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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n toimintakertomus – Vuosi 2019 

Yleistä 

Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

• Lemmikkinä elävien lintujen hyvinvoinnin edistäminen mm. jakamalla tietoa lemmikkilintujen 
omistajille ja sellaista lemmikiksi harkitseville. 

• Harrastusta helpottavien tai muuten hyödyllisten palveluiden ja toiminnan järjestäminen 
yhdistyksen jäsenille. 

 

Vuodesta 2019 yleisesti 

Vuosi 2019 yhdistys koki tarvetta uudistua palvellakseen paremmin tarkoitustaan. Yhdistys muun muassa 

aloitti sääntömuutoksien valmistelun. 

Hallitus 

Vuoden 2019 hallitus valittiin kevätkokouksessa 17.3.2019. Hallituksen jäsenet: 

• Ida-Emilia Kaukonen (puheenjohtaja) 

• Jarmo Tuutti (varapuheenjohtaja) 

• Jarkko Leppänen (rahastonhoitaja) 

• Janina Vartiainen (sihteeri) 

• Pekka Larjovuori (jäsenvastaava) 

• Netta Nikkanen (kasvatusasiavastaava) 

• Laure Kurkela (vuosijulkaisun päätoimittaja) 

• Aleksi Kallioja 

• Anne Ronkainen 

Puheenjohtaja Ida-Emilia Kaukonen jätti eroanomuksen puheenjohtajan tehtävistä hallitukselle 3.8.2019. 

Loppukauden puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtajana toiminut Jarmo Tuutti.   

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

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 17.3.2019 sekä syyskokous 29.9.2019.  

Tämän lisäksi hallitus kokoontui yhden kerran vuoden aikana, järjestäytymiskokouksessa 4.6.2019. 

Yhdistyksen jäsenet 

Vuonna 2018 yhdistyksellä oli 124 jäsentä. Vuoden 2019 lopulla yhdistykseen kuului yhteensä 161 

maksanutta jäsentä (tiedot jäsenrekisteristä). Jäsenmäärä on siis kasvanut verrattuna vuoteen 2018. 

Talous 

Yhdistyksen talous on kunnossa, eivätkä kulut ole ylittäneet menoja. Rahaa kerättiin pääosin jäsenmaksuilla, 

jonka lisäksi rahaa tuli vähän kevään mökkiviikonlopusta, mainostajilta ja yhteistyökumppaneilta. Syksyn 

mökkiviikonloppu jäi ensimmäistä kertaa tappiolle. 



 

 Lemmikkilinnut Kaijuli ry www.kaijuli.fi 

Yhdistyksen toiminta 

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 

uutiskirje) kautta. Näiden lisäksi muita aktiivisia kanavia tiedon jakamista varten ovat mm. yhdistyksen 

Facebook-ryhmä sekä tapahtumat. 

Merkittävimmät kanavat vuonna 2019: 

• Yhdistyksen Internet-sivusto jatkaa edelleen merkittävänä tapana tavoittaa harrastajia.  

• Yhdistyksen vuosijulkaisu Kaijutin 2019 toimitettiin jäsenille vuoden 2019 joulukuussa. 

• Sosiaalinen media 

Yhdistyksen päivittäinen toiminta ja keskustelu on siirtynyt suurimmaksi osaksi sosiaaliseen 
mediaan. Yhdistys ylläpiti vuonna 2019 kahta avointa ryhmää Facebookissa: 
”Lemmikkilinnut Kaijuli ry” -ryhmää yleistä keskustelua varten sekä ”Myydään lintuja ja 
lintutarvikkeita (Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n virallinen)" -ryhmää myynti- ja ostoilmoituksia 
varten. Vuonna 2019 yhdistys uudisti lintuihin liittyvää kaupankäyntiä luomalla uuden 
ryhmän ”Kaijuli ry – kaupparyhmä” lintuihin liittyvien tarvikkeiden kaupankäyntiä varten sekä 
alkoi tiedottaa foorumialustan käytöstä lintuihin keskittyvän kaupankäynnin alustana. Näiden 
ryhmien ja foorumin tarkoitus on palvella kaikkia lemmikkilintuharrastajia ja toimia osaltaan 
tiedonvälityskanavana niin jäsenille kuin muillekin lemmikkilintuharrastajille. Yhdistys päätti 
syyskokouksessa poistaa käytöstä vuonna 2018 avatun Discord-kanavan. Alustojen ylläpito 
vaati vuonna 2019 aktiivista moderointia, että keskustelu säilyi rakentavana, kunnioittavana 
ja yhdistyksen tavoitteita edistävänä.    

Tapahtumat 

Vuoden aikana yhdistys järjesti tai osallistui seuraavin tapahtumiin: 

• Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 17.3.2019. 

• Kevään mökkiviikonloppu: Mökkiviikonloppu järjestettiin pitkästä aikaa myös keväällä, 

pääsiäisviikonloppuna Oravissa 19.–21.4.2019.  

• Ruissalon lintupäivät: Yhdistys järjesti perinteiset lintupäivät Turun Ruissalossa kasvitieteellisessä 

puutarhassa 8.6.2019 klo 11–15. 

• Paikallistapaaminen: Yhdistys järjesti pienimuotoisen paikallistapaamisen Oulussa 11.8.2019. 

• Syksyn mökkiviikonloppu: Syksyn perinteinen mökkiviikonloppu vietettiin Tampereella, Lemmikki 

Tampere-messujen yhteydessä 6.–8.9.2019. 

• Lemmikki Tampere -messut: Yhdistys osallistui Tempereen messu- ja urheilukeskuksessa 

järjestetyille lemmikkimessuille molempina messupäivinä 7.–8.9.2019. 

• Syyskokous: Yhdistyksen syyskokous pidettiin 29.9.2019. 

• Lintupäivä-tapahtuma: Yhdistys järjesti lintupäivät Turun Länsikeskuksen Faunataressa lauantaina 

16.11.2019 klo 12-16. 

Tapahtumia pyritään järjestämään aktiivien ja jäsenten toiveiden mukaan. Yhdistys haluaa lisätä 

näkyvyyttään sekä ylläpitää tiedonjakotehtäväänsä osallistumalla lintupäiville sekä muihin yleisötapahtumiin. 

Lisäksi halutaan järjestää rennompia tapahtumia, jossa harrastajat voivat tutustua toisiinsa.  
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Linturekisteri 

Linturekisterissä oli vuoden 2019 lopussa yli 330 lintua. 

 

Sijoitusrinki 

Sijoitusrinki oli vuonna 2019 aktiivisessa toiminnassa. Vuoden aikana yhteensä kuusi lintua sijoitettiin ringin 

kautta uusiin koteihin. Sijoitettuihin lintuihin kuului sinikelta-ara, keltaotsa-amatsoni, kaksi munkkiarattia ja 

kaksi siniposkiarattia. 

 

Yhteistyö 

Yhteistyötä on pyritty kehittämään eri tahojen kanssa, tavoitteena levittää tietoa, edistää lemmikkilintujen 

hyvinvointia sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. 

 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin Facebookin ja muiden sähköisten medioiden kautta, 

jonka lisäksi kaikille jäsenille on lähetetty yhdistyskirje jäsenmaksuohjeiden ohella. Ulkoinen tiedottaminen 

pohjautuu pitkälti sähköisiin tiedotuskanaviin. 

Merkittävimmät tiedotuskanavat: 

• Yhdistyksen tiedotus on keskittynyt pääosin Facebook-ryhmään, jossa on yli 2000 jäsentä. 

• Uutiskirjeissä esitellään ajankohtaisen tiedottamisen lisäksi yhdistystoimintaa ja tapahtumia 

tarkemmin sekä tiedotetaan mm. yhdistyskokouksista. 

 

Lopuksi 

Yhdistyksen toiminta jatkui uudistushaluisesti ja tavoitteellisesti vuoden 2019 ajan. 

  

 

 

 

 

 


