
  1 
 

  

         
 
DC-yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2020 
 

Aika 16.11.2020, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi               
 

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

Poissa 
      
Jakelu               

  
 
Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja 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. 

  

Tilanne 11.11.   5.555 maksanutta jäsentä  
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5 Tekniikka 

5.1 Museoviraston avustus 2021  
  

Avustushakemus on saatu valmiiksi ja lähetetty Museoviraston käsittelyyn 

09.11. 

Avustuksen saannin ehdot täyttäviä kuluja kertyi yhteensä n. 40.000,00, josta 

myönnettävän avustuksen osuus on maksimissaan 50 %. 

 

    5.2  Scanwingsin lahjoitus 

DC-yhdistys saa Scanwingsilta veloituksetta siirrettävän, toimintakuntoisen 

maavoimalaitteen omistukseensa.   

Vastineeksi lahjoittajalle riittää laitteen luovutukseen liittyvä mediajulkisuus 

jäsenlehdessämme. Lisäksi Scanwingsille on asiaan liittyen luvattu 

näkyvyyttä myös sosiaalisen median sivustollamme.      

6 Lennot 

 

 Lentokautta 2021 koskeva lentojemme suunnittelupalaveri järjestetään 

yhdistyksen toimistolla 11.01. kello 17:30 alkaen (Petäys P). 

7 Tähtimoottori 

Lehti ilmestyy suunnitellusti joulukuussa.  
Painoksen koko on 4.200 - 4.300 numeroa. 
 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela  
 

Nummelan Lentokenttäyhdistys on lähettänyt pyynnön DC-yhdistykselle ja 

muille Nummelan lentokenttäyhteisön toimintaan osallistuville yhteisöille 

osallistumisesta kenttäyhteisön rahoitusaseman vahvistamiseen korottomalla 

5.000,00 lainalla.  

Laina maksettaisiin takaisin tasaerin viiden vuoden kuluessa alkaen 

vuodesta 2023.    

DC-yhdistys pyytää päätöksensä tueksi selvityksen lainan 

käyttösuunnitelmasta.   

Asiaan palataan, kun pyydetty selvitys on saatu arvioitavaksi.  

8.2 Helsinki- Vantaa  
 

N/A 
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8.3 Airveteran Oy   

 DC-yhdistys pyytää valtuutta Airveteran Oy:n Teerisuontien varaston 

inventointiin ja sen yhteydessä mahdollisesti todettuihin epäkurantin 

materiaalin romutuksiin ja luovutuksiin (Petäys P). 

Aikataulu ehdotettavalle tehtäväkokonaisuudelle ajoittuisi ensi vuoden 

puolelle, ennen lentokauden alkua.    

8.3 DC- yhdistyksen vuosikokous 
 

Päätettiin järjestää DC-yhdistyksen seuraava vuosikokous etäkokouksena 

maaliskuun alkupuolella tukeutuen Ilmailumuseoyhdistyksen käytössä 

olevaan Teams- tekniikkaan ja osaamiseen. 

Paikalla Ilmailumuseon kokoustiloissa ovat vain kokouksen järjestämisen 

kannalta välttämättömät kokousvirkailijaehdokkaat, joista kokous valitsee 

virkailijat. 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 

  
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 

Harkkoraudantie 10, 14.12. kello 17:30 alkaen.  

 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00. 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


