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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 12 / 2021 
 

Aika 21.12.2021, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi                   
 

Hannu Heilala 
Petäys Henri, etäyhteydellä   
Petäys Petri, puh.- joht. 
Pohjola Kari, etäyhteydellä 
Pohjonen Ahti, siht.  
Sukanen Pekka, etäyhteydellä     
 
 Kivikero Erkki 

Poissa 
      
Jakelu               

 - 
 
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 edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 

mukainen.    

 

Jäsenet 17:12.: 5.525 jäsentä   

5 Tekniikka 

5.1 Huollot 
 

Oikeanpuoleisessa, takuukorjatussa moottorissa on havaittu vähäistä 

öljyvuotoa. Sen syyn selvittämiseksi ja korjaamiseksi, jäljellä oleva takuu 

säilyttäen, on takuukorjauksen amerikkalaiselta suorittajalta pyydetty 

ohjeistusta.  
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Korjauksessa tarvittavat varaosat on toimitettu Vaasaan. Huoltotöiden on 

suunniteltu jatkuvan loppiaisen jälkeen. 

5.2 Tyyppikurssi mekaanikoille 
 

Jussi Pakarisen johdolla on 20.11. käynnistynyt kolme viikonvaihdetta kestävä 

Kolmosen tyyppikurssi mekaanikoille. Kurssille osallistuu 5 koulutettavaa.   

Kurssin viimeinen osa loppukokeineen järjestettiin viikkojen 50 / 51 

vaihteessa. Loppukokeen suoritti hyväksytysti 3 kurssin osanottajaa. 

6 Lennot 
 

Lentokauden 2022 suunnittelupalaveri pidetään puheenjohtajan koolle 

kutsumana Teams-etäkokouksena 11.1.2022 kello 17:30 alkaen.     

7 Tähtimoottori 
  

Totutun laadukas Tähtimoottori 2 / 2021 tuli suunnitellusti jakeluun 

jouluviikolla. 

7.1 ’Tähtimootttorille’ taittaja hakuun  
 

Keskusteltiin Erkki Kivikeron alustamana lehden tekemisen tulevaisuuteen 

liittyvistä avoimista kysymyksistä.   

Kivikero ilmoitti haluavansa lopettaa lehden taittamisen ensi vuoden aikana. 

Vuoden kuluessa hän perehdyttää seuraajansa tehtävän sisältöön ja sen 

erityisvaatimuksiin. 

Päätettiin valmistella rekrytointimateriaalia uuden taittajan löytämiseksi 

ensisijaisesti DC-yhdistyksen omasta laajasta jäsenkunnasta.  

Tehtävään haku aloitetaan jäsenistölle suunnatulla sähköpostikampanjalla ja 

jatketaan tarvittaessa ’Tähtimoottorin’ ensi kesäkuun numerossa. 

Valittavalta tekijältä edellytetään yleisten taittamisen tekniikan taitojen lisäksi 

ilmailun erityisvaatimusten tuntemusta lehden toimitustyössä. 

Kivikero toimittaa Petäys P:lle materiaalia Tähtimoottorin taittajan 

osaamisvaatimuksista.   

  

7.2 PDF-kopiot ’Tähtimoottoreista’ arkistoitavaksi  

Heilala pyysi Kivikerolta tähän mennessä ilmestyneiden Tähtimootttori-lehtien 

PDF-versiot arkistoitavaksi ja julkaistavaksi sopivassa formaatissa.   

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Helsinki- Vantaa   
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Ajoluvat on ohjeistettu kerättäväksi pois luvan nykyisiltä haltijoilta ja 

toimitettavaksi Finavian lupatoimistoon odottamaan seuraavaa lentokautta.  

Ennen uuden kauden alkua on suoritettava myös ajolupien voimassaolon 

edellyttämä kertauskoulutus.  

Jaetun ohjeistuksen mukaan Petäys P:lle kulku- ja ajolupansa määräaikaan 

mennessä toimittaneiden kortinhaltijoiden kortit on toimitettu Finavialle säilöön 

talvikaudeksi.     

8.2 Pyhtää  
 

Päätettiin, että hallituksen jäsenet perehtyvät huolella Pyhtään 

lentokenttäyhtiön 20.12. lähettämään, viimeisimpään yhteistyöehdotukseen.   

Ehdotusta käsitellään hallituksen Teams-palaverissa 04.01. kello 17:30 

alkaen.    

 

8.3 Airveteran Oy   

Päätettiin osallistumisesta Airveteran Oy:n uusosakemerkintään Airveteran 

Oy:n DC-yhdistys ry:lle koostuneen velkasumman (65.257,40) muuntamiseksi 

uusiksi Airveteran Oy:n osakkeiksi nimellishintaan 168,19 euroa / osake.  

DC-yhdistyksen osakemäärä kasvaa edellä merkityn mukaan uusmerkinnän 

yhteydessä 388:lla Airveteran oy:n osakkeella. 

 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraavat kokoukset 

Seuraava hallituksen vakioagendan mukainen kokous pidetään 
vallitsevan koronatilanteen edelleen pahentuessa Teams-
etäkokouksena 25.01.2022, kello 17:30 alkaen. 

  

Ensi vuoden toinen vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään 

Ilmailumuseolla ennen yhdistyksen vuosikokousta kello 17:00 alkaen. 

 

DC-yhdistyksen varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään Ilmailumuseon 

auditoriossa 02.03.2022 kello 18:00 alkaen. 

11 Muut asiat 

 

Yhdistyksen rekrytointi- ilmoituksella haetaan toimijoita kolmeen eri tehtävään: 

- matkalaskujen käsittelijä, joka myöhemmin olisi laajennettavissa 

kattamaan yhdistyksen kirjanpidon   
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- Tähtimoottori-lehdelle taittaja 

- jäsenrekisteri- ja ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä 

 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30. 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 
 
 
 


