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Lemmikkilinnut Kaijuli ry                            PÖYTÄKIRJA  

         6.3.2010  

Sääntömääräinen kevätkokous  
 
Aika  6.3.2010 klo 13.00  
 
Paikka  Turun seudun invalidit ry:n kokoustilat, Asesepänkatu 1, Turku  
 
Läsnä  Tiina Torikka, puheenjohtaja  

Jarkko Leppänen, varapuheenjohtaja  
Maarit Räinä, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava 
Janina Järvinen, sihteeri 
Bia Hassel, sijoitus- ja hoitorinki, hallituksen jäsen 
Ida-Emilia Kaukonen, hallituksen jäsen  
Minna Mustonen, hallituksen jäsen 
Jonne Stenroth, hallituksen jäsen 
 
8 jäsentä (liite 1)  

 
 
 

1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka julisti kokouksen avatuksi.  

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, kokouksen sihteeriksi 
Janina Järvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Leppänen ja Elina Lattu. 
Ääntenlaskijoiksi Bia Hassel ja Maarit Räinä, mikäli laskijoille ilmenee tarve 
kokouksen aikana. 
 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).  
 

5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös  
Luettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.  
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6. Valitaan hallitus vuodelle 2010  
Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka ja varapuheenjohtajaksi Jarkko 
Leppänen. Sihteeriksi valittiin Janina Järvinen. Rahastonhoitajana ja 
jäsenvastaavana Maarit Räinä.  
 
Hallituksen jäseniksi valittiin Minna Mustonen, Ida-Emilia Kaukonen, Jonne 
Stenroth ja Bia Hassel. Hallituksen varajäsenenä jatkaa Milla Koskinen.  

 
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat  

 
1.  Ensimmäisen alajaoston perustaminen 

Päätettiin perustaa Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n ensimmäinen alajaosto 
undulaateille. Jaana Svanholm on lupautunut laatimaan perustamisesta 
ja budjetista kirjallisen suunnitelman hallitukselle. Alajaosto toimii 
Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n alaisuudessa ja he vastaavat toiminnastaan 
hallitukselle. Undulaattialajaosto on tarkoitettu lisäämään tietoisuutta 
harrastajille sekä luo pohjan myös kansainväliselle toiminnalle. 

 
2.  Hälytysrinkivastaava, toiminta ja avustajat  

Janina Järvinen hoitaa hälytysrinkitoimintaa eteenpäin. 
Hälytyskoordinaattori koulutusta suunnitellaan kevääksi. Janina 
raportoi asian etenemisestä hallitukselle sekä informoi jäseniä 
foorumilla, kun asia on ajankohtainen 

 
3.  Kaijuttimen päätoimittajan avustaja 

 Milla Koskinen ja Jarmo Tuutti hoitavat asian yhdessä. Päätöstä ei 
 tehty kokouksessa, vaan Milla ja Jarmo sopivat asian keskenään. 
 Päätöksestä tulee ilmoittaa hallitukselle. 

 
4.  Paikallistoiminta  

 Toiminta tulee jatkossa toimimaan yksittäisinä lintupäivinä ja 
 lajitapaamisina. Paikallistoimintaa jatketaan samaan malliin, muutoksia 
 tekemättä. Lajitapaamiset kulkevat käsi kädessä paikallistoiminnan 
 kanssa. 

 
5.  Yhteistyöliikkeet ja niiden yhteyshenkilö  

 Minna Mustonen ottaa yhteyttä tämän hetkisiin yhteistyöliikkeisiin, 
 tarkastaa yhteistyöhalukkuuden ja kertoo uusista lintupäiväsäännöistä. 
 Aikatauluksi päätetty huhtikuu 2010. 

 
6.  Nuorisotiimi 

Tea Vehmaa ja Janina Järvinen kehittelevät ideoita nuorison mukaan 
saamiseksi messuille, sekä muuta toimintaa 
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7.  Tapahtumat 
 PetExpo 24.–25.4.2010 
 Englanti/Paradise Park - matka siirtyy kesä-heinäkuulle 
 Lemmikkilintuomistajien messut - suunnitteilla heinäkuun lopulle 
 Barbara Heidenreich 27.–29.8.2010 
 Syyskokous 
 Ruissalo 
 Ruotsin lintunäyttely – marraskuu 2010 
 Lajitapaamisia 

 
8.  Kauppa ja messutavarat  

Maarit Räinä huolehtii jatkossakin, että tavaraa riittää. Uusia 
huppareita yms. tilataan. 

 
9.  Virallinen kasvattaminen, kuulumiset  

Työryhmä on valmis, 6-hengen ryhmä jossa jäseniä, aktiiveja ja 
hallituksen jäseniä. Lähestulkoon valmis paketti, viimeistelyä vailla!  
Kuulumisia lisää syyskokouksessa. 

 
10. Foorumin osto- ja myyntiosiot  

Asiasta keskusteltu, ehdotettu että myyntitoiminta suoritettaisiin 
valvonnan kautta, ehdotus hylätty koska myynnistä suuri osa saattaisi 
siirtyä muualle. Näin tietoisuus myynnin kulusta sekä Suomen linnuista 
muuttuisi hyvin vähäiseksi. Kokouksessa päätettiin että osto- ja 
myyntiosiot toimivat tällaisenaan. Linkkejä muille myyntisivuille ei 
hyväksytä vastaisuudessakaan. 

 
11. Karanteenit, lintupäiväsäännöt 

Säännöistä ja karanteeneista keskusteltu. Säännöt ja karanteenit 
pysyvät samoina, tapahtumiin osallistumislomake tulevaisuudessa 
pakollinen. Yhteydenotto Suomen Papukaijayhdistykseen säännöksistä 
ja karanteeneista. Sovittiin, että messuille pyritään järjestämään 
paikka, jonne linnut voi viedä välillä lepäämään. Näin ollen 4 tunnin 
osallistumisaika tarkoittaisi esilläoloaikaa.  

 
12. Kalenteri 2011  

Ensi vuonna yhdistyksellä on oma kalenteri. Järjestämme 
kuvakilpailun, jonka voittajat saavat kuvansa kalenteriin, paras kuva 
palkitaan kansipaikalla ja kalenterilla, sekä valitsemallaan  
Kaijuli-tuotteella. 

 
13. Kirjaston budjetti  

Kirjastolle budjetoitiin 600 euroa, ehdotus kirjoista hallitukselle. 
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14. Sivut ja sähköpostit 
Foorumi vaihdetaan mahdollisimman pian, kunhan uusi julkaisu tulee. 
Sähköpostit ja aktiivien oikeudet tarkistetaan heti. Papukaijat.net 
meiliosoite jää kokonaan pois heti kokouksen jälkeen. 

 
15. Esitteet 

Tilaamme uudet käyntikortit hallitukselle, koska vanhoissa väärää 
tietoa. Esitteet tulee päivittää, niihin tulee muutoksia ja päivityksiä. 

 
16. Syyskokouksen paikkakunta 

Tuleva kokous järjestetään Tampereella tai lähikunnissa syyskuun 
viimeisenä viikonloppuna. Hallitus päättää asian maaliskuun loppuun 
mennessä. 

 
17. Muut esille tulevat asiat: 

 
 

7.17.1 Eläinlääkärilistaus 
Yhteistyöeläinlääkärit tarkastetaan, Jonne Stenroth hoitaa asiaa 
Eviran kanssa. 

 
7.17.2 Sijoitusringin oheistus 

Sijoituslinnuista tehdään ohjeistus, kuinka toimia uuden linnun 
kanssa. 

 
7.17.3 Muutos messujen aikarajaan 

Messujen 4 h aikaraja muutetaan esilläoloajaksi. Paikalla saa olla 
koko messupäivän mutta linnulle tulee suoda lepoaika turvallisessa ja 
hiljaisessa paikassa. Messujärjestäjä hoitaa huoneen tätä varten.  
 

7.17.4 Lahjoitukset 
World Parrot Trust 300 e 
Loro Parque 300e 
 

7.17.5 Eettinen eläinkauppa 
Eettisen eläinkaupan sertifiprojekti on ottanut yhteyttä  Ida-Emilia 
Kaukoseen eläinkaupoissa myytävien lemmikkilintujen hoito-
ohjeistuksesta. Projektiin toivotaan ohjeistusta siitä, mitä lintulajeja 
on eettisesti mahdollista myydä eläinkaupoissa. Häkkikoot ja muut 
linnunpidon vaatimukset eläinkauppaoloissa tulisi tuoda esiin. Asiasta 
otetaan yhteyttä Suomen Papukaijayhdistykseen, siinä toivossa, että 
yhdistyksiltä saataisiin yhteinen linjaus asiaan. 

 
8. Kokouksen päättäminen  

Kokous julistettiin päättyneeksi.  
 



 

 5

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
_____________________  _____________________ 
Tiina Torikka    Janina Järvinen  
Puheenjohtaja    Sihteeri  
 
 
Pöytäkirjantarkastajat  
 
 
_____________________  _____________________ 
Jarkko Leppänen    Elina Lattu  
 
 
 
LIITTEET  Henkilölista läsnäolijoista  
   Esityslista 
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Henkilölista läsnäolijoista 

 
1. Tiina Torikka 
2. Jarkko Leppänen 
3. Jonne Stenroth 
4. Bia Hassel 
5. Markus Uutela 
6. Pekka Rahkala 
7. Ida-Emilia Kaukonen 
8. Minna Mustonen 
9. Milja Jääskeläinen 
10. Amani Banjo 
11. Jaana Svanholm 
12. Tea Vehmaa 
13. Janina Järvinen 
14. Otto Söderholm 
15. Maarit Räinä 
16. Timo Alifors 

 


