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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 1 / 2021 
 

Aika 25.01.2021, klo 17:30   

Paikka Ilmailumuseon neuvottelutila, Karhumäentie 12, Vantaa  

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi               
 

Hannu Heilala 
Petäys Henri 
Petäys Petri, puh.- joht. 
Pohjola Kari   
Pohjonen Ahti, siht.  
Sukanen Pekka (etäyhteydellä) 
 
Kajavuori Juha 
 

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.    

4.1 Taloustilanne  
 

- jäsenmaksulaskut postitetaan viikon 4 aikana, laskujen eräpäivä on 15.02. 

4.2 Tilinpäätös 

Hallituksen jäsenet allekirjoittivat osaltaan tilinpäätösasiakirjat. 
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Etäyhteyksin 03.03. järjestettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa 

tukeudutaan mahdollisten äänestysten teknisessä toteuttamisessa Teamsin 

kädennostoon tai käytössämme jo pitkään olleeseen ja toimintavarmaksi 

todettuun Ilmari & Jalmari- ohjelmistokokonaisuuteen. 

5 Tekniikka 

 

Uusi vuosi käynnistyy tekniikan osalta vuosihuollon aloittamisella.   

6 Lennot 

 

12.01. pidetyn suunnittelukokouksen tuloksena on tulevan kauden lentolistan 

runko koko lentokauden osalta valmis. Täydennyksiä siihen tulee tarvittavilta 

osin kauden alkuun mennessä. 

Lappeenrannan ilmailutapahtuma ja Kymin ilmailupäivä osuvat samalle 

viikonlopulle. Molemmat sopivat ohjelmaamme:  

Lappeenranta sunnuntaille 08.08. ja Kymi lauantaille 07.08. 

6.1 Verkkomaksupalvelu 
 

Heilala on selvittänyt verkkomaksupalvelun kustannuksia, jotka ovat 

pankkimaksutapahtumaa kohden 0,40 €,  

luottokorttimaksujen osalta 0,40 € + 2 % ostotapahtuman hinnasta.  

Lisäksi verkkomaksupalvelun tarjoaja veloittaa kuukausikohtaisen 

perusmaksun 59,00 €.   

Keskusteltiin edellä kuvatun verkkomaksupalvelun mahdollisen käyttöönoton   

eduista ja haitoista. Päätettiin siirtää päätöksen tekeminen sen jatkon osalta 

seuraaviin hallituksen kokouksiin, kun asia on sitä ennen esitelty pursereille 

sovitun helmikuisen tapaamisen yhteydessä. 

7 Tähtimoottori 

Tähtimoottori 2 / 20 on saanut totutusti kiitosta sisältönsä 
monipuolisesta kiinnostavuudesta. 

Seuraava lehti ilmestyy toukokuussa.    
 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Nummela  
 

N/A 

    

8.2 Airveteran Oy   

N/A 
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9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous pidetään Ilmailumuseon 
kokoustilassa 15.02.2021, kello 17:30 alkaen.  
 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00. 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


