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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 8 / 2019
Aika

22.08.2019, klo 19:00

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

Petäys Petri, puh.joht.
Heilala Hannu
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka

Poissa

Kajavuori Juha, Petäys Henri

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 19:10.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2 Esityslista
Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
3 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4 Talous
Yhdistyksen maksuvalmius, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan,
on hyvä ja vastaa hyvin ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
-

Museoviraston avustus / RH moottori: Heilala ja Petäys P. kokoavat
yhteenvedon edellytyksiä vastaavista kuluista hakemuksen
täydennykseksi
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5 Tekniikka
5.1 Moottorin peruskorjaus
H Petäys on tiedustellut toimitusaika- ja hinta-arvion moottorin perushuollolle
alan markkinoilta, jonka perusteella
- ns. Tikkakosken moottorille tilataan perushuolto Vintage Radialsilta
- apulaitteet samaan moottoriin hankitaan Sun Air Partsilta
Moottori on saapunut perille Vintage Radialsille USA:ssa. Peruskorjauksen
toimitusaika on 3-4 kk.
Keskusteltiin mahdollisesta tarpeesta DC- yhdistyksen edustajien tekemään
auditointikäyntiin Vintage Radialsilla. Asiaan palataan myöhemmin.
5.2 Varamoottori
Viranomainen on todennut, että moottorinvaihdon yhteydessä irrotetun
moottorin kunnostus voidaan tehdä yhdistyksen toimesta. Varaosat on tilattu.
Öljypumppu ja asennustarvikkeita on tilauksessa. Kunnostustyö on jo
aloitettu Vaasassa.
Kunnostettuna moottori aikanaan suojavoidellaan ja varastoidaan Vaasan
tiloissa.
5.3 Hankinnat
Kanair Oy:ltä on tilattu Kolmosen vuoden tarve (4 tynnyrin erä).
6 Lennot
Ilmailuliiton kanssa on keskusteltu yhteistyökumppaneille varattavasta
lennosta, jonka päivämäärä on vielä sopimatta.
Selvitetään ruotsalaisten kumppaniemme valmius saapua kaavailtuun
tapaamiseen Malmille syyskuun puolivälissä (Pohjonen). Mikäli
kokoontuminen ei toteudu, tilalle avataan Tallinnan lentoja ja muutama
paikallislento Malmilta.
Heilala vastaa kyselyyn hyväntekeväisyyslennon järjestämistä pyytäneelle
organisaatiolle. Vastaus on kohtelias kieltäytyminen perusteena jo
perinteeksi muodostunut sitoutumisemme Lastenklinikan pikku potilaiden
keväisiin lennätyksiin.
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7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2 / 2019 on työn alla. Sen pääaiheita ovat:
-

Duxford - Normandia - Berlin- lentotapahtumia kuvaava juttukokonaisuus

-

muistokirjoitukset edesmenneistä ilmailupersoonista: Rosenlund,
Mustakallio, Eskola

-

matkakertomus 60 vuoden takaa

-

60-luvulla lentoemännäksi valmistuneen muistumia

-

museojuttu Gatwick:ista

-

muraali

Lehti tulee jakoon joulukuussa.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Petäys P. ja Heilala tapaavat Future Sky:n edustajan 23.08. Agendalla ovat
DC-yhdistyksen tarpeet ja vaateet Nummelaan suunnitteilla oleviin
hallitiloihin liittyen.
8.2 Helsinki-Vantaa
Keskustelu ei ole edennyt kesäaikana.
Heilala laatii viestin tapaamisen järjestämisestä joko Kolmoslentona yhdessä
lentoasemayhteistyön kannalta keskeisten avainhenkilöiden kanssa tai
vaihtoehtoisesti käyntinä suunnitelluilla Kolmosen seisonta- ja
tankkauspaikoilla.
8.3 Airveteran
Airveteran Oy:n yhtiökokous pidettiin 28.06.2019.
Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku lehti.
Hallituksen muut jäsenet jatkavat tähänastisissa tehtävissään.

8.4 Lippisten toimitusaika
Heilala selvittää myyntiartikkeleistamme lippisten toimitusaikaa.
Varasto niiden osalta on huvennut vähiin.
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8.5 Jäsenilta
DC-yhdistyksen jäsenilta teemanaan alkukesän Duxford- Normandia- Berlinlennot järjestetään Ilmailumuseon auditoriossa 13.11. kello 18:00 alkaen.
8.6 Kolmosen esittely Helsingin Reserviupseeripiirin edustajille 27.08.
DC-yhdistys järjestää 27.08. Malmin lentoasemalla Kolmosen
esittelytilaisuuden Helsingin Reserviupseeripiirin edustajille.
Tilaisuuteen on ilmoittautunut 40 osanottajaa.
Yhdistyksen edustajina ja asiantuntijoina tilaisuudessa toimivat Jussi
Pakarinen (koneen tekniikka), Pekka Sukanen (lentäminen) ja Petri Petäys ja
Hannu Heilala (DC- yhdistys) sekä tapahtuman koollekutsujana Ahti
Pohjonen.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 18.09. kello
17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:45.

Vakuudeksi

Petri Petäys
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

