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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 9 / 2018
Aika

24.09.2018, klo 17:30

Paikka

Harkkoraudantie 10, Helsinki

Läsnä

Heilala Hannu
Petäys Petri, puh.joht.
Pohjola Kari
Pohjonen Ahti, sihteeri
Sukanen Pekka
Petri Munukka
Juha Kajavuori

Poissa

Petäys Henri

Jakelu

Hallinto

1 Kokouksen avaus ja laillisuus
Puheenjohtaja Petri Petäys avasi hallituksen kokouksen.
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, samoin taloustilanne kokonaisuudessaan, on
hyvä ja vastaa ajankohdan vakiintunutta tilannetta.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli samaan aikaan 4.453, joista varsinaisia
jäseniä 3.324 ja kannatusjäseniä 1.129.
Käytiin läpi Kajavuoren laatimaa kuluvan vuoden alustavaa tuloslaskelmaa.
Kohentunut tulos selittyy alentuneilla kuluilla tuottojen pysyttyä ennallaan.
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5 Tekniikka
Valmistelut omasta rungosta kunnostetun moottorin hankkimiseksi jatkuvat.
Hankinnat:
-

-

tekniikka selvittää siipiliitosten pulttien hankintaa
saatavissa olevat käytetyt moottorit on kartoitettu ja selvitetty
niiden käyttökelpoisuus kunnostettavuuden kannalta
seuraavaksi kartoitetaan kysymykseen tulevat toimittajat
moottorin kunnostamiseksi Vaasan halli- ja
toimistovuokrasopimus
sopimus on tehty, allekirjoitettu ja vuokra maksetaan sovitun
mukaisesti syyskuun aikana

HTJ- vaihdos:
- Huoltotoimenjohtajaksi on valittu Jussi Pakarinen.
Valinta julkistettiin tekniikan kokouksessa 16.09.
- 16.09. järjestetty tekniikan kokous todettiin hyvin
suunnitelluksi, toteutetuksi ja laadukkaasti dokumentoiduksi
6 Lennot
Kysely ensi kesälle ajoittuvien Normandian ja Berliinin lentojen
osallistumishalukkuudesta on 24.09. mennessä tuottanut 60 vastausta.
Asian valmistelu jatkuu seuraavaksi majoitustarjonnan kartoittamisella.
Päiväretki Tallinnaan, joka oli suunniteltu lennettäväksi 15.09. jouduttiin
perumaan sääongelmien, lähinnä huonon näkyvyyden vuoksi.
7 Tähtimoottori
Vuoden 2018 toinen jäsenlehti ilmestyy jouluun mennessä.
Jutut ovat suurelta osin jo kasassa.
Lehden takasivua tarjotaan merkittävän yhteistyökumppanin käytettäväksi.
Suunnitteilla olevasta Normandian ja Berliinin retkestä laaditaan
ennakkotietoa lehteen.

8 Muut esille tulevat asiat
8.1 Nummela
Kiitoradan päällystyshankkeen valmistelu ja sen rahoituksen varmistaminen
ovat päällimmäisiä Nummelan kenttäyhteisön meneillään olevia
aktiviteetteja.
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8.2 Airveteran
Työ Airveteran Oy:n osakemerkintöjen saattamiseksi ajan tasalle ovat
edennet niin hyvin, että osakemerkinnät ovat jo PRH:ssa asianmukaisessa
käsittelyssä.
DC-yhdistys on myöntänyt Airveteran Oy:lle pienehkön käyttöpääomalainan
osakemerkintöjen selvitystyötä varten.
8.3 Syksyn jäsenilta
Jäsenilta järjestetään Ilmailumuseolla 14.11. kello 18:00 alkaen.
Keskusteltiin illan ohjelmasta ja mahdollisesta esitelmöijästä, johon
puheenjohtaja on asiaan liittyen yhteydessä.
8.4 Suomen Rautatiehistoriallisen seuran kerhotila 26.11. / DC-3 -esitys
Pentti Niemi pitää DC 3- esitelmän hotelli Arthur: issa järjestettävässä
tilaisuudessa, johon on vapaa pääsy.
8.5 Symposium focused on the DC-3
Päätettiin osallistua Tukholmassa 23.-25.11. järjestettävään DC-3
-teemaiseen seminaariin.
Osallistujiksi valittiin Pentti Niemi, Petri Munukka, Tony Ellonen, Henri
Petäys, Petri Petäys, Hannu Heilala ja Ahti Pohjonen.
8.6 Pikkujouluillallinen 16.11.
Pikkujouluillallinen järjestetään viime vuoden tapaan 16.11. kello 19:00
alkaen Clarion Airport- hotellin ravintolassa. Heilala lähettää tietoa
tilaiisuudesta kutsuttaville.

8.7 Kosti Keski- Nummen siunaustilaisuus 08.09.
Ilmasodan veteraani, hävittäjä-ässä Kosti Keski- Nummi menehtyi 18.08.
DC -yhdistys sai kutsun siunaustilaisuuteen, joka järjestettiin
Hämeenlinnassa 08.09. Yhdistystämme tilaisuudessa edustivat Heilala ja
Pohjonen.
Omaisten toivomuksesta teimme kukkatervehdyksen sijaan lahjoituksen
Keski-Nummen palvelukodin asukkaiden virkistysrahastoon.
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9 Tehtäväluettelo
Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.
10 Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdistyksen toimistolla 22.10. kello
17:30 alkaen.
11 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:00.

Vakuudeksi

Petri Petäys,
puheenjohtaja

Ahti Pohjonen,
sihteeri

