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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Syyskokouksen pöytäkirja 

Aika:   Lauantai 6.9.2014 klo 12.00 

Paikka:  Kultakukkuran majoitusaitta, Forssa 

Läsnä:  21 paikanpäällä, 3 etäyhteyden päässä 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen klo 12.02. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja toimihenkilöt 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka ja sihteeriksi Jarmo Tuutti. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi valittiin Janina Järvinen ja Ari Länsimäki. 

3. Kokouksen laillisuudet ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esitetyn mukaisena. 

5. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta 

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Paula Tättila ja Petri Tättilä sekä varatoiminnantarkastajaksi 

Janina Järvinen. 

6. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja hyväksyttiin kokouksen aikana viimeistelty versio 

toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015. 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2015. 

7. Vuoden 2015 jäsenmaksuista päättäminen 

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin seuraavaa: 

 Henkilöjäsen 20 euroa 

 Perhejäsenyys 30 euroa 

 Kannatusjäsen 50 euroa 

8. Muut asiat 

Rahankäyttö ja Myötäkarvaan-palkinnosta saadut rahat 

Keskusteltiin siitä, miten yhdistys voisi käyttää Myötäkarvaan-palkinnosta saadut rahat järkevästi. Rahaa 

tullaan käyttämään ainakin esitteisiin, matkakuluihin (jotta voidaan jalkautua paremmin ympäri Suomea) sekä 

muuhun yleiseen tiedonjakamiseen. 
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Lemmikkimessut 2014 

Sanna Pitkäranta ja Gunnthora Hafsteinsdóttir vastaavat messujen käytännön järjestelyistä. Jarmo Tuutti 

vastaa osaston suunnittelusta ja esiintymisistä. Hankitaan mahdollisuuksien mukaan taukotila, jossa voisi 

olla kahvia tarjolla. 

Barbaran seminaari 2015 

Seminaari järjestetään 25. - 26.4.2015. Lauantai tulee olemaan yleisemmän tason luento jostain 

lemmikkilintuihin liittyvästä aiheesta, jossa paikkoja on enemmän ja sitä markkinoidaan suuremmalle 

yleisölle. Sunnuntai on workshop-tyylinen. 

Kaijutin 2014 

Painatetaan Kaijutinta 400 kappaleen erä ja lähetetään aina uudelle jäsenelle yksi aikaisempi Kaijutin sekä 

jaetaan muutenkin eri paikkoihin. 

Muutokset hallituksen kokoonpanossa 

Marika Mäkilän nimettiin hallitukseen uudeksi jäsenvastaavaksi Anni Pohjan tilalle hallituksen loppukaudeksi. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Eläinsuojelulaki 

Tilaisuudessa keskusteltiin yhdistyksen toteuttamasta Lemmikkilinnut ja eläinsuojelulaki –kyselystä.  

Avoimien töiden lista 

Arttu Karppanen ottaa vastuulleen avoimien töiden listan luomisen ja koordinoinnin. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tiina Torikka päätti kokouksen klo 14.48. 


