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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n syyskokous 2019, pöytäkirja 

 

Aika:   Sunnuntai, 29.9.2019 klo 13.00  

Paikka:  Ratastie 9, Nummela (24Pets) 

Läsnä:   (Osallistujalista, liite 2) 

 

 

Pöytäkirja: 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:01. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Jarmo Tuutti valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Netta Nikkanen kokouksen sihteeriksi.  

Ville Toivonen ja Mikko Kauppinen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi, muutoksella: 9 c-otsikon 

”Karanteenisääntöjen päivittäminen” muuttaminen otsikoksi ”Tapahtumasääntöjen päivittäminen”. 

 

5. Uuden puheenjohtajan valinta 

Nykyinen puheenjohtaja Ida-Emilia Kaukonen pyysi eroa ja se hyväksyttiin. Syyskokous ei valitse 

uutta puheenjohtajaa, vaan Jarmo Tuutti siirtyi varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi sääntöjen 

mukaisesti kaudelle 9/2019–3/2020. 

6. Vuoden 2018 toimintakertomuksen esittely. 

Toimintakertomusta ei esitelty kevätkokouksessa, joten se otettiin syyskokouksen yhteyteen.  

Jarmo Tuutti esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen (Liite 3). 

 

7. Muut asiat 

a. Vuoden 2020 yhdistysuudistuksen päätökset 

Kaijulieiden Discord-kanava päätettiin poistaa. Muut uudistusehdotukset valmistellaan 

kevätkokoukseen. Ville Toivonen valmistelee kevätkokoukseen ehdotuksen hallituksen 

ja toimihenkilöiden aktiivisuutta seuraavista pisteistä. Tea Vehmaa valmistelee 

ehdotuksen yhdistyksen kanavista ja viestinnästä kevätkokoukseen. 

 

b. Ehdotus sääntömuutoksen suunnittelun aloituksesta 

Tea Vehmaa valittiin sääntömuutoksen suunnittelun vastaavaksi. Hän valmistelee 

ehdotuksen tammikuuhun mennessä patentti- ja rekisterihallitukseen tarkastettavaksi. 

Ehdotus käydään kohta kohdalta läpi seuraavassa kevätkokouksessa. Tärkeimpiä 

lisäyksiä allekirjoitettavat eettiset periaatteet toimihenkilöille ja hallitukselle, sekä 

kokousten etäosallistumisen mahdollisuus.  

 

c. Jäsenrekisterijärjestelmän valinta 

Jäsenvastaavan ollessa poissa, jatketaan samalla järjestelmällä kevätkokoukseen asti, 

jossa aihe otetaan uudelleen käsittelyyn.  
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d. Kaijuttimen tulevaisuus 

Kaijuttimen tulevaisuuden ja julkaisumuodon valinta siirretään kevätkokouksen 

päätettäväksi. Aiheesta kysytään mielipidettä myös jäseniltä (lehden lukijoilta) lehdessä 

ja Facebook-ryhmässä julkistettavan palautekyselyn kautta. 

 

e. Vuoden 2020 jäsenmaksut 

Hyväksytään seuraavat jäsenmaksut: 

Henkilöjäsen: 20 euroa 

Perhejäsen: 30 euroa 

Kannattajajäsen: 50 euroa 

Jäsenmaksut astuvat voimaan tammikuussa 2020 ja maksun eräpäivä on 30.04.2020. 

 

f. Kaijulikauppa 

Kaijulikaupan avaamista suunniteltiin alustavasti. Pohditaan resursseja ja 

mahdollisuuksia avata kauppa ja palataan asiaan kevätkokouksessa. 

 

g. Kasvattajaprojektin eteneminen 

Kasvattajaprojekti ei ole edennyt, joten se jäädytetään toistaiseksi vetäjän puuttuessa. 

Kevätkokouksessa pyritään valitsemaan projektille uusi vastaava. 

 

h. Tulevat kampanjat 

Tammikuussa jäsenmaksukampanja, lähetetään kaikille 2017–2019 jäseninä olleille 

muistutuksia sähköpostilla ja muistutetaan 30.04.2020 eräpäivästä.  

 

8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

a. Yhteistyökumppanuuden hinta ja mainosten määrä.  

Yhteistyökumppanuuden hintaa ei nosteta. Mainostaminen jäädytetään siksi ajaksi, 

kunnes sille luodaan uusi alusta (Facebook-alustalle kaupparyhmä). Kun mainostus 

avataan jälleen, mainoksen yhteyteen on liitettävä teksti yhteistyökumppanuudesta ja 

mainosten kommentointi on suljettava. Yhteistyökumppanuusohjelman sääntöjä 

uudistetaan ja sääntömuutosten ehdotukset esitellään kevätkokouksessa.  

 

b. Foorumin avaaminen Kaijulin viralliseksi osto- ja myyntipalstaksi 

Foorumia päivitetään ja sitä aletaan mainostaa lintuja koskevan kaupankäynnin 

alustana. Perustetaan uudestaan lintuihin liittyvien tarvikkeiden kaupparyhmä 

Facebookiin ja siirretään yhteistyökumppanuusmainostus tähän ryhmään. Sallitaan 

foorumilta myytävien lintujen ja tarvikkeiden osto- ja myynti-ilmoitusten linkittäminen 

kaupparyhmään. 

  

c. Tapahtumasääntöjen päivittäminen 

Ulkomaantuontien karanteeni pysyy päällä myös silloin, jos samassa taloudessa oleva 

jokin muu (esim. kotimainen) lintu vaihtaa taloutta. Jos edellinen koti on ollut 

karanteenissa, myös uusi koti on karanteenissa. Hallitukselta voi anoa joustoa 

karanteenisääntöön ja täten mahdollisuutta osallistua tapahtumiin ennen karanteenin 

päättymistä, mikäli joustoa pyytävä voi esittää lintukohtaiset dokumentit tarttuvien 

virustautien testeistä. 
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10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:40. 

 

 

Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintakertomus vuodesta 2018 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Jarmo Tuutti, kokouksen puheenjohtaja   Netta Nikkanen, kokouksen sihteeri 

 

 

 

 

Ville Toivonen, pöytäkirjantarkastaja   Mikko Kauppinen, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 


