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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 12 / 2019
Aika

12.12.2019, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi

Kajavuori Juha

Poissa

-

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.
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:n peruskorjauksen osalta avustushakemus on lähetetty Museoviraston
käsittelyyn 08.11.
RH:n osalta myönnetty 40 k€:n avustus on saapunut yhdistyksen tilille
marraskuun alussa.
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5 Tekniikka
-

Vasemman moottorin peruskorjaus: on annettu lupa jatkaa
aikaisemmin (takuukorjattavan oikean puoleisen moottorin
kiireellisen tarkastustyön takia) keskeytetty kunnostustyö
loppuun.
- Oikea (takuukorjattava) moottori: moottorin syyskuisen
vikaantumisen syy on paikallistettu ja vian uusiutumisen
ennaltaehkäisevät toimenpiteet määritelty.
Petäys H. laatii sähköpostimuistion vastineeksi Vintage
Radials:in ehdottamaan takuukorjaussuunnitelmaan.
Vastataan kunnostustyön suorittajan esittämään
kysymykseen tarpeesta purkaa apulaitevaihteisto sen
kunnosta varmistumiseksi, että katsomme tarpeelliseksi
purkamisen ja havainnoista tehtyjen manuaalin
edellyttämien toimenpiteiden suorittamisen.
- Matkustamon istuimien verhoilu: matkustamon
istuimet on purettu, tarkastettu, kunnostettu tarvittavilta
osin ja maalattu. Työkokonaisuus on loppusuoralla.
SNT- group asentaa tammikuun puoliväliin mennessä
verhoilun pilotiksi Tampereelle toimitettuun istuimeen.
Pilotin perusteella tehdään arvio ja suunnitelma
verhoilutyön jatkamisesta.
Paikallinen siivousalan yrittäjä käy 13.12. paikan päällä
Vaasassa tekemässä arvion tarjouksen tekemiseksi
istuinten pehmusteiden puhdistamisesta.
Pehmusteiden kunto on todettu asianmukaiseksi.
Ellei edellä mainittu tarjous johda työn tilaamiseen
yrittäjältä, puhdistus tehdään omin toimin käytössä olevin
välinein.
- Huollon tilanne ja hankinnat: ohjaimet ja laskutelineet
on huollettu.
Vasemman moottorin suunnitellut huoltotoimenpiteet ovat
muuten lähes valmiina, vain mittausten tuloksena todettu
tarve uusia 1. sylinteri on tekemättä.
- Ei hankintatarpeita.
Muut asiat: DC-yhdistyksen käyttöönsä saaman huoltoauton
vakuutusturva lentokauden ulkopuolella ja auton sijoituspaikka
vuodenvaihteen jälkeen on mietittävä ja ratkaistava.
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6 Lennot
Tulevan kauden lentojen suunnittelupalaveri pidetään 09.01.
7 Tähtimoottori
Tähtimoottori 2 / 2019 ei suunnitellusta poiketen ehdi jakoon joulukuussa,
vaan ilmestyminen lykkääntyy tammikuun puolelle.
8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
Seuraava asiaa koskeva tapaaminen on Nummelassa 13.12.
8.2 Helsinki-Vantaa
DC-yhdistyksen edustajille järjestettiin 24.11. erinomainen tutustumistilaisuus
Helsinki-Vantaan lentoaseman Kolmosen seisontapaikan järjestelyihin.
Seisontapaikka ja sen käyttöä tukevat järjestelyt todettiin toimiviksi ja
tarpeitamme vastaaviksi.
Sopivaa pysäköintitilaa vähintään muutamalle tekniikan ja ohjaajien autolle
pyritään järjestämään keskusteluissa sijainniltaan lähimmän
pysäköintialueen haltijan, Norran, kanssa (Ellonen).
8.3 Airveteran
Neuvottelut DC-yhdistyksen kanssa Kolmosen vuokrahinnan
tarkistustarpeesta aloitetaan lähiaikoina Airveteran Oy:n aloitteesta ja sen
toimiessa kokoonkutsujana.
9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 20.01.2020
kello 17:30 alkaen.
11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.
Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

