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Hall ituksen kokous 6. 1 .2019,  pääaiheena OH -SIS lentolaitteen hankinta  

Vuoden 2018 alkupuolella tuli ilmi, että OH-SIS:n omistava Utin Lento on lopettamassa toimintansa Utin ken-

tällä. Samalla kyseenalaistui huoltopalvelujen ja hallipaikan saatavuus Utin kentällä. Skydive Finlandille tar-

jottiin etuosto-oikeutta koneen hankintaan. Tarkkaa ajankohtaa etuosto-oikeuden päättymiselle ei ollut tuol-

loin tiedossa. Edellinen hallitus teki selvitystyötä kyseisen koneen hankinnasta, ja esitteli selvitystyön tuloksia 

päätösehdotuksen kanssa syyskokouksessa. Syyskokous ei valtuuttanut tekemään hankintaa. Vanha hallitus 

perusti työryhmän tekemään selvitystyötä SIS:n hankinnasta ja muista vaihtoehdoista sopivan konekapasi-

teetin varmistamiseksi. 

Työryhmän työn ollessa vasta aluillaan Utin Lento ilmoitti 16.12.18, että potentiaalinen ostajaehdokas saa-

puu katsomaan konetta 7.1.19. Ilmoituksessaan Utin Lento ilmaisi, että kyseinen ostajaehdokas on valmis 

viemään konekaupan päätökseen nopeasti. Vanha hallitus päätti kiihdyttää selvitystyön etenemistä niin no-

peaksi kuin mahdollista, ja antaa jäsenistölle ylimääräisen kokouksen muodossa mahdollisuuden päättää asi-

asta siihen mennessä saatavilla olleen tiedon valossa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 3.1.19. Hal-

lituksessa on myös tässä välissä vaihtunut usea paikka puheenjohtajaa myöten. Kokouksessa ei kyetty anta-

maan vastauksia kaikkiin selvitystyöryhmälle asetettuihin kysymyksiin, mutta jäsenistölle tarjottiin se kaikki 

tieto, mitä oli siihen mennessä kyetty varmuudella selvittämään. 

Edelleen selvitetyt päävaihtoehdot olivat siinä vaiheessa: 

1. OH-SIS:n ostaminen ja operointi kahdella koneella. 

2. OH-SIS:ä ei osteta, mutta lisäselvitystä jatketaan hyppykapasiteetin nostamiseksi ilman selvää väli-

töntä suosikkivaihtoehtoa. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous valtuutti hallituksen ostamaan OH-SIS ja päättämään siihen tarvittavan yh-

distyksen omaisuuden panttaamisesta. Sanamuodon mukaisesti kyseessä oli nimenomaan valtuutus. Yhdis-

tyslain §35 mukaan ”Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoi-

dettava yhdistyksen asioita.” Tämä tarkoittaa sitä, että hallitukselle jätettiin viimekädessä vastuu vielä harkita 

asiaa ja tehdä päätös, joka parhaiten toteuttaa yhdistyksen etua.  

Hallitus päätti yksimielisesti, ettei toistaiseksi etene OH-SIS hankinnassa. Asiasta ei äänestetty, eikä jätetty 

eriäviä mielipiteitä.  

Hallituksen päätös perustui pääasiassa siihen, että nykyisellä tuotto- ja kulurakenteella OH-SIS:n hankinta 

olisi aiheuttanut kerholle voimakkaan vuosittaisen negatiivisen kassavirran. Kassavirran paikkaamista pidet-

tiin teoriassa mahdollisena, mutta se olisi vaatinut niin radikaaleja toimintamallien muutoksia, ettei sille 

nähty realistisia mahdollisuuksia tässä tilanteessa ja tällä aikataululla.  

Tämän lisäksi käsiteltiin laaja joukko muita, vaikeasti ennustettavia tekijöitä, eri vaihtoehtojen puolesta ja 

vastaan. Lopputulokset eivät kallistaneet päätöstä OH-SIS:n oston puolelle. 

Selvitystyötä tullaan jatkamaan mm. seuraavien vaihtoehtojen osalta: 

- Vuokrakoneiden saatavuus  

- Toiminnan tehostaminen 

- Kerhon omistaman koneen suorituskyvyn nostaminen 

- Kerhon omistaman koneen vaihtaminen suorituskyvyltään tehokkaampaan koneeseen 

Hallitus katsoo tulevaisuuteen toiveikkaana, ja toivoo että kerhon koko jäsenistö puhaltaa yhteen hiileen ja 

suuntaa katseensa tulevaisuuden kehittämiseen. Minkä vaihtoehdon hyvänsä valitsemmekin kerhon ja hyp-

pymäärän kehittämiseksi, se onnistuu vain, jos me kaikki toimimme uskoen siihen yhdessä. 


