
 
        
DC- yhdistyksen hallituksen kokous 8 / 2013 
 

Aika 21.10.2013, 17.00 – 19.00 

Paikka DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H:ki   

Läsnä 
 
 

Arho Ari 
Heilala Hannu, puheenjohtaja    
Pohjola Kari  
Pohjonen Ahti, sihteeri 
Sukanen Pekka 
 
Kajavuori Juha, kohta 3 
  
  

 
Poissa 

 
 Jaakkola Mikko 

Jakelu Vakiojakelu, Illikainen Veli- Matti, Huhtala Jukka 
 
 

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  

DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi kokouksen.  

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 Talous  

 

Yhdistyksen taloustilanne jatkuu edelleen suotuisana. 

Kolmannen vuosineljänneksen kumulatiivinen tulos on runsaat 40 k€. 

Loppuvuoden aikana kuluja toteutuu vielä lisää n. 10k€. 

Syy hyvään tulokseen on budjetoidun mukaisen kulutason säilyminen 

samaan aikaan, kun lennoista on niiden ennakoitua suuremmasta volyymista 

johtuen kertynyt tuloja kolmannes budjetoitua enemmän.  



4 Jäsentilanne 
 

Yhdistyksellä on 2.208 varsinaista jäsentä ja 122 kannatusjäsentä, joten 

kokonaisjäsenmäärämme on 2.330 jäsentä.  

5 Tekniikka 

 

Kolmosemme on lennetty syyskuun lopulla talviteloilleen Vaasaan. 

Hallikauden aikana koneelle tehdään välihuolto (VH) rungolle, 150 

käyntitunnin huolto moottoreille ja syöpymätarkastus Norjassa toiselle 

potkureista. 

  

6 Lehti 
  

’Tähtimoottorin’ toimitustyö on aikataulussa. Meneillään on kuva- ja 
tekstimateriaalin tekninen viimeistely.   
 

7 Ensiapukurssi ja purserikoulutus 
 

Varsinainen purserikoulutus toteutetaan ensi toukokuussa Kolmosen 

palattua Malmille. Sitä ennen, vuodenvaihteen- alkuvuoden tienoilla, 

järjestetään purserikoulutukseen osallistuville ensiapukurssi, jolle voidaan 

ottaa max. 20 osallistujaa. 

Heilala lähettää marraskuun aikana kyselyn purserikoulutukseen 

osallistumisesta kiinnostuneiden määrän selvittämiseksi. 

8 Kauden lentotilanne 
 

Suunnitelman mukaisista jäsenlennoista jäi lentämättä 2 osanottajapulan 

takia, 2 kauden alussa sattuneen moottorivaurion takia ja 1 lento huonon 

sään takia. 

Kaikkiaan lentotunteja kertyi kauden aikana 53,5 tuntia.  

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo. 

10 Muut asiat   
 

10.1 Airveteran Oy:n tilanne 
 



Takavuosien (viimeisimmän) osakeannin selvitystyö jatkuu. 

10.2 Oheistuotemyynnin tilanne 
 

Tehdyn selvityksen mukaan yhdistyksen oheistuotemyynti vastaa hyvin 

tulokseltaan ja volyymiltaan siihen asetettuja odotuksia.  

10.3 Lokki 

 

Lokin tulevaisuuden osalta tehtyjä aloitteita ja ehdotuksia:     

 
- mahdollinen siirto Kymiin 
- museo ja Vantaan asuntomessut 2015 

 
selvitetään asetetun työryhmän (Arho, Heilala, Pohjonen) 
toimesta. Asiaan palataan seuraavissa hallituksen 
kokouksissa. 

  

10.4 Sääntömääräinen vuosikokous 
 

Tehostuneen tulosraportoinnin ansiosta vuosikokousta on 
mahdollista aientaa aikaisemmasta. 
 
Päätettiin, että seuraava sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään Ilmailumuseon auditoriossa 05.03.2014. 
  
   

11 Seuraava kokous   

Seuraava hallituksen kokous pidetään 02.12.2013 kello 17:00 alkaen 
yhdistyksen toimistolla, Harkkoraudantie 10:ssä.   

 

12 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala   Ahti Pohjonen 


