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2013	  
 
1.   Yleistä 
 
Vuosi 2013 on yhdistyksen 10. toimintavuosi. Pääasialliset tavoitteet ja toiminta jakautuvat 
kahteen ryhmään: 
 

• Yhdistyksen jäsenten haluamien tapahtumien ja palveluiden järjestäminen 
• Tiedon levittäminen tavoitteena edistää eettistä lemmikkilintuharrastusta ja 

lemmikkinä elävien lintujen hyvinvoinnin edistäminen 
 
Tavoitteena on järjestää aktiivista toimintaa ympäri maata, sekä huomioida kaikki 
lemmikkilinnut, niin suoranokat kuin papukaijatkin. 
 
2.   Tiedotus- ja julkaisutoiminta 
 
Yhdistyksen julkaisut vuodelle 2013: 
 

• Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenlehti ”Kaijutin” 
• Neljä kertaa vuodessa uutiskirje ”Kaikuja” 
• Artikkelien ja lajiesittelyiden julkaisu ja päivittäminen yhdistyksen Internet-sivustolla 
• Mahdolliset uudet tietoa levittävät esitteet jaettavaksi mm. tapahtumissa 
• Mahdollisesti erilaisten luentojen julkaisu videomuodossa 

 
Uusia mahdollisia tapoja levittää lemmikkilintuaiheista tietoa selvitetään ja kehitetään 
mahdollisuuksien mukaan, 
 
3.   Palvelut, rekisterit 
 
Vuonna 2013 jatketaan aikaisempia palveluita. 
  
Palvelut: 
 

• Keskustelufoorumi: jatketaan keskustelufoorumin ylläpitoa 
• Eläinlääkärilista: jatketaan listan ylläpitoa 
• Yhteistyöliikkeet: kerätään lisää yhteistyöliikkeitä 
• Kasvattajalista: jatketaan kasvattajalistan ylläpitoa ja kehittämistä 
• Hoitorinki: jatketaan hoitoringin toimintaa 
• Sijoitusrinki: jatketaan sijoitusringin toimintaa 
• Kirjasto: jatketaan kirjaston toimintaa 
• Kauppa: jatketaan kaupan toimintaa, ja selvitetään uusia myytäviä tuotteita 
• Linturekisteri: jatketaan toimintaa ja kehitetään 
• Pelastusrinki: yritetään saada karanneita lintuja etsivää pelastusrinkiä toimintaan 

 
4.   Tapahtumat 
 
Vuoden 2013 aikana tullaan keskittymään suurempiin tapahtumiin, kuten messuihin. 
Pienempiä lintupäiviä voidaan järjestää kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan, mutta 
toiminnan painopiste ei tule olemaan näissä. 
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Lisäksi pyritään järjestämään tapahtumia, jossa lintuharrastajat voivat tutustua toisiinsa. 
Tapahtumia voidaan järjestää esimerkiksi lajitapaamisten muodossa sekä paikallistoiminnan 
puitteissa. Paikallistoimintaa pyritään kehittämään entisestään. 
 
Toukokuussa 2013 järjestetään lisäksi kolmas Barbara Heidenreichin seminaari. 
 
Näiden lisäksi järjestetään erilaisia retkiä ja muita vastaavia tapahtumia mahdollisuuksien 
sekä kiinnostuksen mukaan. 
 
5.   Yhteistyö 
 
Jatketaan yhteistyötä World Parrot Trustin kanssa.  
 
Lisäksi pyritään kehittämään yhteistyötä erilaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden, kuten 
SEY:n kansa. Yhteistyöstä pyritään tekemään järjestelmällisempää, jossa yksi henkilö vastaa 
yhteistyöstä tietyn toimijan kanssa sekä toimii pääasiallisena kontaktipisteenä tähän 
suuntaan. 
 
Yhteistyötä pyritään kehittämään ainakin seuraavien toimijoiden kanssa: 
 

• SEY:n kanssa pyritään jakamaan tietoa lemmikkilintujen hyvinvoinnista. 
• Ympäristökeskuksen kanssa pyritään kehittämään yhteistyötä CITES-asioihin liittyen. 
• Eviran kanssa pyritään avaamaan keskustelua erityisesti toimintatavoista 

mahdollisissa tautitapahtumissa. 
• Tullin kanssa pyritään avaamaan keskusteluyhteyttä, jotta saadaan säädökset 

selkeästi esille sekä voimme tarjota apua lajien tunnistuksessa. 
• Eläintenpelastusyksiköiden kanssa yritetään saada avattua keskusteluyhteyttä. 

 
Lisäksi tarjotaan luentoja pidettäväksi erilaisissa oppilaitoksissa (kuten eläintenhoitajiksi sekä 
eläinlääkäreiksi kouluttautuvat). 
 
6.   Talous 
 
Varoja hankitaan jäsenmaksuilla, mainostuksella, kaupassa myytävillä Kaijuli-tuotteilla sekä 
lahjoituksilla. 
 
7.   Muu toiminta 
 
Pyritään järjestämään erilaisia neuvonta- ja koulutustilaisuuksia mahdollisuuksien ja tarpeiden 
mukaan. Tällaisia voidaan järjestää esimerkiksi muiden riittävän suurien toimijoiden kanssa, 
jotta tilaisuuksille saadaan julkisuutta sekä näin riittävästi yleisöä. 
 
Vuoden 2013 aikana jatkuu myös eläinsuojelulain kehittäminen, jossa yhdistys pyrkii olemaan 
mukana aktiivisesti. 


