
DC- yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2014 
 

Aika  25.11.2014, 16:30 – 17:45 

Paikka Ilmailumuseon auditorio    

Läsnä 
 
 

Arho Ari 
Heilala Hannu, puheenjohtaja 
Jaakkola Mikko  
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, sihteeri 
Sukanen Pekka 
 
Toni Ellonen, Pauli Fallström, Kajavuori Juha, 
Petri Munukka, Petri Petäys, Hannu Vesala   

 
Poissa 
 

 
-  

Jakelu Hallinto 
 
 

1 Kokouksen avaus ja laillisuus  

DC- yhdistyksen puheenjohtaja Heilala avasi hallituksen kokouksen.   

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

3 Talous  
 

Yhdistyksen taloustilanne jatkuu koko vuoden tapaan suotuisana. 

 

3.1 Pankkikorttien hankinta   
 

Päätettiin hankkia pankkikortit (Debit) kahdelle yhdistyksen lentäjistä: 

- Markku Lehti  

- Petri Munukka  

 

 



3.2 Varausrahaston järjestelytili 
 

 Päätettiin avata uusi pankkitili yhdistyksen varausrahastotalletuksia varten. 

Päätettiin myöntää varausrahastotilin käyttöoikeudet yhdistyksen 

puheenjohtajalle, sihteerille ja tilinpitäjälle: 

 

- Hannu Heilala  

- Juha Kajavuori  

- Ahti Pohjonen  

3.3 Verkkopankin käytttöoikeudet    
 

Päätettiin myöntää yhdistyksen käyttämän verkkopankkitilin käyttöoikeudet: 

- Hannu Heilala  

- Juha Kajavuori  

 

Samalla päätettiin yhdistyksen sisäisen tehtäväkierron vuoksi peruuttaa Kari 

Pohjolan () käyttöoikeudet edellä mainitulle verkkopankkitilille.  

3.4 Mikko Jaakkolan työsuhde, palkanmaksu 
 

Jaakkolan kanssa sovitun mukaisesti päätettiin maksaa ensimmäinen erä 

hänen tunti- ilmoituksiin perustuvasta palkastaan kuluvan marraskuun 

loppuun saakka laaditun tuntikirjanpidon perusteella.  

Loppuerä palkasta maksetaan korkeusperäsinten kunnostustyön hyväksytyn 

lopputarkastuksen jälkeen. 

Maksatuksessa tarvittavat dokumentit toimitetaan Kajavuorelle.    

 

3.5 Talousarvio 2015 

Talousarvion valmistelua varten päätettiin koota työryhmä: 
Heilala, Kajavuori, Vesala. Ryhmä kokoontuu tammikuun 
alussa Heilalan kutsusta. 

Ensi vuoden huoltokulujen kartoittamiseksi Arho ja Vesala 
käyvät läpi tiedossa olevat kuluerät. 

Budjettia käsitellään koko hallituksen toimesta tammikuun 
kokouksessa 26.1.2015    
 



4 Tekniikka 

4.1 Korkeusperäsimet 
 

Kunnostustyö edistyy lähes ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti, 

vaikka kunnostusta valmisteleva puhdistustyö vaati huomattavasti arvioitua 

enemmän työtä ja tilattujen pinnoitusmateriaalien toimitus viivästyi viikon 

totutusta toimitusajasta. 

Koko kunnostustyö valmistuu viiimeistään tammikuun aikana.   

4.2 Muut varaosa- ja tarvikehankinnat 
 

Tiedossa olevaa työkalu- ja tarvikekulua kertyy n. 2.000,- (Arho). 

4.3 Vaasa 
  

Suuritöinen VRT on aloitettu Vaasassa. Työtä tullaan tekemään sopivan 

suuruisissa työryhmissä yhtenäisissä viikon jaksoissa. Siten pyritään 

välttämään isoja hankkeita aina uhkaava työn loppuvaiheeseen kasautuva 

kiire. 

4.4 RNAV- laitteisto ja ohjaajien koulutus 
 

Keskusteltiin Esko Ruohtulan aloitteesta agendalle otetusta RNAV- laitteiston 

mahdollisesta hankintatarpeesta ja siihen liittyvästä tarpeesta kouluttaa 

lentäjiä.  

Päätettiin kahden selvityksen käynnistämisestä asiaan liittyen: 

- selvitetään laitteiston määräysten mukainen pakollisuus ja se, vaatiiko 

laitteiston käyttäminen kiinteän asennuksen. Munukka selvittää asiaa; 

aikataulu 2/ 2015. 

- selvitetään, onko kyseinen laitteisto ylipäänsä mahdollista asentaa 

Kolmoseen.  Vesala; aikataulu 3/ 2015.  

4.5    Toimintakauden huoltotunnit  
 

- mekaanikot: 1.150 t. 

- asentajat: 600 t. 

- kiillotus ja muut huoltotyöt: 400 t.   

 

Yhtä lentotuntia kohden on tehty siis n. 28 huoltotyötuntia! 

 



 

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, ja mahdollisuuksista, täydentää yhdistyksen 

lentäjäpoolia.  

Munukan tiedossa on 3-4 kiinnostavaa kandidaattia, joista yksi muita 

lupaavampi. Munukka selvittää etenemismahdollisuuksia erityisesti 

lupaavimman kandidaatin kanssa.   

Tavoitteeksi asetettiin 3-4 uuden lentäjän saamista yhdistyksen 

avaintoimijoiksi lentokaudesta 2016 alkaen.  

5.3 Kauden 2015 lentojen suunnittelu 
  

Päätettiin perustaa työryhmä suunnittelemaan tulevan lentokauden 

ohjelmaa. Jäseniksi siihen vaalittiin Heilala, Munukka ja Petäys P. 

Kokoonkutsuja tammikuun alkupuolella kokoontuvalle ryhmälle on Heilala. 

  

 

6 Lehti    

”Tähtimoottori” 2/ 2014:stä on taitettuna jo 45 sivua. Kaikkiaan 
lehdestä tulee peräti 64- sivuinen. Se ilmestyy suunnitellusti 
joulukuussa  

7 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo. 

8 Muut asiat   
  



Käsiteltiin 14: n nuoren työttömän ryhmän edustajansa kautta lähettämää 

tiedustelua yhdistyksen mahdollisuuksista tukea ryhmää heidän lentämisen 

unelmaa koskevan haaveensa todeksi saattamisessa. 

Käydyn keskustelun tuloksena todettiin, että yhdistyksellä ei valitettavasti ole 

mahdollisuuksia osallistua sinänsä kannatettavaan hankkeeseen. Pohjonen 

vastaa sähköpostilla yhdistykselle lähetettyyn tiedusteluun.   

 

9 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.1.2015  klo 17:00 alkaen 

yhdistyksen toimistolla. 

10 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45. 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen, 
puheenjohtaja   sihteeri  

  
 


