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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 3 / 2021 
 

Aika 15.03.2021, klo 17:30   

Paikka Etäkokous 

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
 
Lisäksi               
 

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

Poissa 
      
Jakelu               

 - 
 
Hallinto  

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:40.  

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2 Esityslista 

Hyväksyttiin ennakkoon jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 

3 Edellisen kokouksen pöytäkirja  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.   

 

4 Uuden hallituksen järjestäytyminen 

DC-yhdistyksen varapuheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2021 valittiin 

edelleen viime vuoden tapaan Hannu Heilala ja sihteeriksi samoin edelleen 

Ahti Pohjonen.  

Ohjaajia hallituksessa edustaa Pekka Sukanen, tekniikan asiantuntemusta 

Henri Petäys ja jäsenlehti ’Tähtimoottorin’ päätoimittajana jatkaa Kari 

Pohjola. 
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5 Talous 

Yhdistyksen maksuvalmius on vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 
mukainen.    

5.1 Taloustilanne  
 

Todettiin jäsenmaksulaskujen tulostusta ja postitusta merkittävästi 

hidastaneet ongelmat, jotka kohdistuvat jo vuosia käytetyn palveluntuottajan 

tuotannollisiin ongelmiin.    

Tapahtuneet laatupoikkeamat on käytävä läpi palveluntuottajan kanssa ja 

niistä on otettava opiksi vastaisen varalle (Heilala).  

5.2 Lisävaltuutus yhden uuden tilin avaamiseen Handelsbanken Ab:ssa 
 

Hallituksen kokouksessaan 15.02. päättämän mukaisesti päätettiin valtuuttaa 

DC-yhdistyksen kirjanpidosta vastaava Juha Kajavuori edelleen avaamaan 

Handelsbanken Ab:ssa yhdistyksen käyttöön yksi uusi tili, jäsentili, jota 

tullaan tunnisteensa mukaisesti käyttämään jäsenmaksuasioiden 

hoitamiseen.     

6 Tekniikka 
 

Vuosihuolto jatkuu meneillään olevalla viikolla Vaasassa. Työlistalla on 

sähkötöitä, koekäyttöä ja matkustamotilojen kunnostusta.    

Tilatut varaosat (jarrurummut ja polttoainetankin määräanturi) on toimitettu    

Suomeen ja ovat matkalla Vaasaan.  

7 Lennot 

  

Lentokautemme käynnistyy näillä näkymin kesäkuussa pandemiatilanteen 

asettamissa rajoissa sekä aikataulun että matkustamista koskevien 

käytännön järjestelyjen osalta. 

 

Jokioisten museorautatietoimijoiden yhteydenottoon voitaneen vastata 

myönteisesti koskien sovittavaa ylilentoa heinäkuun puoliväliin ajoittuvana 

viikonloppuna.  

8 Tähtimoottori 
 

Lehden materiaalin kokoaminen ja kirjoittaminen edistyvät 
suunnitellun mukaisesti.  
Tähtimoottori lähtee jakeluun jäsenistölle toukokuun aikana.     
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9 Muut esille tulevat asiat  

9.1   Helsinki-Vantaa  
 

Käytiin läpi Finavian edustajien kanssa käymiemme yhteistyön edellytyksiä 

kartoittaneiden neuvottelujen tuloksia.  

Pääviesti neuvotteluista on se, että Finavia toivottaa Kolmosen Helsinki-

Vantaalle tervetulleeksi, kunhan yhteistyön edellytyksistä ja niiden 

täyttämiseksi tarvittavista toimenpiteistä on sovittu ja sovitut asiat saatu 

käytännössä toimimaan.   

Polttoainehuollon järjestäminen Kolmoselle Helsinki-Vantaalla on 

osoittautunut kohtalaisen haastavaksi. Pakarinen ja Munukka ovat 

molemmat tahoillaan edistäneet tehokkaasti asiaa. Viimeisin tieto on, että 

bensahuolto näyttää onnistuvan, kunhan lentokenttäaluetta koskevat 

tarvittavat lupa- ja menettelytapa- asiat on saatu sovituiksi ja 

toimeenpannuiksi.  

9.2 Pyhtää 
 

Toisin kuin Nummelassa, Pyhtäällä ei polttoaineen saatavuus muodostu 

ongelmaksi. Myös muista toiminnan edellytyksistä ja -ehdoista siellä on 

saatu riittävästi informaatiota päätöksenteon tueksi.  

9.3 Nummela 
 

Lentokenttäyhteisön hallituksen seuraava kokous on 16.03.  

Petäys P. ja Heilala osallistuvat kokoukseen.     

 

9.4. Airveteran Oy   

Hallitustyöskentely on entisestään aktivoitunut.  

Työlistalla on muun muassa viimeisimmän osakemerkinnän jäljiltä 

keskeneräisiksi jääneiden tehtävien loppuun saattaminen.  

9.5 Harkkoraudantien toimisto- ja varastotilan tilanne vesivahingon jälkeen  
 

Toimitilojamme tärvellyt vesivahinko Harkkoraudantiellä tapahtui 15.01. 

Päätettiin, että Kajavuori on yhteydessä vuokranantajaan vuokranmaksun 

keskeyttämisestä sopimiseksi. 

Päätettiin Harkkoraudantiellä väistötilana käytetyn varastotilan 

järjestelytalkoista 10.04. kello 12:00 alkaen.    

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  
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11 Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous pidetään etäkokouksena 
12.04.2021, kello 17:30 alkaen.  
 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30. 

 

 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


