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Paikka

DC- yhdistyksen toimisto, Harkkoraudantie 10, H: ki

Läsnä

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

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 Tilinpäätösasiat, tilin-/toiminnan tarkastus

Vuosikokouksessa hyväksyttäviksi esiteltävät tilinpäätös- ja toiminnansuunnitteluasiakirjat ovat valmiina lukuun ottamatta viime vuotta koskevaa
toimintakertomusta sekä kuluvan vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa.
Puuttuvat dokumentit valmistuvat viikon 8 aikana.
3.2 Jäsenmaksut

Kuluvan vuoden varsinaisista jäsenmaksuista on tilitetty
yhdistyksen tilille jo 75 %, kannatusjäsenmaksuista puolet.
Pikku potilaiden lentoja varten koottua vapaaehtoista lisäjäsenmaksua on
kertynyt niin paljon, että on jo selvää, että suunnitellut kaksi lentoa tulevat
toteutumaan.

4 Vuosikokous
4.1 Vuosikertomus 2013
Heilala on laatinut draft: in vuosikertomukseksi, joka on
kommentointikierroksella. Vuosikertomus valmistuu viikolla 8.
4.2. Toimintasuunnitelma 2014
Toimintasuunnitelma on Heilalalla työn alla. Suunnitelma valmistuu viikolla 8.

5 Tekniikka

DC- yhdistyksen huoltotoiminnan johtajaksi on kutsuttu Hannu Vesala
10.2.2014 alkaen.
Päätettiin, että DC- yhdistys vastaa jatkossa mekaanikkojen lupakirjojen
lunastusmaksuista. Nykyisin voimassa oleva maksu on 350,-/ lupakirjan
muutostapahtuma. Vuosimaksua ei ko. lupakirjojen voimassaolo edellytä.
Trafi edellyttää, että lupakirjamekaanikkojen työtuntimääriä seurataan ja
kyetään siten vaadittaessa osoittamaan viranomaiselle lupakirjan haltijoiden
tietojen ja taitojen pysyminen ajantasaisina.
Päätettiin, että mekaanikoilta pyydetään kopio voimassaolevista lupakirjoista
Elloselle ja päivitetään ajantasainen tekniikan henkilöluettelo myös
yhdistyksen kotisivuilla julkaistavaksi.
Myös henkilökohtaiset Kolmosen huoltotöihin liittyvät työtuntikirjaukset tulee
jatkossa toimittaa vähintään kerran vuodessa Elloselle.
Head set- hankintaselvitys on työn alla ja valmistuu suunnitellusti maaliskuun
aikana. Valtuutettiin Jaakkola tekemään tarvittavat tilaukset (4 laitetta
lisävarusteineen) tarkoituksenmukaisten head set- laitteiden hankkimiseksi
Kolmosen miehistön käyttöön.

6 Lennot

Normandia: lento on loppuunmyyty. Retken yksityiskohdat aikatauluineen
tiedotetaan hyvissä ajoin kotisivuillamme.
Kesän lennot: keskusteltiin Heilalan laatimasta ensi lentokauden
aikataulurungosta, joka on julkaistu yhdistyksen nettisivuilla. Ohjelmaan
tehtiin pieniä tarkennuksia ja todettiin, että edessä näyttää jälleen olevan
vilkas lentokausi viime vuoden tapaan.
7 Lehti

Huomattava osa jutuista on jo valmiina.
Lehden teko jatkuu suunnitelman mukaan, joka tähtää ”Tähtimoottori” 1/
2014: n ilmestymiseen huhtikuun aikana.

8 Ensiapukurssi, turva- ja purserikoulutus
Päivän mittaisia pakkotilanne- ja ensiapukursseja järjestetään huhtikuun
alussa koulutukseen valituille osallistujien määrän vuoksi kahtena eri
kurssina.
Purserikoulutus toteutetaan Malmilla Kolmosen palattua takaisin talven
hallikaudelta.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.

10 Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

11 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 5.3.2014 kello 16.30 alkaen
Ilmailumuseolla.

12 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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Hannu Heilala,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

