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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2020 
 

Aika 20.01.2020, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi 
 

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

Poissa 
      
Jakelu                    

Petäys Henri 
  
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.   

4.1 Taloustilanne  
 

Ajankohdan mukainen 

4.2 Jäsenet  

2019 maksetut jäsenmaksut: 121.500 € / 4.908 kpl 
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4.3 Tilinpäätös 2019 

Tilinpäätösasiakirjat käytiin läpi pääkohdittain ja allekirjoitettiin 
hallituksen osalta. 

4.4 Museoviraston avustus/ peruskorjattava moottori 
 

Marraskuussa jätettyyn avustushakemukseen ei toistaiseksi ole saatu 

vastausta. 

5 Tekniikka 

 

Vasemman moottorin peruskorjaus:  

Määräaikaishuolto on työn alla.  

Sylintereistä 2 on uusittava. 

 

Oikea moottori:  

Valmistaudutaan vaihtamaan takuukorjauksesta palautuvaan moottoriin 

huhtikuun aikana. 

Matkustamon istuimien verhoilu: 

SNT-Group asentaa tammikuun puoliväliin mennessä verhoilun pilotiksi 

Tampereelle toimitettuun istuimeen. Pilotin perusteella tehdään arvio ja 

suunnitelma verhoilutyön jatkamisesta. 

- Pilotti / proto valmistuu viimeistään viikon 5 loppuun mennessä, samoin 

verhoilumalli. Pakarinen ja Merisalo- Reunanen käyvät Tampereella 

arviomassa työn jatkamisedellytykset.   

Paikallinen siivousalan yrittäjä käy 13.12. paikan päällä Vaasassa 

tekemässä arvion tarjouksen tekemiseksi istuinten pehmusteiden 

puhdistamisesta.  

- Istuinten pesu suoritetaan 30.01. 

- Huollon tilanne ja hankinnat: tilattavaksi päätetyistä kahdesta 

  työkaluvaunuista toinen on hankittu hintaan n. 5.000 €.  

Koneen uusi paikallinen kiillotusporukka alkaa olla koossa. Työn 

opastamiseen on käytettävissä sekä vanhempia mestareita että opetusvideo. 

6 Lennot  

Tulevan kauden lentojen suunnittelupalaveri pidettiin 09.01.  

Lentojen hinnoitteluun vaikuttavien komponenttien selvittyä 
lentolista julkistetaan maaliskuun alkupuolella. 
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7 Tähtimoottori 
 

Tähtimoottori 2 / 2019 tuli jakoon pääosin viikon 3 aikana. Sisältöä hallitsevat 

artikkelit viime kesäkuisesta Normandian retkikokonaisuudesta.  

1 / 20 -lehden materiaali on jo suurelta osin koossa.  

Ilmestymisajankohta on huhti-toukokuussa.  

 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta 
 

Seuraava asiaa koskeva tapaaminen on Nummelassa 06.02. 

 

8.2 Helsinki-Vantaa 

Yhteistyöedellytyksiä koskevan jatkoneuvottelun päiväksi Helsinki-Vantaan 

edustajien kanssa ehdotetaan päivää 11.02., varalla 20.02. (Pohjonen) 

Sopivaa pysäköintitilaa vähintään muutamalle tekniikan ja ohjaajien autolle 

pyritään järjestämään keskusteluissa sijainniltaan lähimmän 

pysäköintialueen haltijan, Norran, kanssa (Ellonen).  

Ellonen on saanut sovituksi Norran kanssa kahden, nimetyn 

pysäköintipaikan saamisesta DC-yhdistyksen käyttöön     

 

8.3 Airveteran    

N/A 

 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

 

10 Seuraava kokous 

  
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 17.02.2020 

kello 17:30 alkaen.  

 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:10. 
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Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri 

 
 


