- tapahtuma peruuntuu. Kymin ilmailupäivän osalta toimittiin 08.08. 

vastaavasti itse ilmailutapahtuman peruunnuttua.   

Siirtolento Vaasaan lennetään 25.09. Menomatkalla lennetään Tampereella 

paikallislentoja kysynnän mukaan. 

26.09. lennetään paikallislentoja sekä Seinäjoella että Vaasassa.  

Seinäjoelta on tulossa lentoihin liittyen tilaus erästä erikoishinnoiteltuja, 

näyttäviä t- paitojamme.     

Törnblomin ehdotus miehistön t-paitojen tilaamiseksi hyväksyttiin. 
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7 Tähtimoottori 
  

Tähtimoottorin vanhoista vuosikerroista on ilmennyt kysyntää. Yksikköhinnaksi 

päätettiin 5,00 € / numero + syntyvät postituskulut.  

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Helsinki-Vantaa  
 

Selvitetään Finavialta, voimmeko iltojen pimetessä aikaistaa illan 

paikallislentoja, kumpaakin puolella tunnilla (Pohjonen).  

8.2 Pyhtää:  
 

Hallitilan vuokratarjouksen esittely ja päätös jatkosta: 

Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan koolle otsikon asiassa 06.10. kello 18:00 

alkaen. 

8.3. Malmi:  

Varaston ja perävaunun tyhjennys 

Pakarinen käy paikan päällä 23.08. arvioimassa tilanteen vaatimat jatkotoimet 

ja informoi Petäys P:tä johtopäätöksistään.    

8.4 Toimiston järjestelytalkoot 
 

Järjestelytalkoot pidetään toimivan kokoisella ryhmällä 08.09. kello 17:30 

alkaen.  

8.5 Turvaryhmän kokous 
 

Turvaryhmä kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa 16.08. kello 19:15 alkaen. 

8.6 Airveteran Oy   

 N/A 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen vakioagendan mukainen etäkokous 
pidetään 21.09. kello 17:30 alkaen. 
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11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10. 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 
 


