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DC-yhdistyksen hallituksen kokous 11 / 2022 
 

Aika 15.12.2022, klo 17:45 

Paikka Harkkoraudantie 10, Helsinki  

 
Läsnä 
 
 
 
        
 
 
Lisäksi 

Heilala Hannu  
Kajavuori Juha 
Petäys Henri  
Petäys Petri, puh.- joht. 
Pohjonen Ahti, siht. 
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 

4.1 Tilinpäätös 

 

Käytiin läpi yhdistyksen kuluvan vuoden tilinpäätöksen tase-erät, 

siirtosaamiset ja -velat.  

Tilinpäätökseen liittyen keskusteltiin lisäksi vuodenvaihteen jälkeen uuteen 

taloudenhallintajärjestelmään siirtymisen edellyttämistä käytännön toimintojen 

yhteensovittamistarpeista uuden ja nykyisen käytössä olevan järjestelmän 

välillä.  

 

Käytiin läpi Heilalan valmistelemaa huoltovarauksen päivitettyä mitoitusta. 

Esitetyn laskelman mukaisesti todettiin tarve kasvattaa varauksen määrää 

merkittäväsi kohonneiden kulujen kehitystä vastaavasti.  

Kajavuori päivittää tilinpäätöksen laskelmia käydyn keskustelun ja Heilalan 

varauslaskelman pohjalta.  
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Hallituksen kommentointikierros toteutetaan sen jatkoksi sähköpostin 

välityksellä ja lopullinen tilintarkastajalle esiteltävä tilinpäätös tulos- ja 

tasetietoineen päätetään ja allekirjoitetaan hallituksen tammikuun 

kokouksessa 17.01.   

Kuluvaa vuotta koskien haettu polttoaineen valmisteveron palautus tuloutuu 

yhdistyksen tilille ensi vuoden puolella. 

 

4.3 Yhdistyksen tilien lopettäminen Handelsbankenissa  

Hallituksen päätöksen mukaisesti valtuutettiin hallituksen jäsen Juha Kajavuori 

lopettamaan yhdistyksen Handelsbankenissa olevat alla luetellut tilit ja niihin 

liittyvät palvelut, ja siirtämään tileillä olevat varat yhdistyksen Nordean tileille.  

4.4 Laskutusohje 

Suomi lähettää viikon 51 aikana uusitun laskutusohjeen 

yhteistyöorganisaatioillemme. 

5 Tekniikka 
 

Koneen moottorien vuosihuoltotyö jatkuu suunnitellun mukaisesti.  

Sivuperäsin on saatu valmistelluksi sen päällystämistä varten.  

6 Lennot 
Lentokauden 2023 lentojen suunnittelupalaveri pidetään yhdistyksen 

toimistolla 11.01. kello 17:30 alkaen.  

Puheenjohtaja lähettää kutsut osallistujiksi valituille.   

   7 Tähtimoottori 
  

Tähtimoottori 2 / 2022 tuli jakeluun kuluvan viikon aikana, tyylikkäästi 

taitettuna ja sisällöltään kiinnostavana, kuten aina.   

   8 Muut esille tulevat asiat    
  

   8.1 Airveteran  

 N/A 

   8.2 ’Hotellin’ juhlavuosi 

Päätettiin teettää lentojen ja merkittävimpien ilmailutapahtumien yhteydessä 

lennoilla mukana oleville jaettava 80-vuotishihamerkki. Heilala hoitaa merkin 

tilauksen. 

Myös jäsenlehden mukana mahdollisesti postitettava juhlatarra jätettiin 

mietintään ja myöhemmin päätettäväksi.    

   9 Tehtäväluettelo 
 

Päivitettiin pöytäkirjan liitteenä oleva tehtäväluettelo.  
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   10 Seuraava kokous 

Seuraava vakioagendan mukainen hallituksen kokous pidetään   
yhdistyksen toimistolla 17.01.2023 kello 17:30 alkaen.  

 

  11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15. 

 

 
Vakuudeksi  

 

Petri Petäys,     Ahti Pohjonen,  
puheenjohtaja                sihteeri   

 


