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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n toimintakertomus – Vuosi 2012 

Yleistä 
Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena (yhdistyssäännöt) on 

• Lemmikkilintuharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. 
• Kehittää ja ylläpitää Suomen kattavaa rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien 

lemmikkilintujen kasvattajista sekä renkaalla ja/tai mikrosirulla tunnistettavissa olevista 
lemmikkilinnuista. 

• Kehittää yhteistyötä kasvattajien kesken ja näin ylläpitää terveitä lintukantoja välttämällä 
sisäsiittoisuuden mahdollisuutta. 

• Toimia yhdyssiteenä lemmikkilinnuista kiinnostuneiden, niiden parissa työskentelevien 
ja niitä koskevien informaatiokanavien kanssa. 

• Pyrkiä ehkäisemään lemmikkilintujen salakuljetusta. 

Vuodesta 2012 yleisesti 

Vuonna 2012 Lemmikkilinnut Kaijuli ry täytti 10 vuotta. Tapahtumat ja toiminta jatkuivat edelleen 
aktiivisina. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä laitettiin 
liikkeelle yhdistyksen osallistuminen eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. 

Hallitus 

Vuoden 2012 hallitus valittiin kevätkokouksessa 10.3.2012. Hallituksen jäsenet: 

• Tiina Torikka (puheenjohtaja) 
• Jarkko Leppänen (varapuheenjohtaja) 
• Jarmo Tuutti (sihteeri & tiedottaminen) 
• Maarit Räinä (jäsenvastaava & rahastonhoitaja) 
• Jonne Stenroth (sijoitusrinki) 
• Ida-Emilia Kaukonen (kasvatustoiminta) 
• Heli Portti (paikallisvastaava) 

Hallitus toimii seuraavaan kevätkokoukseen asti, jolloin yhdistykselle valitaan uusi hallitus. 

Työryhmät 

Vuoden aikana aktiiviset työryhmät: 

• Kasvatustyöryhmä, jonka on yhdistyksen kasvattajalista. Vastuussa Ida-Emilia 
Kaukonen. 

• Toimitus, joka vastaa yhdistyksen julkaisuista. Vastuussa Jarmo Tuutti. 
• 2012-työryhmä. Vastuussa Tiina Torikka. 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 10.3.2012 sekä syyskokous 22.8.2011 
yhdistyksen 10-vuotisjuhlaviikonlopun yhteydessä.  

Yhdistyksen jäsenet 

Jäsenmaksuja maksettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 274 kappaletta. Perhejäsenet 
huomioiden yhdistyksellä oli vuoden 2012 lopulla yhteensä 306 jäsentä (tiedot 
jäsenrekisteristä). Jäsenmäärä on siis pysynyt kutakuinkin aikaisemmalla tasolla. 
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Talous 

Yhdistyksen talous on kunnossa, eivätkä kulut ole ylittäneet menoja. Rahaa kerättiin pääosin 
jäsenmaksuilla, jonka lisäksi rahaa tuli vähän mainostajilta, tuotteiden myynnistä sekä 
sijoituslintutoiminnasta. 

Yhdistyksen toiminta 
Vuoden aikana toimintaa laajennettiin tärkeille uusille alueille. Muuten toiminta jatkui entisellään 
aktiivisena. Alla kuvattuna tärkeimmät osa-alueet vuoden ajalta: 

Tiedon jakaminen ja julkaisutoiminta 

Tiedon jakamisen tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä lintujen pitämisestä lemmikkinä sekä 
edistää täten lintujen hyvinvointia. Tietoa jaetaan pääosin Internetin sekä muiden julkaisujen 
(kuten Kaijutin sekä uusi uutiskirje) kautta. Näiden lisäksi muita aktiivisia kanavia tiedon 
jakamista varten ovat mm. yhdistyksen keskustelufoorumi sekä tapahtumat. 

Merkittävimmät kanavat vuonna 2012: 

• Yhdistyksen Internet-sivusto jatkuu edelleen merkittävänä tapana tavoittaa harrastajia. 
Vuoden 2012 aikana sivustolla oli 54 587 käyntiä. 

• Yhdistyksen vuosijulkaisu myöhästyi hieman ja vuoden 2012 Kaijutin toimitettiin 
jäsenille vuoden 2013 alussa. Juhlavuoden kunniaksi lehden mittaa kasvatettiin 64:ään 
sivuun. 

• Uutiskirje julkaistiin vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti 4 kertaa. 
• Papukaija lemmikiksi? –oppaan ensimmäinen sadan kappaleen painos myytiin loppuun, 

jonka takia yhdistys painatti opasta 200 kappaletta lisää. 
• Perhemediat julkaisivat vuoden aikana Minun lemmikkini –kirjasarjan, jonka 

papukaijaosan kirjoittivat Ida-Emilia Kaukonen ja Jarmo Tuutti. Lisäksi yhdistys auttoi 
Perhemedioita muidenkin osien kanssa. 

Keskustelupalsta 

Yhdistyksen keskustelupalsta osoitteessa forum.papukaijat.net on yksi yhdistyksen toiminnan 
kulmakiviä, jonka ympärille yhdistys on aikoinaan perustettu. Vuonna 2012 kirjoitettiin 18 199 
viestiä (vuonna 2011 luku oli 19 474). Tämä tarkoittaa hieman alle 50 viestiä / päivä. 

Tapahtumat 

Vuoden aikana yhdistys järjesti tai osallistui seuraavin tapahtumiin: 

• Afrikkalaisten lajien tapaaminen 4.2. 
• Kevätkokous ja illanvietto 10.3. 
• Lintupäivät Jyväskylässä 20.4. 
• PetExpo-lemmikkimessut 28.-29.4. 
• Neitokakadulajitapaaminen 18.-20.5. 
• Ruissalon lintupäivät 9.6. 
• Yhdistykseen 10-vuotisjuhlaviikonloppu 21.-23.9. 
• Paikallistapahtuma Oulussa 27.10. 
• Lemmikkimessut 10.-11.11. 
• Lintupäivä Klaukkalassa 17.11. 
• Lintupäivä Skanssin Faunattaressa 1.12. 
• Paikallistapaaminen Helsingissä 9.12. 
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Tapahtumien painotusta on jatkettu niin, että lintupäiviä järjestetään vähemmän ja keskitytään 
tapahtumiin, joissa harrastajat voivat tutustua toisiinsa. Yleisötapahtumissa on keskitytty ennen 
kaikkea isompiin messuihin.  

Kevään PetExpo-messut olivat samalla yhdistyksen 10-vuotisjuhlamessut. Yhdistyksellä oli 
käytettävissä tavallista enemmän tilaa, sekä esimerkiksi lennätysteltta. 

Kasvattajalista 

Kasvattajalistan toiminta jatkui vuoden 2012 aikana. Uusia kasvattajia listalle ei hakenut. 

Linturekisteri 

Linturekisteri ylitti vuoden 2012 aikana 100 rekisteröidyn linnun rajan. 

Tutustumisrinki 

Yhdistys ylläpitää nettisivuillaan listaa henkilöistä, joihin halukkaat voivat ottaa yhteyden, jos 
haluavat tulla tutustumaan lintuihin. 

Sijoitusrinki 

Sijoitusringin toiminta on jatkunut edelleen. Sijoitusringistä vastaa nykyisin Jonne Stenroth. 

Yhteistyö 

Yhteistyötä on pyritty kehittämään eri tahojen kanssa, tavoitteena levittää tietoa, edistää 
lemmikkilintujen hyvinvointia sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. Tärkeimmät huomioitavat: 

• SEY:n kanssa pidettiin alkuvuodesta yhteistyöpalaveri ja olemme olleet yhteydessä läpi 
vuoden eri aiheista. Tammikuussa 2012 julkaistiin yhteinen avoin kirje, jonka 
seurauksena Keltainen Pörssi veti pois papukaijamainoksensa. Suunniteltu palaveri 
eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta siirtyi keväälle 2013. 

• Klinikkaeläinhoitajien yhdistyksen kanssa sovittiin, että yhdistys toimittaa artikkeleita 
heidän jäsenlehteen. Artikkelit kirjoitetaan vuonna 2013.  

• Eläinlääkäriopiskelijoille pidettiin koulutustilaisuus syksyllä. 

• Hyvinkään eläinsuojeluyhdistyksen luentosarjassa oli yhdistyksen edustajan luento 
lemmikkilintujen hyvinvoinnista. 

• Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan jäsen Joonas 
Gustafsson oli puhumassa kevätkokouksessa. Joonaksen kanssa on oltu yhteydessä 
läpi vuoden liittyen eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Lemmikkilintuharrastuksen 
esittely neuvottelukunnalle siirtyi keväälle 2013. 

• SYKE:en on oltu tarpeen vaatiessa yhteydessä liittyen CITES-ongelmiin lintujen 
myynnissä. 

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus 

Eläinsuojelulaki uudistuu seuraavien vuosien aikana ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry pyrkii 
vaikuttamaan lakimuutokseen, jotta se huomioisi lemmikkilintuharrastuksen mahdollisimman 
hyvin. 

Alkuvuodesta yhdistys vastasi yhdistyksille ja muille vastaaville tahoille tarkoitettuun 
sidosryhmäkyselyyn. Ilman Kaijuleiden aktiivisuutta lemmikkilintuharrastajat olisivat unohtuneet 
kyselystä kokonaan. 
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Vuoden aikana päätettiin yhdistyksen tavoitteet, jotka hyväksyttiin syyskokouksessa. Hallitus 
teki näiden pohjalta vielä tarkan muotoilun ja tavoitteet on julkaistu mm. yhdistyksen internet-
sivuilla. Lisäksi tavoitteista taitettiin esite jaettavaksi tärkeille viiteryhmille. 

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus alkoi seminaarilla 27.9. Yhdistys on saanut hyvät yhteydet eri 
tahoihin, jonka ansiosta vuoden 2013 aikana on tavoitteena päästä keskustelemaan näiden 
tahojen kanssa lemmikkilinnuista liittyen lakiuudistukseen. 

Kannanotot 

Kevätkokouksessa 2012 vahvistettiin kaksi hallituksen tekemää kannanottoa: 

• Lemmikkilinnullakin on oikeus lentää 
• Ei luonnosta pyydettyjä lintuja lemmikiksi 

Muu toiminta 

Muita mainitsemisen arvoisia asioita yhdistyksen toimintaan liittyen: 

• Eläinlääkärilistaa ylläpidetään edelleen ja sinne lisättiin yhden uuden eläinlääkärin 
tiedot. 

• Yhteistyöliikelista saatiin päivitettyä. Yhteistyöliikkeitä käydään edelleen läpi ja 
vanhoihin yhteistyökumppaneihin tullaan olemaan yhteydessä. 

• Kirjasto on edelleen toiminnassa. 
• Kaijulikauppaan ei ole tilattu juurikaan uusia tuotteita, odotetaan mahdollista siirtoa 

SpreadShirttiin. 
• Vuonna 2012 toteutettiin myyntiä varten vuoden 2013 kalenteri. 

Tiedottaminen 
Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin foorumin ja muiden sähköisten 
medioiden kautta, jonka lisäksi kaikille jäsenille on lähetetty yhdistyskirje jäsenmaksuohjeiden 
ohella. Ulkoinen tiedottaminen pohjautuu pitkälti sähköisiin tiedotuskanaviin. 

Merkittävimmät tiedotuskanavat: 

• Yhdistyksen keskustelufoorumin aktiivisuuden takia kyseessä on yksi tärkeimpiä 
tiedotuskanavia. Foorumin ansioista asioihin liittyen voidaan ylläpitää myös 
kaksisuuntaista keskustelua. 

• Yhdistyksen Internet-sivuston uutisissa julkaistaan kaikki tiedotteet ja vastaavat tärkeät 
asiat. 

• Monista asioista tiedotetaan myös yhdistyksen Facebook-ryhmässä, jossa on yli 200 
jäsentä. 

• Uutiskirjeessä esitellään ajankohtaisen tiedottamisen lisäksi yhdistystoimintaa ja 
tapahtumia tarkemmin. 

• Yhdistysblogin on tarkoitus sisältää erilaisia kirjoituksia yhdistyksen aktiiveilta. 

Tiedotuksen lisäksi ennen kaikkea yhdistyksen foorumilla on nostettu useita tärkeitä asioita 
julkiseen keskusteluun, jotta jäsenistöllä olisi paremmat mahdollisuudet antaa palautetta ja 
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.  

Alkuvuodesta foorumilla kokeiltiin kuukauden keskusteluja, mutta keskustelun ja aiheiden 
hiipuessa formaatti päätettiin muuttaa yhdistyskeskusteluiksi, joita aloitetaan tarvittaessa. 

Yhdistyskysely 

Lisäksi alkuvuodesta 2012 järjestettiin yhdistyskysely, jonka tulosten pohjalta toimintaa on 
yritetty kehittää. Vastauksia tuli yhteensä 72 kappaletta. 
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Suurimmat ongelmat ja niihin liittyvät toimenpiteet, joita yhdistyskyselyn pohjalta tehtiin vuoden 
2012 aikana: 

• Koettiin, ettei suoranokkia huomioitu riittävästi. Näistä on pyritty kirjoittamaan enemmän 
juttuja sekä uutiskirjeessä että Kaijuttimessa. 

• Koettiin, ettei rivijäsen pysty vaikuttamaan toimintaan tarpeeksi. Tätä varten on 
järjestetty foorumilla yhdistyskeskusteluja, joissa jäsenet saavat äänestää ja tuoda 
mielipiteensä julki eri alueista. Muutenkin pyritty proaktiivisemmin hakemaan 
jäsenistöltä mielipiteitä. 

• Kaijutin haluttaisiin ilmestyvän useammin. Tähän ongelmaan ei ole ratkaisua, sillä 
julkaisu useammin olisi liian kallista. Tätä varten on uutiskirje Kaikuja. 

• Foorumin ilmapiiriä eivät kaikki kokeneet hyväksi. Tätä on yritetty parantaa paremmilla 
ohjeilla sekä riittävän tiukalla moderoinnilla. 

Lopuksi 
Lemmikkilinnut Kaijuli ry:llä tuli täyteen 10 vuotta toimintaa vuoden 2012 aikana. Toiminta ei 
osoita hiipumisen merkkejä, vaan jatkui vahvana myös vuoden 2012 ajan. 

  

 

 

 

 

 

Tampereella 2.3.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


