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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2022 
 

Aika 26.01.2022, klo 17:30   

Paikka Etäkokous 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi            

Hannu Heilala 
Petäys Henri  
Petäys Petri, puh.- joht. 
Pohjola Kari   
Pohjonen Ahti, siht.  
Sukanen Pekka,  
 
Kajavuori Juha, kohta 4 

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.  

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja  
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.    

 

4 Talous 

4.1 Tilanne 

Yhdistyksen maksuvalmius on edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 

mukainen.    

 

4.2 Jäsenet 

- jäsenmaksulaskutus: 5.457 laskua, 136.215 €  

- laskut postitetaan tammikuun aikana 

- eräpäivä on 15.02.  

 

4.3 Tilinpäätös 

 

Käytiin läpi vuoden 2021 tilinpäätösluvut ja hyväksyttiin ne allekirjoitettavaksi 

hallituksen osalta. 
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5 Tekniikka 

5.1 Huollot 

 

VRT-huolto Vaasassa on aloitettu ja jatkuu helmikuun puolivälin paikkeilla. 

 Määräaikaistarkastuksessa Saksassa olleet Kolmosen potkurit on 

kuljetusyrityksen toimesta noudettu huoltotyön suorittajan tiloista.  

Potkurit toimitetaan edelleen Vaasaan viikon 5 aikana.     

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. 

Yksi uusista mekaanikoistamme osallistui jo meneillään olevan VRT:n 

huoltotöihin viikon 3 aikana. 

6 Lennot 
 

Lentokauden 2022 lentojen suunnittelupalaveri pidettiin suunnitellusti Teams-

etäkokouksena 11.01.2022.    

Lentojen varauskalenteria on päivitetty aktiivisesti tietoon tulleiden toiveiden 

huomioimiseksi tulevan kauden lento- ohjelmassa. 

Päätettiin tähdätä lentolistan ensimmäisen version julkistamiseen maaliskuun 

alkupuolella, vuosikokouksen aikoihin.  

7 Tähtimoottori 
  

Tähtimoottori 1 / 2022 on työn alla ja ilmestyy tavoitteen mukaan toukokuun 

aikana. 

7.1 ’Tähtimootttorille’ taittaja   
 

’Tähtimoottorin’ nykyinen taittaja Kivikero ja lehden päätoimittaja Pohjola ovat 

käyneet läpi saatuja ilmoittautumisia lehden taittajaksi ja toimitusneuvoston 

muiksi jäseniksi. 

Tehtäviin sopivia ehdokkaita on löytynyt riittävästi. Tarkentavat keskustelut 

tehtävistä reunaehtoineen jatkuvat valinnan loppusuoralle poimittujen kesken. 

Kaikkiin eri tehtäviin ilmoittautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä 

valintaprosessin tultua valmiiksi.   

   7.2 PDF-kopiot ’Tähtimoottoreista’ arkistoitavaksi  
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Heilala pyysi Kivikerolta tähän mennessä ilmestyneiden ’Tähtimootttori’-lehtien 

PDF-versiot arkistoitavaksi ja julkaistavaksi sopivassa formaatissa.   

Heilala on saanut toistaiseksi vasta muutaman lehden aineiston netissä 

julkaisua ja arkistointia varten. Työ jatkuu lehden tekijäkaartin rekrytoinnin 

päästyä tavoitteisiinsa. . 

8 Muut esille tulevat asiat  
 

8.1 Helsinki- Vantaa   
  

N/A 

8.2 Pyhtää  
 

Pyhtään lentokenttäyhtiöltä saatuun ’Ilma-aluksen hallipaikan vuokrasopimus’- 

dokumenttiin on lähetetty DC-yhdistyksen kirjallinen vastine kaksi viikkoa 

sitten.  

Yhteistyömahdollisuuksien jatkokäsittely etenee lentokenttäyhtiön vastattua 

pyydettyihin asiakohtiin. 

8.3 Airveteran Oy   
 

N/A    

9 Muut asiat 

  

9.1 Lisäresurssien rekrytointihanke  
 

Jäsenistön keskuudessa toteutettu rekrytointi- ilmoitus DC-yhdistyksen 

jäsenlehden-, sekä hallinto- ja operatiivisten rutiinien pyörittämisessä 

tarvittavien lisäresurssien löytämiseksi tuotti erinomaisen tuloksen.  

‘Tähtimoottorin’ keskeiset vastuuhenkilöt täydentävät resurssejaan tehtäviin 

sopivimmista ilmoittautuneista. 

Taloushallinnon-, IT-alueen- ja eri järjestelmiin tapahtumia päivittävien 

lisäresurssien valintaan päätettiin valtuuttaa Heilala asiantuntijaresurssinaan 

Kajavuori. Toimeksiantoon sisältyy myös suunnitelman laatiminen 

taloudenhallintaprosessin modernisoimiseksi.  

Erityistä teknistä osaamista hallitsevan ilmoittautujan yhteystiedot välitetään 

Pakariselle (Pohjonen). 

Tavoiteaikataulu valinnoille on viikko 5. 

Kaikkiin eri tehtäviin ilmoittautuneisiin henkilöihin ollaan yhteydessä valintojen 

tultua tehdyiksi. 
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Vapaaehtoistehtäviin ilmoittautuneiden suuri määrä ja heidän edustamansa 

monipuoliset osaamisalueet ansaitsevat koko yhdistyksen arvostuksen ja 

muodostavat arvokkaan poolin, josta on mahdollista löytää tekijöitä myös 

tulevaisuuden tarpeisiin.       

9.2 Toimintaohjeen päivitys  

 

Munukka on viimeistelemässä Traficom:lle toimitettavan toimintaohjeen 

ohjaajien toimintaa koskevaa osuutta. Ohjeistus valmistunee viranomaisen 

tarkastettavaksi helmikuun aikana. 

9.3 Simulaattorin käyttö tarkastuslentojen toteuttamiseen? 
 

Airava on selvittänyt Hollannissa tutustumamme simulaattorin mahdollista 

käytettävyyttä viranomaismääräyksiin perustuvien tarkastuslentojen 

toteuttamiseen.   

Esitys asiasta on toimitettu toimivaltaisen viranomaisen, Traficom:in, 

arvioitavaksi.  

10 Tehtäväluettelo 

 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

11 Seuraavat kokoukset 

   
Seuraava 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. 

 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30. 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   


