
DC- yhdistyksen hallituksen kokous 9 / 2014 
 

Aika  27.10.2014, 17:00  

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

Läsnä 
 
 

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

 
Poissa 
 

 
Heilala Hannu  

Jakelu Hallinto 
 
 

1 Kokouksen avaus ja laillisuus  

DC- yhdistyksen varapuheenjohtaja Jaakkola avasi hallituksen kokouksen.   

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Tarkennus edelliseen pöytäkirjaan: Tuusulan varastosta noudetut 

korkeusperäsimet olivat haettaessa varastointikuntoisia. Niiden 

puhdistaminen pinnoitusta varten on vaatinut Jaakkolalta huomattavan 

työpanoksen. 

Hyväksyttiin muilta osin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

3 Talous  
 

Yhdistyksen taloustilanne jatkuu alkuvuoden tapaan edelleen suotuisana.  

Kajavuori ilmoitti yhdistyksen tilinpäätöksen valmistuvan ensi tammikuun 

aikana. Se mahdollistaa sääntömääräisen vuosikokouksen pitämisen 

tähänastista aikaisemmin, jos niin halutaan menetellä.  

Pankkien tilitietojen käsittely on muuttunut lokakuun puolivälistä alkaen. 

Uusien ohjeiden mukaan tilitiedot on aina ilmoitetava IBAN-muodossa! 

3.1 Rahaston järjestely   
 

Päätetty varausten siirtäminen omalle tililleen on toteutettavissa heti, kun tili 

on avattu (Heilala).  



 

3.2 Matkakustannukset, ruokailu  
  

Ruokailtaessa yhdistyksen kustantamana (esim. huoltokeikkojen 

yhteydessä) on ruokailijan itsensä kustannettava muut kuin tavanomaiset 

ruoka- ja juoma- annokset. Alkoholijuomat eivät kuulu yhdistyksen 

korvaamiin kulueriin. 

Pääperiaate kulujen veloituksissa on kirjanpidosta tuttu pääsääntö: omia 

kulujaan ei kukaan organisaatioon kuuluva voi hyväksyä korvattavaksi 

yhdistyksen varoista.   

3.3 Jaakkolan työsuhde, vakuutukset, maksut    

Korkeusperäsimen kunnostushankkeeseen liittyvät maksatukset ovat 
alkaneet Jaakkolan kanssa sovitun mukaisesti.     
 

4 Tekniikka 

4.1 Korkeusperäsimet 
 

Tuusulasta noudetut korkeusperäsinten rungot ovat osoittautuneet 

kohtuullisen hyväkuntoisiksi. Niiden puhdistamisessa on ollut odotettua 

enemmän työtä, joka on nyt pääosin tehty. 

Ruotsista on tilattu pinnoittamisessa tarvittavia tarvikkeita, jotka eivät ole 

vielä saapuneet Jaakkolalle. 

Speedy tarkastaa peräsinrunkojen kunnon työpajalla Raahessa ennen 

kunnostustyön jatkamista. 

’Hotellissa’ nyt käytössä olevat trimmilevyt asennetaan käyttöönoton 

yhteydessä parhaillaan kunnostustyön alla oleviin korkeusperäsimiin.   

 

 

4.2 Muut varaosa- ja tarvikehankinnat 
 

Kaapelia  ja kaapelityökalu on hankittava.  

Hintaa niille kertyy n. 2.000,- (Arho). 

 

4.3 Vaasa 
  

VRT, joka vaatii huomattavan suuren työpanoksen, on aloitettu Vaasassa. 

 



5  Lennot 

 

5.1 Yhteenveto menneeltä kaudelta 

 

Vilkkaan ja ohjelmantäyteisen lentokauden 2014 aikana lentoaikaa kertyi 

yhteensä  77 tuntia ja 11 minuuttia.  

Siitä Normandian retken osuus oli 23 tuntia ja 17 minuuttia.    

Lentoja kertyi yhteensä 104 ja laskuja 109. 

 

5.2 Uusien lentäjien hankinta 

  

 Keskusteltiin tarpeesta täydentää yhdistyksen lentäjäpoolia.  

Kriittisin resurssimme on lentäjien koulutusoikeudet omaavien lentäjiemme 

kokonaiskapasiteetti. Tilanne oikeuksien omaajien ja oikeuksien keston 

osalta on tarkistettava (Heilala ja Munukka).    

Tiedossa on muutamia kiinnostavia kandidaatteja poolimme mahdollisiksi 

täydentäjiksi, joiden tilanne on tarkistettava (Heilala ja Munukka).  

  

6 Lehti    

Aineisto ’Tähtimoottori’ 2/ 2014: ää varten on kasassa.    
 Lehden toimittaminen etenee suunnitellusti 

 

7 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo. 

 

8 Muut asiat   
 

8.1 Malmin tulevaisuus 

Uutisointi Malmin tulevaisuudesta on lisääntynyt ja uutisten sisältö 

entisestään yhdenmukaistunut: Malmilta on lähdettävä muutaman vuoden  

(2-4) kuluessa. Selvitykset vaihtoehdoista uudeksi kotikentäksi on 

käynnistettävä (Heilala).  

 

8.2 DC- yhdistyksen edustajia Kosti Keski- Nummen vieraina 

 

DC- yhdistyksen edustajat (Heilala, Pohjola, Pohjonen, Köresaar, Kivikero) 

saivat kutsun päästä tapaamaan Hämeenlinnassa asuvaa jatkosodan 



aikaista hävittäjä- ässä Kosti Keski- Nummea. Hyvin onnistunut ja 

sotahistoriaa yhden lentäjän kokemuksina hyvin valottanut vierailu toteutui 

17.10. Pohjola laatii keskusteluista jutun ’Tähtimoottoriin’. 

DC- yhdistys esittää lämpimät kiitoksensa vierailun kaikinpuolisesta 

onnistumisesta itse pirteälle ilmasodan veteraani Keski- Nummelle ja hänen 

Marjo- tyttärelleen. Oman merkittävän osansa tapaamisen järjestelyissä hoiti 

myös hämeenlinnalainen aktiivijäsenemme Jan Wittfooth, jolle kuuluvat myös 

kiitoksemme.      

 

9 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 25.11. klo 16:30 alkaen 

Ilmailumuseolla. 

 

10 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15. 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Mikko Jaakkola   Ahti Pohjonen 
 
 
__________________________  __________________________ 
 
puheenjohtaja   sihteeri  

  


