Hyvä DC-yhdistyksen jäsen
Yhdistyksen toimintavuosi 2017 jatkoi vakiintunutta hyvien vuosien sarjaa. Toiminta oli vilkasta ja
tuloksekasta jokaisella osa-alueella: huollon, lentojen ja koulutuksen osalta. Sekä toiminta että talous sen
seurauksena toteutuivat ennakkosuunnitelmien mukaan. Jäsenmäärä kasvoi mukavasti: meitä oli vuoden
vaihteessa 3.096 varsinaista- ja 1.112 kannatusjäsentä. Lentoja lennettiin viime lentokaudella yli 82 tuntia.
Lennoille osallistui yli 1.600 jäsentä, joista monet jopa useamman kerran. Kiitos siitä, että tämä kaikki oli
mahdollista, kuuluu meille kaikille; jäsenille ja innokkaille ja vastuuntuntoisille vapaaehtoisille!
Kolmonen vieraili kesän aikana Vesivehmaalla, Seinäjoen päälentonäytöksessä, Maarianhaminassa, Utissa,
Immolassa, Lappeenrannassa ja syyskuisessa Rauta ja Petrooli-näyttelyssä, Tallinnassa ja useissa muissa
Viron kaupungeissa sekä Tanskan Roskildessa. Puhumattakaan monista Malmilta ja muista kohteista
lennetyistä paikallislennoista.
Malmin lentoaseman, nyt lentokentän, tilanne oli pitkään huolestuttava. Onneksemme Malmi sai jatkoaikaa
ainakin 2019 asti, kiitos sitkeiden Malmin ystävien ja aikaansaavan Malmin lentokenttäyhdistyksen, joka
neuvotteli Helsingin kanssa kentän jatkokäytöstä ja ylläpitää nyt kenttää. Toimintamme jatkuu siis toistaiseksi
kotona Malmilla ainakin melkein ennallaan. Yhdistys etsii aktiivisesti uutta kotikenttää Malmin korvaajaksi.
Ensi kesän lento-ohjelman runko suunnitellaan tammi- helmikuulla. Varmoja kohteita on jo tiedossa;
Ilmailuliton päälentonäytös ja samalla Ilmavoimien 100v -lentonäytös Tikkakoskella, Kymiin mennään tietenkin,
samoin Rautaa ja Petroolia haistelemaan. Pienet ystävämme Lastenklinikalla pääsevät taas lennolle
toukokuun lopulla. Mikään ei lämmitä mieltä niin kuin pienten potilaiden rajaton riemu lennoilla!
Panostamme tänäkin vuonna myös koulutukseen ja turvallisuuteen. Tulossa on taas upea, toiminnantäyteinen
lentokausi! Tähtimoottorien ääntä kuullaan taas heti Vapun jälkeen, Vaasassa jo vähän sitäkin aikaisemmin.
Koneemme on nyt tekniikan ammattilaistemme osaavassa hoidossa Vaasassa, jossa on aloitettu raskashuolto
PRT (perusrakennetarkastus) jonka arvioitu työmäärä on 6.000 h ja kesto kaksi huoltokautta. Valmista siltä
osin tulee vuonna 2019.
Yhdistyksen kotisivut, www.dc-ry.fi, on pääasiallinen tiedotuskanavamme. Niitä seuraamalla pysyt ajan
tasalla ajankohtaisista tapahtumista, uutisista ja lento-ohjelmastamme. Sieltä löytyy myös lennoille
ilmoittautumisjärjestelmämme. Kotisivut on ainoa väline, jolla pystymme palvelemaan kaikkia jäseniämme
tavoitteidemme mukaisesti: tosiaikaisesti, asiatarkasti ja alueellisesti tasapuolisesti. Tarkista kuulumiset myös
Facebookista DC-3 OH-LCH Airveteran.
Jos osoitetietosi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi ei ole ajan tasalla tai tiedoissa on puutteita,
lähetäthän tarvittavat muutostiedot yhdistykselle. Muutoslomake ja ohjeet löytyvät kotisivuiltamme sähköisenä
lomakkeena, myös sähköposti ja maaposti tulevat perille. Kiitos!
DC-yhdistys ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.02.2018 klo 18:00 Suomen Ilmailumuseolla
osoitteessa Karhumäentie, Vantaa. Kokouksesta ilmoitetaan virallisesti lehti-ilmoituksella ja verkkosivuillamme.
Hyvä kannatusjäsen, jäsenmaksusi summa on 15,00€, mutta suosittelemme lämpimästi, että maksat 30,00€
ja ryhdyt varsinaiseksi jäseneksi, jolloin pääset päättämään yhdistyksen asioista ja lisäksi tasokkaan ja
monipuolisen ilmailuhistoriallisen jäsenlehtemme Tähtimoottorin lukijaksi.
Tavoitteenamme on tänäkin keväänä lennättää pikku ystäviämme, Lastenklinikan potilaita ja heidän
huoltajiaan, kahdella heille varatulla lennolla. Jos haluat olla mukana varmistamassa, että lapset pääsevät
lennolleen, maksa ylimääräisenä jäsenmaksuna sinulle sopiva summa DC-yhdistyksen
tilille FI32 2001 1800 3885 17 viitteellä 2018 05279. Jos varoja kertyy enemmän kuin lennot edellyttävät,
sijoitamme lapsia muille lennoille, avustamme pitkämatkalaisia matkakuluissa ja loput tilitämme muuten
Lastenklinikoiden hyväksi. Lämmin kiitos tuestasi jo ennakkoon!
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