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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2019
Aika

17.10.2019, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:45.
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 on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien
mukainen.
4.3 Museoviraston avustukset / LH- ja RH -moottorit
-

RH:n osalta hakemusdokumentti on lähetetty Museoviraston
käsiteltäväksi

-

LH:n osalta avustushakemuksen viimeistely on työn alla ja lähtee
lähipäivinä Museoviraston käsittelyyn.
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5 Tekniikka
5.1 Vasen moottori / peruskorjaus
Kunnostus etenee suunnitellusti.
5.2 Oikea moottori / takuukorjaus
Syyskuun alussa vikaantunut oikeanpuoleinen moottori on Vaasassa
pakattuna odottamassa kuljetusta takuukorjaukseen USA:ssa.
5.3 Hankinnat
-

Pakarinen toimittaa hallikauden aikana yhden Kolmosen istuimista
Tammersuoja Oy:lle toimituskyky- ja kustannusarvion laatimiseksi.
Suunnitteilla on päällysteiden ja koneen verhojen uusiminen tavoitteena
löytää samalla nykyistä paremmin istuinten alkuperäistä ulkonäköä
vastaavia vaihtoehtoja.

-

Päätettiin, että Merisalo-Reunanen selvittää istuinmateriaali- ja
värimaailmaa aloittaen Ilmailumuseon asiantuntemuksen
hyödyntämisestä aiheeseen liittyen.

-

Lentäjien istuimiin halutaan nykyisten istuinvöiden korvaajiksi 3-pistevyöt
(Pakarinen).

17:10:
Moottorin apulaitteita on tilattu tilattuun LH-moottoriin.
Lisäksi suunnitteilla on tarvike- ja varaosahankintoja jarrujen,
laskutelineiden ja ikkunoiden tiivisteiden kunnostustarpeisiin
6 Lennot
Peruuntuneiden jäsenlentojen johdosta palautettavat, aikanaan maksetut
lentomaksut on palautettu asianomaisille lähes kaikilta osin.
Tulevan kauden lentojen suunnittelupalaveri pidetään viime vuosien
tapaan heti ensi vuoden alkupuolella, helmi- maaliskuussa.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2 / 2019 on suunnitellusti työn alla.
Lehti tulee jakoon joulukuussa, mahdollisuuksien mukaan jo jouluksi.
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8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
Keskustelut jatkuvat tarpeidemme täsmentämisellä FutureSky:lta saatuun
alkuinformaatioon vastaamisella. Vastineemme toimitetaan Future Sky:lle
sähköpostilla viikon 42 lopulla.
8.2 Helsinki-Vantaa
DC-yhdistyksen edustajat tutustuvat 19.11. Helsinki-Vantaan lentoaseman
johdon edustajan opastuksella Kolmosen seisontapaikan järjestelyihin
lentoaseman alueella.
8.3 Airveteran
Neuvottelut DC-yhdistyksen kanssa Kolmosen vuokrahinnan
tarkistustarpeesta aloitetaan lähiaikoina Airveteran Oy:n toimiessa
kokoonkutsujana.
8.4 Hallituksen vastuuvakuutus
Päätettiin hyväksyä Pohjola Vakuutus Oy:n tarjous per 23.8.2019
DC-yhdistyksen hallituksen vastuuvakuutukseksi.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 11.11. kello
17:30 alkaen.

11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

