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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
 
AIKA    Sunnuntai 20.3.5005 klo 11.00 – 13.45 
 
PAIKKA   Renkomäen ABC-huoltoasema, Lahti             
 
LÄSNÄ:   Tiina Torikka   puheenjohtaja 
    Sabine Fehrmann  sihteeri 
    Pekka Rahkala 
    Jarmo Manninen 
    Jussi Pärssinen  
    13 yhdistyksen jäsentä (liite) 
    
1.  
Kokouksen avaus 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen. 

2.  
Kokouksen järjestäytyminen 
 

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, sihteeriksi Sabine Fehrmann, 
pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Leppänen ja Leena Pätiälä sekä 
ääntenlaskijoiksi Jenni Mehtonen ja Jarmo Manninen. 

3. 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä  
     tavalla ja päätösvaltaiseksi. 
4.  
Esityslistan hyväksyminen 
 
  Hyväksyttiin muutoksitta (liite). 
 
5. 
Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
 

Toimintakertomusta ei luettu. Tilinpäätöstä ei ole vielä saatu valmiiksi, 
joten ei myöskään tilintarkastajien lausuntoa. Sovittiin, että tilinpäätös 
siirtyy seuraavaan hallituksen kokoukseen, joka pyritään järjestämään 
mahdollisimman pian tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.  
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6.  
Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
 

Todettiin, että vastuuvapautta ei voida myöntää, ennen kuin tilinpäätös on 
valmis.  

7.  
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,  
jäsenvastaava, rahastonhoitaja ja muut jäsenet  
 

Hallitus vuodelle 2005 on seuraavanlainen: 
 

Tiina Torikka   puheenjohtaja 
Jarkko Leppänen  varapuheenjohtaja 
Sabine Fehrmann  sihteeri 
Amani Banjo   jäsenvastaava 
Maarit Räinä   rahastonhoitaja 
Leena Pätiälä   jäsen 
Jenni Mehtonen  jäsen  
Milla Törhönen   varajäsen 
Jussi Pärssinen  varajäsen 

 
Muut toimihenkilöt: 

 
Leena Pätiälä   media-ja sponsorivastaava 
Riikka Stenlund  esitteet 
Sabine Fehrmann   ideavastaava 
Jarkko Leppänen   linkkivastaava 
Jenni Mehtonen   kirjasto 

 
Minna Kukkamäki  kasvattaja-ja poikasrekisteri 
Kristiina Avikainen   ” sekä hoitorinki 

 
Maarit Räinä   kaijulikauppa, nuorisovastaava 

 
Sanne Lappalainen   sijoitusrinki 
Kirsi Lehti 

 
Milla Törhönen   vuosijulkaisu 
Riikka Stenlund 

 
Kirsi Väänänen  eläinsuojeluvastaava 
Kristiina Avikainen  
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8.  
Muut asiat 
 
8.1 
Kaijulikauppa 
 

Kaijulikauppaa hoitaa Maari Räinä. Hänelle annetaan ns. ”vapaat kädet” 
valikoida kauppaan tuotteita, toistaiseksi kaikki tuotteet otetaan kauppaan 
ennakkotilaus-periaatteella.  

 
8.2 
Vuosijulkaisu ja kalenteri 
 

Vuosijulkaisun päätoimittajaksi valittiin edellisvuoden tapaan Milla 
Törhönen, taittajaksi ehdotettiin Riikka Stenlundia. Vuosijulkaisun 
julkaisupäiväksi sovittiin 15.11.2005. Ideoita, kuvia ja artikkeleita 
ruvetaan kasaamaan samantien. Lehden kokoa mietittiin suurennettavan 
kokoa suuremmaksi.  

 
Vuoden 2006 lintukalenteria ruvetaan suunnittelemaan, kalenterin 
tekijäksi ehdotettiin Riikka Stenlundia. Kalenterin julkaisupäiväksi 
sovittiin 15.11.2005.  

 
8.3 
Sijoituslinnut 

Sijoituslintujen eläinlääkäritarkastuksista otetaan nyt lähemmin selvää, 
yhteydenoton hoitaa Kirsi Lehti.  

 
8.4 
Esitteet 

Esitevastaavaksi ehdotettiin Riikka Stenlundia. Riikka ei ollut läsnä 
kokouksessa joten päätettiin kysyä häneltä tarkemmin myöhemmin.  
Esitevastaava toimii yhdessä Leena Pätiälän kanssa pitäen yhteyden 
jäsenliikkeisiin esitteiden tiimoilta. Postituksen ja esitteiden hoidon 
jälleenviejille hoitaa esitevastaava.  Esitteiden ulkoasulliset muokkaukset 
ja korjaukset sekä esitteiden yhteneväisen ulkoasun hoitaa myös 
esitevastaava. 
Riikka Stenlund suostui tehtävään jälkeenpäin käydyn keskustelun 
mukaisesti. 

 
Yhdistyksemme printattavaa yhdistysesittelyä päätettiin myös muokata 
niin, että esittelystä käy ilmi paremmin mitä yhdistyksemme tarjoaa 
(palvelut).  
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8.5 
Forumin palveluiden parantaminen sekä linkkivastaava 
 

Päätettiin hankkia www.kaijuli.fi – osoite sivustoillemme, 
www.papukaijat.net – osoite tehdään siirtyväksi sinne. 
Rekisteröitymismaksu n. 55€ + vuosimaksu n. 17€/vuosi. Mahdollisuus 
parantaa palveluita ja mm. myöntää kotisivutilaa jäsenillemme.  

 
8.6 
Ideavastaava 

Ideavastaavaksi valittiin Sabine Fehrmann, Ideavastaavan toimenkuvaan 
kuuluu mm. ideoiden  ja kehitysehdotusten ruotiminen ja edelleen 
delegointi sekä deadlineistä huolehtiminen.  

   
8.7 
Artikkelit ja kurssit 
 

Artikkeleita pyritään saaman sivustoillemme enemmän kuuluttamalla 
tekijöitä forumilla. Kurssien, eritoten kimppalennätystapahtumien 
järjestämisestä vastaa paikallisvastaavat mutta muuten suunnitellaan 
kursseja/tapahtumia sitä mukaan kun niitä ehdotetaan.  

 
Kristiina Avikaisella keskeneräisenä ollut artikkeli ”Kun lintusi karkaa” 
on pyydetty toimittamaan hallitukselle Huhtikuun loppuun mennessä. 
Artikkeli linnun lääkekaapin sisällöstä ja ensiavusta toimitetaan 
myöhemmin.  

 
8.8 
Liittyminen Ruotsalaiseen lemmikkilintuyhdistykseen 
 

Uppsalan paikallisyhdistykseen liittyminen ei tuonut kannatusta mutta 
tähän ehdotettiin vaihtoehtoisesti kysymällä Ruotsin maanlaajuisen  
lemmikkilintuyhdistyksen kanssa tehtävää ”vaihtokauppaa” - toisin 
sanoen jäsenyys jäsenyydestä. Tiina Torikka ottaa selvää ja tekee 
vastaehdotuksen Ruotsin suuntaan mahdollisimman pian.  

 
8.9 
Kirjastoon tilattava materiaali 
 

Kirjastoon tilattava materiaali on tovin verran jäissä kunnes budjettimme 
antaa periksi mutta niin, että kesään mennessä toivotaan saavan kerätyksi 
200€ suuruinen summa hankintoihin. 
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8.10 
Kevätretki 

Yhdistyksemme kevätretki Ruotsiin tai Saksaan sai molemmat forumissa 
käydyssä äänestyksessä ääniä 8kpl kumpikin. Kiireisen kevään johdosta 
päätimme siirtää ulkomaille kohdistuvaa retkeä tulevaisuuteen mutta 
päätimme tehdä näinollen kevätretken Ähtäriin. Ähtärin kevätretken 
ajankohta olisi 21.5, mahdollisuuksia viikonlopunviettoon alueella 
mökkivuokrauksen suhteen tutkitaan ja siitä ilmoitetaan lähemmin. 

 
8.11 
Lintupäivät 
 

Leena Pätiälä tutkii jatkossakin uusia mahdollisia lintupäivien 
pitopaikkoja jo muutamien  vakiintuneiden lintutapahtumien ohella.  

 
8.12 
Eläinsuojeluvastaava 
 
    Yhdistyksemme eläinsuojeluvastaavan tehtävään valittiin Kirsi Väänänen.   

Eläinsuojeluvastaavan tehtävä on olla yhteydessä mm. 
eläinsuojeluviranomaisiin ja kuntien eläinlääkäreihin tilanteiden 
mukaisesti.  

 
8.13 
Bannerit 
    Bannereille määrättiin hinnat seuraavanlaisesti: 

• 100€/vuosi 
• 60€/6kk  

 
8.14 
Yhdistyksen tilioikeudet 
  

Nettipankin tiliavaimet annetaan rahastonhoitajan ohella myös 
puheenjohtajalle. Muulle hallitukselle annetaan nettipankin tunnukset, 
niin että tiliä pääsee seuraamaan tarpeen vaatiessa mutta maksutunnuksia 
ei anneta.  

 
8.15 
Sääntömuutokset 

Yhdistyksemme sääntömuutoksia on ajateltu muutettavan, 
sääntömuutokset tehdään kerralla ja muutosehdotukset käsitellään 
syyskokouksessa.  
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8.16 
Eläinlääkäreiden yhteystiedot  
 

Leena Pätiälä hoitaa listauksen pätevistä lintuja käsittelevistä 
eläinlääkäreistä sivujemme etusivulle, listaan tulee myös lintuja siruttavat 
eläinlääkärit.  

 
8.17 
EELA:n toimipisteet 
 

Maarit Räinä hoitaa EELA:n toimipisteiden yhteystiedot Jarkko 
Leppäselle joka lisää tiedot etusivuillamme olevaan artikkeliin ”Kun 
lintusi kuolee”.  

 
8.18 
Kokouksen pitopaikat 
 
    Päätettiin tästä lähin jokaisessa kokouksessa erikseen päättää seuraavan  
    yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen pitopaikka. Syyskokouksen 2005 
    pitopaikka on Tampere.      
 
9.  
Kokouksen päättäminen 
 
    Puheenjohtaja päätti kokouksen.  

 
 
 
 
 

Tiina Torikka   Sabine Fehrmann 
                       Puheenjohtaja   Sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat Jarkko Leppänen   Leena Pätiälä  
   
  
 
 
LIITTEET    Henkilölista läsnäolijoista 
    Esityslista  
 


