
1 
 

  

 
     
DC- yhdistyksen hallituksen kokous 2 / 2016 
 

Aika  15.02.2016, 17:00 – 18:45 

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

Läsnä 
 
 

Fallström Paul  
Heilala Hannu, puheenjohtaja 
Jaakkola Mikko 
Pohjola Kari 
Pohjonen Ahti, sihteeri 
Sukanen Pekka 

 
 
Poissa  - 

 

Jakelu Hallinto    
 
 
 

1 Kokouksen avaus ja laillisuus  

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

2 Esityslista 
 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4 Talous  
  

4.1 Yleistilanne  

 Alkaneen vuoden jäsenmaksuja oli 12.02. mennessä maksettu 2.401 kpl. 

  

 Yhdistyksen maksuvalmius, samoin talouden kokonaistilanne on hyvä.  

4.2 Tilinpäätös  
Käytiin läpi yhdistyksen viime vuotta koskevat tilinpäätösasiakirjat ja 

allekirjoitettiin ne hallituksen toimesta. 
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4.3 Tilintarkastus 

   Tilinpäätösdokumentaatio on toimitettu edelleen tilintarkastusta varten.  

5 Tekniikka 

 

- Koko Kolmosen hallikaudelle suunniteltu huolto-ohjelma on saatu lähes 

valmiiksi.    

- Tilattu 4 tynnyrin öljyerä on maksettu ja matkalla yhdistyksen 

varastointiin.  

- Kuplaikkunan uusiminen on valmis ja tehty hyvällä laatutasolla (Korpi).   

5.1 RNAV  
 

RNAV- laitteiston asennuksesta Kolmoseen on alustavasti sovittu Kontion 

kanssa. Kontio edellyttää tekniikan asiantuntijoidemme avustavan 

asennuksen käytännön toteutuksessa.  

Hanketta DC- yhdistyksen puolella vetää Lehti.   

Hanke etenee suunnitellusti. Hintaa sille kertyy 22.000,-.  

Laitteiston toimitus ajoittuu helmikuulle. 

 

Asennussuunnitelma on viranomaiskäsittelyssä. Hanke näyttää etenevän ja 

toteutuvan suunnitellusti.  

6 Lennot 

 

6.1 Vuoden lento-ohjelma 

Lentolista touko- heinäkuulle on ollut 02.02. lähtien yhdistyksen kotisivuilla 

nähtävillä ja käytettävissä paikkavarausten tekemiseen. 

Loppukauden ohjelmaan on tulossa vielä muutamia tarkennuksia, joiden 

varmistuttua koko lentolista on käytettävissä kotisivuillamme.    

  

6.2 Uusien lentäjien hankinta, koulutuslupa 

Koulutuslupa- asioita selvittää Niemi. 

Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan hoitaa uusien kolmospilottien 

koulutus suomalaisin voimin. 

Ei uutta ilmoitettavaa. 
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7 Tähtimoottori 
 

Tähtimoottori 1/ 2016 on työn alla ja ilmestyy suunnitelmien mukaan 

huhtikuun aikana; viimeistään täydennettynä toukokuun ensimmäisen viikon 

lentotapahtumilla.   

8 Muut esille tulevat asiat 

 

- vuosikokousjärjestelyt (sääntömääräinen lehti- ilmoitus, tilat ja tarjoilu) on 

hoidettu, samoin tarvittavat kokousasiakirjat (tilinpäätösasiakirjat 

aikataulussa, vuosikertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio valmiit 

sekä hallituksen ehdotus uuden hallituksen kokoonpanoksi kokouksessa 

käsiteltäväksi)  

- Informoitiin hallitusta yhdistyksen puheenjohtajan nimeämän työryhmän 

käymistä, vielä alkuvaiheessa olevista keskusteluista  toiminnan 

jatkamiseksi Malmin kentän sulkemisen jälkeisessä tilanteessa 

- Airveteran: N/A 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous pidetään Ilmailumuseolla 02.03.2016 klo 16:30 

alkaen.  

11 Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45. 

 

 

 

Vakuudeksi: 

 

Hannu Heilala,    Ahti Pohjonen 
puheenjohtaja   sihteeri     

 


