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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n toimintakertomus – Vuosi 2021 

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 2021 yleisesti 

Vuonna 2021 yhdistys koki tarvetta uudistua palvellakseen paremmin tarkoitustaan. Yhdistys jatkoi 

sääntömuutosprosessia ja lähetti sääntömuutosehdotuksen lokakuussa Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

Hallitus 

Hallitus valittiin kevätkokouksessa 28.3.2021 kaudelle 3.2021–3.2022. Hallituksen jäsenet: 

• Ville Toivonen (puheenjohtaja) 

• Tea Vehmaa (varapuheenjohtaja) 

• Jarkko Leppänen (rahastonhoitaja) 

• Janina Vartiainen (sihteeri ja jäsenvastaava) 

• Anne Ronkainen (tapahtumakoordinaattori) 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 28.3.2021 sekä syyskokous 18.9.2021.  

Tämän lisäksi hallitus kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana: 

- Järjestäytymiskokous 9.1.2021 (järjestäytymiskokous tammikuussa, sillä hallitus oli valittu syyskokouksessa) 

- Järjestäytymiskokous 19.6.2021 (toinen järjestäytymiskokous, sillä uusi hallitus valittiin kevätkokouksessa) 

Yhdistyksen jäsenet 

Vuonna 2020 yhdistyksellä oli 136 jäsentä. Vuoden 2021 lopulla yhdistykseen kuului yhteensä 119 

maksanutta jäsentä (tiedot jäsenrekisteristä). Jäsenmäärä on siis vähentynyt verrattuna vuoteen 2020. 

Talous 

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

jonka lisäksi rahaa tuli syksyn mökkiviikonlopusta ja mainostajilta.  

 

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 jäsenlehti Kaijuttimen 

kautta. Näiden lisäksi muita aktiivisia kanavia tiedon jakamista varten ovat mm. yhdistyksen Facebook-ryhmä 

sekä tapahtumat. 



 

 Lemmikkilinnut Kaijuli ry www.kaijuli.fi 

Merkittävimmät kanavat vuonna 2021: 

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

• Yhdistyksen vuosijulkaisu Kaijutin 2021 toimitettiin jäsenille vuoden 2021 joulukuussa. 

• Sosiaalinen media 

Yhdistyksen päivittäinen toiminta ja keskustelu on siirtynyt suurimmaksi osaksi sosiaaliseen 
mediaan. Yhdistys ylläpiti vuonna 2021 yhtä ryhmää sekä yhtä sivua Facebookissa: 
”Lemmikkilinnut Kaijuli ry” -sivu yhdistyksen tiedottamista varten sekä ”Kaijuli ry – 
Kaupparyhmä” -ryhmää lintuihin liittyvien tarvikkeiden kaupankäyntiä varten. Suosittu 
”Lemmikkilinnut Kaijuli ry” -keskusteluryhmä, jossa oli yli 13 000 jäsentä, otettiin Facebookin 
toimesta tarkistukseen eikä sitä palautettu yhteydenotoista huolimatta. Yhdistys alkoi 
enenevissä määrin hyödyntää foorumiaan lintuihin keskittyvän kaupankäynnin alustana. 
Ryhmien ja foorumin tarkoitus on palvella kaikkia lemmikkilintuharrastajia ja toimia osaltaan 
tiedonvälityskanavana niin jäsenille kuin muillekin lemmikkilintuharrastajille.  

Tapahtumat 

Vuoden aikana yhdistys järjesti tai osallistui seuraavin tapahtumiin: 

• Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3.2021 etäkokouksena Google Meet -yhteydellä. 

• Syksyn mökkiviikonloppu: Syksyn perinteinen mökkiviikonloppu pidettiin 15.–17.10.2021 
Ylöjärvellä, Kivijärvi Kooveen liikunta- ja leirikeskuksessa. 

• Neitokakadunäyttely: neitokakadunäyttely järjestettiin mökkiviikonlopun yhteydessä 16.10.2021.  

• Syyskokous: Yhdistyksen syyskokous pidettiin 18.9.2021 etäkokouksena Google Meet -yhteydellä. 
 

Vuoden 2021 koronapandemia tiivisti yhdistyksen tapahtumat ja kokoontumiset minimiin. Tapahtumia pyritään 

järjestämään aktiivien ja jäsenten toiveiden mukaan. Yhdistys haluaa jatkossakin, pandemian hellittäessä 

lisätä näkyvyyttään sekä ylläpitää tiedonjakotehtäväänsä osallistumalla lintupäiville sekä muihin 

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

 

Sijoitusrinki 

Sijoitusrinki oli vuonna 2021 aktiivisessa toiminnassa. Vuoden aikana sijoitusriki avusti kuutta lintua uuden 

kodin etsinnöissä (1 kakariki, 1 pikkuara, 1 harmaapapukaija, 2 valkovatsa-arattia, 1 viherposkiaratti). Osa 

linnuista etsii vielä kotia. 

 

Yhteistyö 

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

hyvinvointia sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. Maa- ja metsätalousministeriö pyysi yhdistykseltä 

syyskuussa lausuntoa liittyen EU:n jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin. Yhdistys antoi lausuntonsa. 

Yhdistys myös uudisti kotisivujen yhteistyöliikkeiden listaa ja sopi jatkoyhteistyöstä Faunatar-ketjun kanssa. 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin yhdistyksen vuosijulkaisu Kaijuttimessa sekä jäsenille 

lähetettävissä sähköposteissa. Tiedotteet sääntömääräisistä kokouksista lähetetään jäsenille sähköpostitse. 

Ulkoinen tiedottaminen on keskittynyt yhdistyksen Facebook-sivuille, foorumille ja kotisivuille, jotka ovat 

kaikille avoimia. 

Lopuksi 

Yhdistyksen toiminta jatkui uudistushaluisesti ja tavoitteellisesti vuoden 2021 ajan. 


