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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2020
Aika

12.03.2020, klo 16:30

Paikka

Suomen Ilmailumuseon kokoustila, Vantaa

Läsnä

Heilala Hannu, puh. joht.
Petäys Petri (mobiiliyhteydellä)
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, siht.

Lisäksi

Kajavuori Juha, Merisalo- Reunanen Nina, Munukka Petri, Pakarinen Jussi

Poissa

Petäys Henri, Sukanen Pekka

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Hannu Heilala avasi hallituksen kokouksen kello 16:40.
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
Kassatilanne on ajankohdan huomioon ottaen hyvä
4.2 Jäsenet
Maksetut jäsenmaksut 3.915 (tilanne 09.03.)
4.3 Museoviraston avustus/ peruskorjattava moottori
Marraskuussa jätettyyn avustushakemukseen ei toistaiseksi ole saatu
vastausta.
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5 Vuosikokous 12.3.
-

Tilinpäätös 2019: käytiin läpi

-

Tulo- ja menoarvio 2020: käytiin läpi

-

Muut kokousdokumentit: käytiin läpi

-

Tilintarkastaja: käsiteltiin hallituksen ehdotus

6 Tekniikka
Vasemman moottorin peruskorjaus:
Määräaikaishuolto on tehty.
Oikea moottori:
Ellei takuukorjattava moottori USA:sta ehdi ajoissa Vaasaan,
tehdään siivessä kiinni olevalle moottorille 150 h
määräaikaishuolto.
Matkustamon istuimien verhoilu:
Verhoilun uusittavat osat haetaan Tampereelta 26.03.
paikalleen asentamista varten.
Istuinten pehmusteiden pesu on suoritettu suunnitelman mukaisesti.
Huollon tilanne ja hankinnat:
Rungon huolto on loppusuoralla.
Matkustamon ikkunat uusitaan 20.–21.03.
Myös ikkunaverhot uusitaan.
Oikeanpuoleisen moottorin perusteellisesti puhdistettu öljysäiliö
asennetaan takaisin paikalleen.
7 Lennot
Koronaepidemia vaikuttaa suunniteltujen lentojen
toteuttamiseen niitä karsivasti.
Toistaiseksi peruuntuvista tapahtumista on tullut tietoon
- Vesivehmaan lento 03.05. koska Lahden Classic Motor
Show peruutettiin
- Myös suunnitelmissa oleva Berliinin ILA -ilmailutapahtumaan peruuntuu
jos kyseinen tapahtuma peruuntuu.
Sovitut paikallis- ja ryhmälennot pyritään lentämään suunnitellun mukaisesti.
Tallinnan ja muut Eestin lennot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan
Eri tapahtumien yhteyteen suunniteltujen lentojen toteutuminen riippuu
tapahtumien järjestäjien toteutusta tai perumista koskevista päätöksistä.
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8 Tähtimoottori
1 / 20- lehden materiaali on jo suurelta osalta koossa.
Ilmestymisajankohta on huhti- toukokuussa.
Ilmestymisajankohta on syytä ajoittaa tavoitteella saada yleisestä, virallisesta
tiedotustoiminnasta selkeämpi kuva koronaepidemian pääteltävissämme
olevasta heijastumisesta lentotoimintaamme.
9 Muut esille tulevat asiat
9.1 Nummela / FutureSky:n ehdotus hallipaikasta
Heilala ja Pakarinen tapasivat sovitusti 12.03. FutureSky:n Roschierin
Ilmailumuseolla.
Sovittu, että Pakarinen tekee hallitilatarpeesta tarkan selvityksen hanketta
vetävälle Roschierille.
9.2 Airveteran Oy
Airveteran on esittänyt 18.02.2020 DC-yhdistykselle 1.500,00 € vuotuista
korvausta osana sopijapuolten välistä Kolmosen vuokrausyhteistyötä.
DC-yhdistyksen hallitus on hyväksynyt esityksen ja antanut toimeksiannon
tilinhoitajalle maksun suorittamisesta.
10 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
11 Seuraava kokous
Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana pidettävä uuden hallituksen
järjestäytymiskokous kutsutaan koolle puheenjohtajan toimesta
12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.

Vakuudeksi

Hannu Heilala
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen
sihteeri

