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Pöytäkirja – Kevätkokous 2013 

Aika  2.3.2013 klo 12.00 
Paikka  Siltavalmennusyhdistyksen kokoustilat, Vehnämyllynkatu 4, Tampere 
Paikalla 13 jäsentä 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen 12:27. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 

Puheenjohtaja: Tiina Torikka 
Sihteeri: Jarmo Tuutti 
Pöytäkirjantarkastajat / ääntenlaskijat: Jonne Stenroth ja Ida-Emilia Kaukonen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia. 

5. Esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös 

Sihteeri Jarmo Tuutti esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen. Tiina Torikka esitteli 
tilinpäätöksen. 

Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

6. Valittiin hallitus vuodelle 2013 

- Tiina Torikka (puheenjohtaja) 
- Jarkko Leppänen (varapuheenjohtaja) 
- Jarmo Tuutti (sihteeri & tiedotus) 
- Maarit Räinä (rahastonhoitaja & jäsenrekisteri) 
- Ida-Emilia Kaukonen (kasvatusasiat) 
- Jonne Stenroth (sijoitusrinki) 
- Laura Kurkela (nuorisotiimi) 
- Anni Pohja 
- Mia Niemi 

7. Valittiin vuoden 2013 muut toimihenkilöt ja työryhmät 

Valittiin uudeksi toimihenkilöksi Niina Ahlgren sekä Gunnthora Hafsteinsdottir. Hallitus vahvistaa 
muut toimihenkilöt kokouksessaan. 

Työryhmät vuodelle 2013: 

- Eettisen kasvattamisen työryhmä. Puheenjohtaja Ida-Emilia Kaukonen, jäsenet Anni 
Pohja, Jonne Stenroth ja Mia Niemi. 

- Toimitus. Päätoimittaja Jarmo Tuutti, jäsenet Laura Kurkela ja Hanna Miettinen. 
- Messutyöryhmä 
- Jäsenmäärän kasvattamisen työryhmä 
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8. Käsiteltiin muut esille tulleet asiat 

Rahojen käyttö 2013 

- Tarvitaan tarkempaa seurantaa rahankäyttöön. Jarmo Tuutti tekee tarkemman budjetin. 
- Muihin materiaaleihin (esitteet ja oppaat) sen mukaan, miten riittää rahaa. Tavoitteena 

tehdä yksi yleinen esite painettavaksi. Muuten tehdään printattavia flyereita. 
- Yhdistys voi tukea tapahtumia ja niihin osallistumisista. 

Yhdistyksen puhelin 

- Halutaan yhdistykselle yksi puhelinnumero käyttöön, johon voisi soittaa suoraan eri 
tilanteissa, lähinnä yhdistyksen asioita varten. 

- Jake selvittää mahdollisuuden saada ”lankanumero” käyttöön, joka olisi uskottavampi, 
kuin kännykkänumerot. 

Yhdistyskysely 2013 

- Vastauksia 55. 
- Ei merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Tapahtumat 2013 

- Elvytetään pieniä paikallisia lintupäiviä. Vaatii paikallista aktiivisuutta. Näin pystyttäisiin 
edistämään konkreettisesti yhdistyksen tavoitteita liittyen lintujen hyvinvointiin. Näissä 
tapahtumissa riittää yleensä 2-3 lintua. 

- Listataan tulevat tapahtumat tarkemmin myös foorumin puolelle. 
- Listataan myös eläinkaupat, joihin tulee usein maahantuotuja lintuja. 
- Barbaran seminaari on hallussa. 
- Tulevista messuista huolehtii tuleva messutyöryhmä. Tulevia messuja on ainakin kaksi, 

mahdollisesti myös Turussa. 
- Jonne Stenroth selvittää mahdollista matkaa Englantiin. Aikaisemmin matka on 

kaatunut matkan hintaan. 
- Lintu lemmikkinä seminaari vuoden 2014 alkuun, samalla kevätkokous. Merkittävään 

paikkaan (Helsinki, Tampere, Turku), erillinen seminaarisali. 
- Mia Niemi alkaa kartoittamaan paikallistapahtumien järjestäjiä. 
- Yhdistetty neitsikka + kasvattajaviikonloppu. 
- Selvitetään mahdollisuus pikkujouluihin Lemmikkimessujen yhteydessä marraskuussa. 

Messutyöryhmä selvittää. 

Kaijulikauppa 

- Tarvitaan kaupasta vastaavalle mahdollisuus tarkistaa, että onko maksettu tilille. 
- Jatketaan edelleen kaupan siirtämistä Spreadshirttiin. 
- Tavoitteena saada kauppa toimimaan 2013 aikana. 
- Anni ottaa rengastilaukset hoitoon kerran vuodessa. 

Kirjasto 

- Uudistettu järjestelmä seuraavaan nettisivuversioon. 
- Hävitetään vanhoja oppaita, hankitaan uusia tilalle. 

Hoitorinki 

- Päivitetään hoitoringin hintoja 
- Hoitorinkiä pitäisi tuoda enemmän esille. 
- Selvitettävä paikat, joihin lintu tulee pidemmäksi aikaa hoitoon, hinta ei voi olla korkea. 
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- Tiina Torikka ottaa vastuulleen hoitoringin ”uudelleenrakentamisen” huhtikuun loppuun 
mennessä. 

- Hallitus päättää hintatiedot. 

Sijoitusrinki 

- 2012 alle 10 lintua sijoitusringin kautta. 
- Pieniin lintuihin ei ole ollut juurikaan mahdollisuutta, tulossa olisi helposti yli 50 

vuodessa. 

Tutustumisrinki 

- Herätellään tutustumisrinkiä. 
- Ida ottaa tutustumisringin vastuulleen. 

2012 syyskokouksen sovitut asiat 

- Jäsenmäärän kasvattamisen työryhmä, tarkastetaan syksyllä tilanne. 
- Englanninkielinen esittely etenee, pitää myös tehdä ruotsiksi ja saksaksi, jos tekijät 

löytyvät. 

Yhdistyksen foorumi 

- Myyntipalsta foorumille yhdistyksen kasvattajia varten: Jake avaa osion. Ida valvoo 
osiota ja tekee ohjeet. 

- Kokeillaan foorumilla yleistä keskusteluosiota, joka on kaikille avoin ja jossa voi jutella 
kaikesta muusta, kuin linnuista. Tämä tehdään väliaikaisena kokeiluna. 

Kalenteri 2014 

- Arttu Karppainen vastaa kalenterista, valmiiksi Lemmikkimessuja varten. 
- Linnut tekevät jotain, eivät vain istu paikoillaan. Aiheena linnut hölmöissä tilanteissa. 

Nettisivu-uudistus 

- Kasvattajaosiosta huomattavasti relevantimpi kasvattajille. Tietoa kaikille kasvattajille. 
- Perusasiat nettisivuille yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi syventävät artikkelit. 
- Kehitetään peruspohja lajiesittelylle PetExpossa. 
- Lisäksi päivitetään foorumi samaan aikaan, kun uudet nettisivut uudistuvat. 
- Galleriakuvat siirtyvät pois. 
- Kirjasto päivittyy. 
- Sovitaan chat-illat ajoittain (kuukauden-parin välein). 

Muuta 

- Facebookin tapahtumalista kuntoon. 
- Syyskokous ja mökkiviikonloppu 7.9. Jyväskylän tienoilla tai muualla hieman 

pohjoisemmassa. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tiina Torikka päätti kokouksen 15:15. 
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Liitteet 

• Liite 1: Osallistujalista 
• Liite 2: Esityslista 
• Liite 3: Toimintakertomus vuodelta 2012 
• Liite 4: Tilinpäätös vuodelta 2012 
• Liite 5: Toiminnantarkastuskertomus 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 
puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen     Jonne Stenroth 
pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 


