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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Syyskokouksen pöytäkirja 2016 

Aika:   Lauantai 03.09.2016 klo 12.00 

Paikka:  Kultakukkuran Majoitusaitta, Papinsillantie 180, Forssa 

Läsnä:  paikalla (osallistujalista liite 2) 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ida-Emilia Kaukonen avasi kokouksen klo 12.02. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja toimihenkilöt  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ida-Emilia Kaukonen. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Iiris Sundin. 

Ääntenlaskijoiksi valittiin Henriikka Hallamaa ja Jaana Lahdenniemi ja pöytäkirjantarkastajiksi Jesse 

Törmikoski ja Aleksi Kallioja. Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat toimivat toistensa varamiehinä. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi korjauksella: toiminnantarkastajat valitaan vuodelle 2017. 

5. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017 

Valittiin vuoden 2017 toiminnantarkastajaksi Paula Tättilä. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Eeva Terkki. 

6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio  

Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4). 

7. Vuoden 2017 jäsenmaksuista päättäminen  

Vuoden 2017 jäsenmaksuiksi päätettiin: 

Varsinainen jäsen: 20e (Opiskelija, työtön, eläkeläinen, varusmies, siviilipalvelusmies: 15e) 

Perhejäsen: 30e 

Kannatusjäsen: 50e 

Uutena otetaan käyttöön alennusluokka mm. opiskelijoille. 

8. Muut asiat  

Uudet nettisivut  

Yhdistyksen uudistetut nettisivut avataan pian! Uutuutena on jäsenille-osio, jonne pääsee kirjautumalla 

sisään sivustolle. Sama kirjautuminen on kirjautuminen myös foorumille. Nettisivujen sisältö uusitaan ja 

yksinkertaistetaan. Nyt avattavat sivut sisältävät vasta osan materiaalista, jonka jälkeen sivuja laajennetaan 

uusien lajiesittelyjen ym. myötä. Artikkelien tärkein sanoma pyritään tiivistämään alun ingressiin. 

Vanhan foorumin tekstit jäävät arkistoon ’vain luettavaksi’ -tilaan. Uudelle foorumille suositellaan 

linkkaamaan fb-keskusteluja foorumiin ja päin vastoin. Uutta foorumia voidaan käyttää myös keräämään ja 

jakamaan tärkeitä aiheita, joista ei vielä ole artikkelia nettisivuilla. 

Jäsenosion myötä jäsenstatuksesta tulee tärkeämpi, joten päätettiin, että jos jäsenmaksua ei ole maksettu 

maaliskuun loppuun mennessä, jäsenoikeudet sivuille poistetaan. 

Tulevat tapahtumat 

Tulevia tapahtumia: 

 Lemmikkimessut Helsingissä 12.-13.11.2016 
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 Paikallistapahtumia 

o Keskisuomessa  

o Uudessakaupungissa 

o Oulussa 

 Kevätkokous maaliskuussa 

 Ruissalon lintupäivät Turussa kesäkuussa 

 Syksyn mökkiviikonloppu 

Muita mahdollisia tapahtumia: 

 Selvitetään kiinnostusta suomenkieliseen koulutusseminaariin huhti-toukokuulle 

 Jouluretki Tallinnaan 

 Harkitaan osallistumista Tornien taistoon keväällä 2017 

 Neitokakadu- ja undulaattipäivät 

 Toinen mökkiviikonloppu keväälle tai kesälle 

o Myös enemmän ohjelmaa mökkiviikonlopulle 

 Paikallistapahtuma Helsingissä: Pokemon Go Suomenlinna 

Sijoitusrinki  

i. Tilannekatsaus 

Hallitus ottaa sijoitusringin tilanteen korjaamisen prioriteetiksi. Pyritään saamaan kaikkien toimihenkilöiden 

saataville dokumentti esimerkiksi google-driveen, josta käyvät ilmi sijoitusyhteydenotot sekä nykyiset 

sijoituslinnut ja niiden sijoituspaikat. 

ii. Yhteistyö muiden kanssa 

Keskusteltiin yhteistyöstä Suomen herpetologisen yhdistyksen sijoitustoiminnan kanssa. On todella 

tarpeellista välittää tietoja yhdistysten välillä, jotta herppiyhdistykselle tulevat linnut voidaan ohjata 

sijoitusringille. 

Kaijutin 2016 

Kaijutin on hyvässä vauhdissa ja ilmestyy näillä näkymin tämän vuoden puolella. Lehteä painatetaan jälleen 

isompi erä, jotta sitä voidaan käyttää mainostustarkoituksessa ja messuille myytäväksi. Painatukset ja 

postitukset hoidetaan samoin kuin aiemmin postitustalkoilla. 

Kaijuttimeen tarjotaan kasvattajalistan jäsenille ilmaiseksi kasvattajaruutu. 

Kaijulikauppa 

Kaijulikauppa on tarkoitus saada avattua Holviin, mutta tätä ei ole vielä ehditty edistää. Ida, Jesse ja Aleksi 

lupasivat lähteä vetämään kaupan uudistusta, ja sen suunnittelutapahtumaan kutsutaan myös kaikki toimarit. 

Mahdollisia tuotteita, joiden saatavuutta selvitetään: 

 Linnun ensiapulaukku 

 Huoneistossa kotieläimiä -tarra 

 Muki 

 Heijastimia 

 Pehmoleluja 

 T-paitoja 

Voidaan kysyä myös jäseniltä toiveita uusista tuotteista. 

Päätettiin ottaa yhdistykselle käyttöön korttimaksupääte mm. messuja varten. Tätä varten hankitaan tili ja 

maksupäätelaite. 

Yhteistyökumppanit 

Yhteistyökumppaneiden hankintaa varten suunniteltiin seuraavat ohjeet. 
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 Luodaan sähköpostipohja, jolla mahdollisia yhteistyökumppaneita voidaan lähestyä 

o Tekstissä on mukana maininta siitä, että yhdistyksemme ei hyväksy isojen lintujen myyntiä 

hyllystä, ja että pienien häkkien yhteydessä tulee olla maininta, että kyseessä on matkahäkki 

o Lopussa linkki yhdistyksen keräämiin ohjeisiin eläinkaupoille 

 Lisäksi tarjotaan lemmikkilinnun hoidon perusasiat -lehtinen, jonka kauppias voi halutessaan tulostaa 

ja pistää jakoon liikkeeseensä tarjotakseen lintuharrastajille ilmaista lisätietoa 

Vastaavat asiat kerrotaan myös vanhoille yhteistyökumppaneille. 

Yhdistystoiminnan periaatteet 

Luodaan yhdistykselle dokumentti, jolla perehdytetään hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt yhteisiin 

sääntöihin. Tavoitteena on luoda positiivinen yhdistyskulttuuri, jossa vaihtuvuus ja uusien toimijoiden 

hankkiminen ja perehdytys hoidetaan hyvin. 

9. Muut esille tulevat asiat  

Sääntömuutos 

Kevätkokouksessa ehdotettiin, että sääntöihin voitaisiin lisätä erovuorot hallituksen jäsenille. Hallitus 

kokoontui ja selvitti, miten tämä toteutettaisiin. Vaihtoehdoista äänestettiin ja päätettiin pitää nykyiset 

säännöt. 

Kasvattajalista 

Kasvattajalistaa on tarkoitus muokata helpommin lähestyttäväksi ja useampiportaiseksi. Suunnitteilla on, että 

kasvattajalistan alimmalle portaalle pääsyä kevennetään. Samalla taataan, että nykyisen listan kattavat 

vaatimukset täyttävät henkilöt saavat ansaitsemansa tunnustuksen oivallisesta työstä. Tavoitteena on saada 

uusi systeemi kokeiluun ensi vuoden alussa. 

Päätettiin perustaa kasvatustiimi, jonka vetäjänä on Anni Pohja. 

Myötäkarvaan-palkinto 

Päätettiin budjetoida myötäkarvaan-palkinnosta osa messutarvikkeiden ja -kalusteiden uusimiseen. 

Puuttuvat jäsenmaksut 

Tällä hetkellä jäsenmaksuja näkyy tilillä vähemmän kuin jäsenrekisterin mukaan on maksaneit jäseniä. 

Jäsenvastaavat selvittävät asian rahastonhoitajan ja edellisen jäsenvastaavan kanssa. 

Lemmikkilintujen hyvinvoinnin neuvottelukunnan perustaminen 

Valtuutettiin hallitus selvittämään lemmikkilintujen hyvinvoinnin neuvottelukunnan perustamista ja 

nimeämään sen jäsenet. 

Yhdistyksen visuaalinen ilme 

Pohdittiin yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistamista. Päätettiin harkita asiaa ja jatkaa keskustelua 

kevätkokouksessa ja foorumilla. 

10. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50. 
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Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintasuunnitelma 2017 

Liite 4 Talousarvio 2017 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen, puheenjohtaja   Iiris Sundin, sihteeri 

 

 

 

Aleksi Kallioja, pöytäkirjantarkastaja  Jesse Törmikoski, pöytäkirjantarkastaja 


