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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 2/ 2022 
 

Aika 02.03.2022, klo 17:00   

Paikka Suomen Ilmailumuseo, Vantaa 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi            
 

Hannu Heilala 
Petäys Petri, puh.- joht. 
Pohjola Kari   
Pohjonen Ahti, siht.  
Sukanen Pekka 
 
  
Pakarinen Jussi, kohta 5 

Poissa 
      
Jakelu               

Petäys Henri  
 
Hallinto  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:00.  
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.    

     4.2 Jäsenet per 250.2.: 

 

 4.036 jäsenmaksua maksettu.  

5 Tekniikka/ Pakarinen: 

Huollot ja hankinnat 
 

VRT-huollosta, vuosihuollosta ja rungon kiillotuksesta tehty 80 %.  

Moottorihuollot saatu pääosin tehdyiksi.    
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Syöpymätarkastuksesta palanneet potkurit on asennettu paikoilleen.  

Joen Service Oy:lta on tilattu navigointilaitteiston määräaikaishuolto tehtäväksi 

Vaasassa.   

Koneen istuinten niskasuojukset uusitaan. Päätettiin tilata Pakarisen esityksen 

mukaiset, paloturvallisesta kankaasta valmistettavat huppumalliset istuinten 

niskasuojat hintaan 805,-. 

6 Lennot 
 

Yhdistyksen kotisivuilla on julkaistu jäsenlennoille oikeutettujen varattaviksi 

toukokuun lentolistalle tähän mennessä sovitut lennot.  

Lentolista täydentyy lähiviikkojen aikana kattamaan koko lentokauden 

toistaiseksi sovituilla lentotapahtumilla. 

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 

valinneet lehden uudeksi taittajaksi alan monipuolisen osaajan, Ilpo Koskelan.   

Koskelan perehdyttämisen suunnittelussa aikataululliseksi tavoitteeksi 

asetettiin hänen osaamisensa täyteen käyttöön saamiseksi ’Tähtimoottori’     

2/2022: n tuottamisessa.     

  

   7.2 PDF-kopiot ’Tähtimoottoreista’ arkistoitavaksi  

Heilala pyysi Kivikerolta tähän mennessä ilmestyneiden ’Tähtimootttori’-lehtien 

PDF-versiot arkistoitavaksi ja julkaistavaksi sopivassa formaatissa.   

Työ jatkuu lehden tekijäkaartin rekrytoinnin ja perehdyttämisen päästyä 

tavoitteisiinsa. 

8 Muut esille tulevat asiat  
 

8.1 Helsinki- Vantaa   
  

Kulkukortit on aktivoitava (Petäys P.) ja jokaisen kortinhaltijan on käytävä 

noutamassa korttinsa Finavian lupahallinnosta. Aktivointi tehdään hyvissä 

ajoin huhtikuussa ennen lentokauden alkua.  

Kenttäalueelle ajoluvan viime vuonna saaneiden on uusittava ajokokeensa 

ennen lentokauden alkua. 
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Sovitaan Finavian kanssa sovitun kauden aloituskokouksen ajankohta 

(Pohjonen - Finavia/Elasmaa).  

8.2 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.  

Eri tehtäviin ilmoittautuneiden, vuosikokoukseen 02.03. osallistuvien 

henkilöiden kanssa sovitaan kokouspaikalla jatkotoimista ja aikatauluista heti 

vuosikokouksen jälkeen (Heilala).    

 .  

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

 

11 Seuraava kokous 

   
Seuraava vakioagendan mukainen uuden hallituksen kokous pidetään   

yhdistyksen toimistolla 22.03. kello 17:30 alkaen.  

 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:50. 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys     Ahti Pohjonen  
puheenjohtaja                sihteeri   

 
 


