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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 5 / 2022 
 

Aika 23.05.2022, klo 17:30   

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki  

 
Läsnä 
 
 
 
 
 
Lisäksi              
 

Kajavuori Juha 
Petäys Henri 
Petäys Petri, puh. joht. 
Pohjonen Ahti, siht.  
Sukanen Pekka 
 
-  

Poissa 
      
 
Jakelu                      

Heilala Hannu 
Pohjola Kari 
 
Hallinto 
 

  

1 Kokouksen avaus ja laillisuus    

Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen kello 17:30.  
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 edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 

mukainen.    

 

4.2 Taloushallinnon kehittämishanke 

  

Hallitus päätti maaliskuisessa kokouksessaan käynnistää yhdistyksen 
taloushallinnon laajan moderrnisointihankkeen. Hankkeen vastuuhenkilöiksi 
nimettiin Juha Kajavuori ja Hannu Heilala. 
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Alkuvuonna rekrytoiduista uusista toimihenkilöistä taloushallinnon 
kehittämishankkeeseen valittiin Aarne Suomi.   

Kajavuori, Heilala ja Suomi ovat kokoontuneet kaksi kertaa, 28.03. ja 25.04.  
ideoimaan ratkaisumallia uudeksi taloushallintoprosessiksi ja samalla 
perehdyttämään/perehtymään yhdistyksen nykyiseen taloushallinnon 
toimintamalliin. 

Aarne Suomen osaamisalueeseen kuuluva EMCE:n malli taloshallinnon eri 
osa- alueineen ja niitä tukevine pilvipohjaisine it-ratkaisuineen näyttää 
vastaavan odotuksia, joita yhdistyksemme kehittämishanke on tunnistanut 
modernisoinnin perusratkaisuvaihtoehdoksi.  

Uutta toimintamallia kuvaavat tavoitteet: 

- taloushallinnon eri osa- alueiden (kuten matkalaskut, ostolaskut, 
hankeseuranta) pilkkominen omiksi osaprosesseikseen, joita 
hallinnoimaan koulutetaan riittävä määrä alueensa hallitsevia tukihenkilöitä     

- tiedon keruun ja raportoinnin skaalautuvuus: tilitaso, kustannuspaikkataso 
ja projektitaso 

- tulosraporttien informaatio ja esitysmuoto säilyvät ennallaan eri 
vuosisarjojen vertailtavuuden varmistamiseksi   

- tavoiteltu modernisointi-/ henkilötyön säästöaste varmistetaan 
dokumentoimalla tarkoituksenmukaisesti eri käyttäjäryhmien toimintamallit    

 

Suunnittelutyö jatkuu hankkeen resurssien sopiman aikataulun mukaisesti 
(Kajavuori, Heilala, Suomi). 

 

 

     

5 Tekniikka 
 

Päätelineen vasemmanpuoleinen rengas on jouduttu vaihtamaan lentokauden 

alussa kaksi kertaa muutaman viikon välein, minkä seurauksena lento- 

ohjelmaan on jouduttu tekemään joitakin muutoksia. 

Turvaryhmä analysoi tapahtunutta juurisyyn selvittämiseksi. 

Ohjaajien käytössä oleva iPad-laitteisto kartasto-ohjelmistoineen on 

kahdennettu toukokuussa. Hankinnan arvo on n. 2.000,-.      

6 Lennot 
 

Päätettiin toteuttaa Immolan ilmailutapahtumaan 29.05. suunniteltu lento, 

vaikka sen täyttöaste siirtolennon osalta on selvästi alle tavoitteen. Perillä 

Immolassa lennetään vähintään yksi täyteen myyty paikallislento.  

 

Myös suunniteltu yhdistyksen omakustanteinen Savonlinnan oopperalento 

07.07. lennetään suunnitellusti.  
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Oopperaliput tulee jokaisen retkelle osallistuvan hankkia ja maksaa itse.   

 

7 Tähtimoottori 
  

Tähtimoottori 1/2022 on jaettu DC-yhdistyksen hallitukselle pdf-versiona. 

sähköpostin välityksellä.  

Lehti ilmestyy painettuna suunnitellusti touko- kesäkuun vaihteessa. 

 

   7.1 PDF-kopiot ’Tähtimoottoreista’ arkistoitavaksi  

Heilala pyysi Kivikerolta tähän mennessä ilmestyneiden ’Tähtimootttori’-lehtien 

PDF-versiot arkistoitavaksi ja julkaistavaksi sopivassa formaatissa.   

Työ jatkuu lehden tekijäkaartin rekrytoinnin ja perehdyttämisen päästyä 

tavoitteisiinsa. . 

8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Helsinki- Vantaa   
  

Päätettiin 27.04. sähköpostilla kommunikoiden vuokrasopimuksen 

tekemisestä Finnair Techincal Services Oy:n kanssa vetotraktorin ja öljysäiliön 

säilyttämiseksi FTS Oy:n hallinnoimissa tiloissa. Vuokran hinnaksi sovittiin 

160,- + ALV / kk.     

Finavian ja Fintraffic Oy:n avainhenkilöiden kanssa lennettäväksi sovittu 

yhteistyölento lennetään 30.05.    

 

8.2 Airveteran Oy   
 

Airveteran Oy:n yhtiökokous pidetään Ilmailumuseolla 07.06. kello 17:00 

alkaen. 

9 Muut asiat 
  

Keskusteltiin lentävän henkilöstön (pl. lady-purserit) miehistöasujen 

hankinnasta. Merisalo-Reunanen valmistelee asiaa. 

Päätetään jatkossa saadun informaation perusteella asuista aiheutuvien 

kustannusten jaosta miehistön ja yhdistyksen kesken.  

10 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  
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11 Seuraava kokous 

Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään   
yhdistyksen toimistolla 20.06. kello 17:30 alkaen.  

 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:45. 

 

 

Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys    Ahti Pohjonen  
puheenjohtaja                sihteeri   

 

 


