Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2022

Aika:
Sunnuntai 20.03.2022, klo 17.00
Paikka:
Etäkokous, Google Meet.
Osallistujat: (Osallistujalista, liite 2)
1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.21.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta
- Ville Toivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen kokouksen
sihteeriksi. Joonas Mäkinen ja Anne Ronkainen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja Tea
Vehmaa ääntenlaskijaksi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisätään
kohta 10e, yhdistyksen kotisivut, lisätään myös kohdat 9 b, c ja d vastaavien valinnalle.
5. Edellisen vuoden (2021) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen
esittely ja vahvistaminen
- Jarkko Leppänen esitteli tilinpäätöksen.
- Janina Vartiainen esitteli toimintakertomuksen. (Liite 3) Jäsenmäärä on ollut laskussa.
Keskusteltiin, mitkä asiat tuovat uusia jäseniä yhdistyksen pariin. Viime vuosi oli kuitenkin
täynnä aktiivista toimintaa. Muun muassa yhdistyksen sääntömuutosprosessi saatiin
valmiiksi, yhdistys antoi lakilausuntoja, ja mökkiviikonloppu neitokakadunäyttelyineen oli
suosittu.
- Janina Vartiainen esitteli toiminnantarkastuskertomuksen. (Liite 4)

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle.
7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 3.2022–9.2022
- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ville Toivonen.
8. Muun hallituksen valinta kaudelle 3.2022–9.2022
Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:
- Varapuheenjohtaja: Tea Vehmaa
- Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen
- Sihteeri: Janina Vartiainen
- Muut hallituksen jäsenet: Anne Ronkainen, Taija Huotari, Joonas Mäkinen

9. Vuoden 2022 muiden toimihenkilöiden, vastaavien ja työryhmien valinta
a) Kaijuttimen päätoimittaja 2022 ja työtiimi
- Laure Kurkela jatkaa Kaijuttimen päätoimittajana. Ville Toivonen tulee mukaan
Kaijuttimen työtiimiin kirjoittamaan artikkelia. Joonas Mäkinen lupautui myös mukaan
työtiimiin auttamaan tarpeen mukaan.
b) Kasvatusasiavastaava
- Ville Toivonen ja Kiuru Koponen valittiin kasvatusasiavastaaviksi.
c) Sijoitusrinkivastaava
- Tea Vehmaa jatkaa sijoitusringin vastaavana.
d) Tapahtumakoordinaattori
- Anne Ronkainen jatkaa tapahtumakoordinaattorina.
10. Muut asiat
a) Yhdistyksen sääntöuudistus
- Yhdistyksen uudet säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa. Uudet säännöt
päivitetään nähtäväksi kotisivuille pikimmiten kevätkokouksen jälkeen.
b) Lausunto lakiin eläinten hyvinvoinnista
- Lemmikkilinnut Kaijuli ry: on antanut lausuntonsa luonnoksesta laiksi eläinten
hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta tammikuussa 2022.
Lausunto on luettavissa kotisivuilta: https://www.kaijuli.fi/yhdistys/elainsuojelulaki
c) Yhdistyksen eettiset periaatteet
- Eettiset periaatteet ovat työn alla.
d) Tulevat tapahtumat
Yhdistys suunnittelee alustavasti toteuttavansa / ottavansa osaa seuraaviin tapahtumiin.
- Lemmikki Tampere messut 8.–9.10.2022, joiden yhteydessä neitokakadunäyttely.
- Mökkiviikonloppu elokuussa, jonka yhteydessä yhdistyksen syyskokous. Anne Ronkainen
alkaa selvittämään mökkivarausta.
- Katariinan koulun karnevaalit 23.4.2022.
- Tapahtuma Turun lemmikkiasemalla, sovitaan myöhemmin tarkemmin.
e) Yhdistyksen kotisivut
- Kotisivujen palvelimen PHP on vanhentunut eikä enää saa virallisia tietoturvapäivityksiä.
Suositus päivittää PHP 7.4 tai uudempaan, joka saa päivityksiä ainakin 28.11.2022 asti.
Edessä siis PHP vaihto, joka aiheuttaa todennäköisesti virheilmoituksia ja lisätyötä
kotisivujen suuntaan. Päivitetään sivustoa ja pidetään huolta, että kotisivut pysyvät
toiminnassa.
11. Muut esille tulevat asiat
- Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto (SEEL): yhteistyötä ja
jäsenyhdistyksenä olemista jatketaan.
12. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.
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