
 

 Lemmikkilinnut Kaijuli ry www.kaijuli.fi 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2018 

Aika:   Sunnuntai 18.03.2018 klo 15.03 – 17.39 

Paikka:  Ratastie 9 (Eläinkeskuksen tilat), Nummela 

Läsnä:  paikalla (osallistujalista liite 2) 

 

• Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03. 

• Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Ida-Emilia Kaukonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Iiris Sundin kokouksen sihteeriksi. Jesse 

Törmikoski ja Aleksi Kallioja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

• Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

• Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

• Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen 

esittely ja vahvistaminen 

Jarkko Leppänen esitteli tilinpäätöksen. Vuosi oli ylijäämäinen, vaikka jäsenmaksuja oli n. 200 € 

vähemmän kuin aiemmin. Kaijuttimen painokulut olivat viime vuonna pienet, mikä aiheutti ylijäämän. 

Iiris Sundin esitteli toimintakertomuksen. 

Hallitus kertoi, että toiminnantarkastus on myöhässä ja sen käsittely siirtyy syyskokoukseen. Tämä 

johtuu siitä, että sääntöjemme mukaan tarvitsemme kaksi toiminnantarkastajaa, joista tässä 

kokouksessa tullaan valitsemaan toinen. 

• Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

Edellämainitusta syystä päätettiin pöydätä päätös vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 

tilivelvollisille syyskokoukseen 2018 käsiteltäväksi. 

• Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2017 

Valittiin Janina Länsimäki vuoden 2017 toiseksi toiminnantarkastajaksi syyskokouksessa 2017 

valitun Laura Romppaisen (o.s. Gröhn) lisäksi. Valittiin Sanna Pitkäranta varatoiminnantarkastajaksi 

vuodelle 2017. 

• Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018 

Valittiin Laura Romppainen ja Juho Sundin vuoden 2018 toiminnantarkastajiksi, ja Iiris Sundin 

varatoiminnantarkastajaksi. 

• Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2018 

Valittiin Ida-Emilia Kaukonen yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018. 

• Muun hallituksen valinta vuodelle 2018 

Valittiin vuoden 2018 hallitukseen seuraavat henkilöt 

• Varapuheenjohtaja: Jarmo Tuutti 
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• Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen 

• Sihteeri: Janina Vartiainen 

• Jäsenvastaava: Aleksi Kallioja 

• Jesse Törmikoski (jäsenvastaavan assistentti) 

• Netta Nikkanen (kasvatusasiavastaava) 

 

• Vuoden 2018 muut toimihenkilöt ja työryhmät 

a. Kaijuttimen päätoimittaja 2018 ja työtiimi 

Jarmo Tuutti valittiin Kaijuttimen päätoimittajaksi. 

b. Kasvatusasiavastaava 

Netta Nikkanen valittiin kasvatusasiavastaavaksi. 

Kasvattajalistan julkaisu on melkein valmis, nimikkeet ovat vielä mietinnässä. 

c. Sijoitusrinki 

Päätettiin jatkaa sijoitusringin toimintaa sähköpostipohjaisesti. Lisätään automaattivastaus, 

jossa kerrotaan että otamme yhteyttä heti kun ehdimme, ja pyydetään varmistamaan, että 

yhteydenotossa on kerrottu yhdistyksen tarvitsemat tiedot. 

 

• Muut asiat 

a. Messujen tilanne 

- Tilanne on edelleen auki, tällä hetkellä yhdistys keskustelee valvovan eläinlääkäri Kirsi 

Swanin kanssa, millä tavalla lintujen esittely messuilla olisi mahdollista. 

- Todettiin, että messut eivät enää ole yhtä kiinnostava tapahtuma harrastajille kuin ennen. 

Aiemmin messujen yhteydessä on ollut mökki- tai yhteismajoittumistapahtuma, ja 

tämäntyyppinen oheistoiminta voisi innostaa useampia tuomaan lintunsa messuille. 

 

*** Kokoustauko alkoi klo 16.38 *** 

*** Kokoustauko päättyi klo 16.50 *** 

 

- Suunniteltiin, että kevään messut toteutetaan kaksipäiväisinä siten, että pikkulintuja on 

paikalla keskellä päivää pari tuntia. Osastolle tulee lisäksi videoesittelyjä, ja koko viikonlopun 

ajan paikalla on ihmisiä kertomassa lintujenpidosta ja yhdistyksestä. 

b. Tulevat tapahtumat 

• Kevään messut 

• Mahdollisesti Ruissalon lintupäivät kesäkuussa 

• Mökkiviikonloppu syksyllä 

• Paikallistapahtumat 

o Järkestetään uudestaan lelukerho PK-seudulla 

o Mahdollisesti Ouluun taas tapaaminen 

c. Yhteistyötahot 

i. Hukkapisto 

Elina Myllykangas on kertonut, että täältä on mahdollista tilata brodeerattuja kuvia 

tekstiileihin, ja voisimme siis harkita Kaijuliaiheisten tuotteiden teettämistä. 

ii. Korkeasaari 

Korkeasaaren kanssa aiotaan keskustella, olisiko Kaijulien mahdollista saada 

alennusta pääsymaksuista. Vastineeksi voitasiin antaa esimerkiksi mainos 

Kaijuttimeen. 

d. Kaijuttimen hinnoittelu erikseen myytynä 

Aiemmin erikseen ostettu Kaijutin on maksanut 5e, mikä postin uuden hinnoittelun myötä 

tuottaa tappiota jokaista postitettua lehteä kohden. Toisaalta Kaijutin on yhdistyksemme 

näkyvin jäsenetu ja fyysinen hyöty, jonka jäsenenä saa. Tämän vuoksi olisi perusteltua 

nostaa Kaijuttimen hintaa erikseen myytynä. Päätettiin nostaa erikseen myydyn Kaijuttimen 

hinta jäsenmaksun suuruiseksi. 
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e. Keskustelu jäsenmaksusta 

Aleksi Kallioja totesi nykyisen jäsensysteemin ylläpitoon kuluvan paljon aikaa, energiaa ja 

rahaa. Tämän lisäksi jäsenet eivät ole olleet tyytyväisiä jäsenmaksuista viestimiseen. 

Nykyisten jäsenkorttien ja -tarrojen postitusten hinnalla saataisiin hankittua 

jäsenrekisterisysteemi, jolla voidaan automatisoida suurin osa nykyisestä ylläpitotyöstä. 

  

Jäsenille tämä näkyisi siten, että jäsenkortti on sähköinen, ja sen saa vuorokauden sisällä 

liittymisestä. Lisäksi jäsen voi itse päivittää tietonsa, ja jäsenmaksulaskut tulevat 

automaattisesti rekisteriin ilmoitettuun sähköpostiin. Jäseneksi voisi myös liittyä yhdistyksen 

nettisivuille upotetulla liittymislomakkeella. 

 

 Järjestelmästä saa sähköpostilistat, postitustarrat, kaikki rahaliikenne kohdistuisi suoraan 

yhdistyksen tilille. Arvioitu kallein vaihtoehto olisi 40e kalliimpi kuin nykyinen prosessi, mutta 

todennäköisesti hinta jää alemmaksi. Jäsennumero muuttuu. 

Päätettiin että jäsenmaksujärjestelmää muutetaan luopumalla fyysisestä jäsenkortista. 

Päätettiin antaa hallitukselle valtuus päättää 2018 loppuun mennessä uudesta 

järjestelmästä. 

 

• Muut esille tulevat asiat 

a. Kaijulin kimppatilaus: Firma, josta voi kysyä tarjouksia painatuksista. Hintapyyntöä varten 

tarvitsevat logon tms. sekä painomäärän. 

b. Pohdintaa siitä, että jäsenmaksuun voisi liittää mukaan pienen lahjoituksen jollekin tietylle 

lintuprojektille, esim. 2e/jäsen. 

i. Kontakteja mm. Pakistaniin, Costa-Ricaan. Päätettiin, että valitaan kolme 

mahdollista lahjoituskohdetta. Sanna ja Tea lähtevät miettimään asiaa. 

c. Pohdintaa ja keskustelua, pitäisikö Kaijulin jäsenille luoda oma rajattu ryhmä Facebookiin. 

Ryhmä päätettiin jättää entiselleen, kaikille avoimeksi keskustelufoorumiksi. Adminit 

edustavat ryhmissä yhdistyksen virallista kantaa. 

 

• Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39. 

 

Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintakertomus vuodelta 2017 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen, kokouksen puheenjohtaja   Iiris Sundin, kokouksen sihteeri 
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Aleksi Kallioja, pöytäkirjantarkastaja    Jesse Törmikoski, pöytäkirjantarkastaja 

 

 


