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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 10 / 2022 
 

Aika 15.11.2022, klo 17:30 

Paikka Harkkoraudantie 10, H: ki  

 
Läsnä 
 
 
 
        
 
 
Lisäksi 

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

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 
 

Käytiin läpi yhdistyksen alustavaa tuloslaskelmaa kymmenen kuukauden 

lukujen perusteella. Sovittiin yksittäisistä, volyymiltaan vähäisistä tarkistusta 

vaativista asiakohdista, jotka Kajavuori selvittää. 

Moottorivarauksen päivitetty mitoitus on määriteltävä hyvissä ajoin ennen 

vuodenvaihdetta (Heilala).  

Kuluvaa vuotta koskien haettu polttoaineen valmisteveron palautus tuloutuu 

yhdistyksen tilille ensi vuoden puolella. 
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4..1 Kassa- ja jäsentilanne per 13.11. 

 

Yhdistyksen maksuvalmius on edelleen vakaa ja tehtyjen suunnitelmien 

mukainen. 

4.2 Yhdistyksen varojen siirto Handelsbankenin tileiltä Nordean tileille 
 

Kajavuori tyhjentää hallituksen päätöksen mukaisesti Handelsbankenissa 

olevat yhdistyksen tilit marraskuun aikana ja kyseiset tilit lopetetaan 

31.12.2022 mennessä.  

5 Tekniikka 

5.1 Moottorien vuosihuolto 
 

Koneen moottorien vuosihuoltotyö on aloitettu. Alustavissa 

tarkistushavainnoissa ei ole tullut  esiin mitään merkittäviä poikkeamia 

normaalitilanteeseen verraten. 

5.2 Ohjainpintojen verhoiluhanke 
 

Koneen ohjainpintojen verhoilun uusintatyö aloitetaan viikolla 47. 

 

    5.3 Auditoinnin 0001-5556 sulkeminen 

’Liikenne- ja viestintävirasto Traficom suoritti 21.04.2022 - 22.04.2022 

toimilupaan HY No. 236 kohdistuneen auditoinnin organisaationne 

toimitiloissa osoitteessa Vaasa EFVA (Lentokonehalli, Lentokentäntie 174, 

65380 Vaasa). 

Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että seuraaviin tarkastuksessa kirjattuihin 

havaintoihin on annettu riittävät selvitykset / suoritettu riittävät korjaavat 

toimenpiteet. Liikenne- ja viestintävirasto katsoo havainnot täten suljetuksi ja 

auditoinnin päätetyksi’. 

6 Lennot 
 

Lentokauden 2023 lentojen suunnittelupalaveri pidetään tammikuussa.  

Puheenjohtaja lähettää kutsut osallistujiksi valituille.   

7 Tähtimoottori 
  

Tähtimoottori 2 / 2022 ilmestyy jouluksi.   
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8 Muut esille tulevat asiat  

8.1 Airveteran Oy   
 

 N/A 

9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  

10 Seuraava kokous 

Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään   
yhdistyksen toimistolla 15:12. kello 17:30 alkaen.  

 

12 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:05. 

 

 
Vakuudeksi  

 

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


