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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Syyskokouksen pöytäkirja 2022 

Aika:   Lauantai 10.09.2022, klo: 12 

Paikka:  Kivijärven liikunta- ja leirikeskus, Kivijärventie 168, 34110 Lakiala/Ylöjärvi 

Osallistujat: (Osallistujalista, liite 2)  

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Ville Toivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen kokouksen sihteeriksi. Anne 

Ronkainen ja Jani Siltala valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja Taru Heino ääntenlaskijaksi. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 9.2022– syyskokous 2023 

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ville Toivonen. 

 

6. Muun hallituksen valinta kaudelle 9.2022– syyskokous 2023 

a) Varapuheenjohtaja: Tea Vehmaa 

b) Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen 

c) Sihteeri: Janina Vartiainen 

d) Muut hallituksen jäsenet: Taru Heino, Anne Ronkainen, Taija Huotari 

 

7. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Juho Sundin ja varatoiminnantarkastajaksi Iiris Sundin. 

 

8. Muiden toimihenkilöiden, vastaavien ja työryhmien valinta vuodelle 2023 

a) Kaijuttimen päätoimittaja 2023 ja työtiimi:  

valittiin päätoimittajaksi Laure Kurkela, työtiimiin Taru Heino ja Janina Vartiainen 

b) Kasvatusasiavastaava: 

Valittiin kasvatusasiavastaaviksi Ville Toivonen ja Kiuru Koponen 

c) Tapahtumakoordinaattori 

Valittiin tapahtumakoordinaattoreiksi Tea Vehmaa ja Anne Ronkainen 

d) Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n edustaja 

Valittiin edustajaksi Ville Toivonen. 

 

9. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

a) Jarkko Leppänen esitteli talousarvion vuodelle 2023 (liite 3). Tärkeimmät tiedot: Yhdistys tulee 

saamaan tuloja jäsenmaksuista sekä vuosijulkaisu Kaijuttimeen myytävistä mainoksista. Varoja kuluu 

verkkosivuihin ja muihin palvelumaksuihin, Kaijuttimen painamiseen ja postittamiseen sekä 

tapahtumiin. Mikäli suurempi juhlavuoden tapahtuma järjestetään, ensi vuoden budjetti tulee jäämään 

miinukselle. 

b) Janina Vartiainen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023 (liite 4).  
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10. Muut asiat 

a) Eettiset periaatteet 

- Ville Toivonen ja Kiuru Koponen ottavat vastuun eettisten periaatteiden kasvatus-luvun 

kirjoittamisesta. Kokouksessa hiottiin eettisten periaatteiden tekstiä. Tavoitteena saattaa 

periaatteet valmiiksi vuoden loppuun mennessä. 

b) Kasvattajaprojekti ja kasvattajalista 

- Muutoksia kasvattajaprojektissa ja -listassa ei ole viimevuosina juurikaan tapahtunut. Uusia 

kasvattajia ei ole hakeutunut listalle. Kasvattajaprojektia halutaan ajaa eteenpäin ja lisätä 

sen luotettavuutta. Kasvattajaksi ottamisen kriteerejä tullaan päivittämään. Ehdotus: 

yhdistyksen omien nykyisten kriteerien vähentämistä – tilalle kasvattajan haastattelu, ja 

vaatimus rekisteröityä laajamittaiseksi eläintenpitäjäksi (eläinsuojeluviranomaisen vierailut ja 

virallinen valvonta tätä kautta). Pääasiallisina tavoitteina ihmisten rohkaisu hyvään, lintujen 

hyvinvoinnin ja terveyden mahdollisimman hyvin huomioivaan kasvattamiseen. 

c) Sijoitusrinki 

- Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sijoitusrinkitoiminta on siirretty HelpParrot ry:lle. Lemmikkilinnut 

Kaijuli ry ei täysin lopeta sijoitusrinkitoimintaa, sillä yhdistyksen nimissä on edelleen lintuja. 

Yhdistykselle palaavat ja uudet linnut ohjataan HelpParrot ry:lle. Kaijuli ry:n kotisivuille 

sijoitusrinki-osioon päivitetään HelpParrot ry:n kotisivu ja sähköpostiosoite. Janina Vartiainen 

luonnostelee kotisivuille laitettavaa infoa ja hiotaan sitä yhdessä HelpParrot ry:n kanssa. 

HelpParrot ry toivoo yhteydenotot sijoituskotia etsivistä linnuista sähköpostitse.  

d) Lemmikki Tampere -messut 

- Messuille tarvitaan lisää tulijoita ja lintuja. Taija Huotari ja Taru Heino ilmoittautuivat 

mukaan järjestäjiksi. Ville Toivonen ja Taru Heino kokoavat ja purkavat messuosaston. 

Muistutukset siitä, että messuille ja neitokakadunäyttelyyn on ilmoittauduttava etukäteen, 

viimeinen ilmoittautumispäivä sunnuntaina 2.10. 

e) Vuoden 2023 jäsenmaksut 

- Hyväksytään seuraavat jäsenmaksut: 

Henkilöjäsen: 20 euroa 

Perhejäsen: 30 euroa 

Kannattajajäsen: 50 euroa 

Jäsenmaksut astuvat voimaan tammikuussa 2023. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

a) Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään ennen joulua erikseen sovittavana ajankohtana. 

b) Yhdistyksen podcastit lemmikkilinnuista pyritään käynnistämään ensi vuoden puolella. 

c) Ehdotus ”etäjäsenilloista” lisäämään yhteisöllisyyttä. Hallitus voisi ehdottaa teemoja, josta 

yhdistyksen jäsenet voisivat keskustella etäyhteyden välityksellä. Myös vapaampia keskusteluja 

voitaisiin järjestää.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.14. 
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Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Talousarvio vuodelle 2023 

Liite 4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

___________________________  ___________________________ 

Ville Toivonen, kokouksen puheenjohtaja Janina Vartiainen, kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Anne Ronkainen, pöytäkirjantarkastaja  Jani Siltala, pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

 

 


