
 
        
DC- yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2014 
 

Aika 13.01.2014, 17:00 – 19:00 

Paikka DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, Hki   

Läsnä 
 
 

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

 
Poissa 

 
  - 

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  

3.1 Taloustilanne 01 - 12/ -13 
 

Yhdistyksen taloustilanne jatkuu edelleen suotuisana.  

Kajavuoren laatiman ja esittelemän vuosikatsauksen mukaan viime vuoden 

tulos jää takavuosilta periytyneen kertaluonteisen polttoainelaskun 

maksamisen jälkeenkin selvästi positiiviseksi ja budjetoitua paremmaksi.  



3.2 Jäsenmaksut 

Jäsenmaksulaskut lähtivät postitukseen 08.01. 

Laskuja varsinaisille jäsenille lähetettiin 2.402 kpl, 
kannatusjäsenmaksuja 175 kpl.   

4 Vuosikokous 

DC- yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
Ilmailumuseon auditoriossa 05.03.2014, kello 18.00 alkaen.  

 

Vakioagendan lisäksi päätettiin esitelmöijäksi pyytää erityisesti 

sotilasilmailuaiheisista lehtijutuistaan ja esitelmistään tuttu Igor Kopiloff. 

5 Tekniikka 

 

Syöpymätarkastuksesta palannut potkuri on toimitettu takaisin Vaasaan ja 
asennetaan paikalleen ensi viikonloppuna. 
Jarrurummut on tilattu ja maksettu, toimitusaika on pari viikkoa.   
Head set- hankintaselvitys on työn alla ja valmistuu suunnitellusti 
maaliskuun aikana.  

6 Lehti 
  

’Tähtimoottori’ 2/2013 tuli jakoon sovitusti jouluksi. Lehdessä on sopivassa 
suhteessa tuoreita tapahtumajuttuja viime lentokaudelta ja toisaalta 
kiinnostavia historiajuttuja. Lehti on saanut paljon hyvää palautetta. 
 
Tämän vuoden ensimmäinen ”Tähtimoottori” ilmestyy huhtikuun aikana, 
sopivasti lentokauden alkuun mennessä. 
 

7 Lennot  

7.1 Normandia 
 

Keskusteltiin lennon kustannuksista ja todettiin ennakkoarvio retken 
yksikköhinnasta, max. 2.500,-, hyvin paikkansa pitäväksi. Lopulliseen 
hintaan vaikuttavia avoimia asioita ovat järjestäjien mahdollinen tuki 
polttoainekuluihin sekä polttoaineen hinta eri tankkauskohteissa.  
Päätettiin lennon miehitykseksi 2 lentäjää, 2 mekaanikkoa ja 1 purseri. 

7.2 Kesän lennot 

Keskusteltiin Heilalan laatimasta ensi lentokauden aikataulurungosta. 
Muutamien tarkistusten jälkeen runko julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.   
   



8 Ensiapukurssi, turva- ja purserikoulutus 
 

Tehtyjen selvitysten tuloksena päätettiin hyväksyä Huhtalan käymiin 
keskusteluihin perustuva Finnairin Ilmailuopistolta saatu tarjous.   
Koulutettaviksi valittavat kaksi ryhmää ovat molemmat 10 hengen suuruisia. 
Kurssien ajankohta on maalis- huhtikuulla. 

7 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo. 

8 Muut asiat   
 

8.1 Lokki 
 
Vantaan asuntomessutoimikunta on ilmaissut halukkuutensa saada Lokki 
näytteille messujen pääportin tuntumaan sydänkesäksi 2015. Toimikunnalle 
toimitettiin arvio Lokin siirron kustannuksista pyydetyssä ajassa.  Vastausta 
odotetaan alkuvuodesta.  

 

8.2 Lentonäytös Oulussa ensi elokuussa 
 
Oulun seudulla asuvat Mikko ja Helena Jaakkola ovat ilmaisseet 
halukkuutensa osallistua DC- yhdistyksen edustajina tarvittaviin 
valmisteluhankkeisiin ensi kesän päälentonäytöksen järjestelytehtävissä. 
Tehtävinä kysymykseen tulevat mm. osallistuminen erilaisiin 
ennakkosuunnittelukokouksiin sekä yhteydenpito yhdistyksen intressissä 
oleviin yhteistyökumppaneihin. Esitys hyväksyttiin mielihyvin. 

9 Seuraava kokous   

Seuraava hallituksen kokous pidetään 10.02.2014 kello 17:00 alkaen 
yhdistyksen toimistolla, Harkkoraudantie 10:ssä.   

10 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen, 

puheenjohtaja   sihteeri  


