
 
 
 

 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry                    PÖYTÄKIRJA 

      5.3.2011 

Sääntömääräinen kevätkokous 

 

Aika   Lauantai 5.3.2011 klo 13.00 

 

Paikka  Antaverkan leirikeskus, Antaverkantie 279, 33480 Ylöjärvi  

 

Läsnä Tiina Torikka, puheenjohtaja 

Jarkko Leppänen, varapuheenjohtaja 

Maarit Räinä, rahastonhoitaja ja jäsenvastaava 

Janina Järvinen, sihteeri 

Ida-Emilia Kaukonen, hallituksen jäsen 

Jonne Stenroth, hallituksen jäsen 

 

16 jäsentä (liite 1) 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka julisti kokouksen avatuksi. 

 

2. Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, kokouksen sihteeriksi Janina Järvinen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Tuutti ja Anni Pohja.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. (liite2) 

 

5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös  

Luettiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto, sekä myönnettiin 

vastuuvapaus hallitukselle.  

 

6. valitaan hallitus vuodelle 2011 

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka ja varapuheenjohtajaksi Jarkko Leppänen.  

Sihteeriksi valittiin Jarmo Tuutti. Rahastonhoitajana ja jäsenvastaavana jatkaa Maarit Räinä. 

Hallituksen jäseniksi valittiin Anni Pohja, Ida-Emilia Kaukonen, Jonne Stenroth, Janina Järvinen 

ja Bia Hassel.  

 

7. käsitellään muut esille tulevat asiat  

 

7.1 Kasvattajaprojektin tilanne 

Ida-Emilia Kaukonen piti puheenvuoron kasvattajaprojektin tilanteesta ja kertoi että se on 

valmis. Ida-Emilialla on työryhmä joille hän jakaa tehtäviä ja nyt aletaan rakentamaan 

rekisteriä. Yhteys otetaan viranomaisiin, mm. Suomen ympäristökeskus ja Eviraan. 

Kontaktoidaan henkilöitä jotka tulevat toimimaan kasvatustarkastajina. Suunnitteilla 

sertifikaatti ja banneri kasvattajille käyttöön. Jonne Stenroth ottaa selvää rekisteri asioista ja 

alkaa tehdä suunnitelmaa sen osalta, n. kuukausi aikaa. Suunnitellaan markkinointi ja 

mainostus. Sovitaan hallituksen ja kasvattajatyöryhmän kokous myöhemmin. 



 
 

7.2 Lajiesittelyiden päivitys ja muut foorumin asiat..  

Sovittiin että kaikki lajiesittelyt päivitetään tai tehdään uudelleen. Myös muita dokumentteja 

päivitetään ja uudistetaan. Tiina Torikka hoitaa järjestelyn ja tehtävien jaon.  

Uusiksi moderaattoreiksi valittiin: Meiju Varpula ja Tea Vehmaa. Avataan oikeudet 

yhdistyspuolelle myös Mia Niemelle. Tarkastetaan vanhat yhdistyspuolen käyttäjät ja 

katsotaan onko henkilöitä jotka eivät ole enää kovin aktiivisia ja kysytään onko kiinnostusta 

jatkaa.  

 

7.3 "2012-toimikunta"-henkilöiden nimeäminen 

Yhdistys täyttää 10 vuotta ja vuodesta 2012 tulee näin ollen juhlavuosi. Järjestetään 

syntymäpäivä juhlat syksyllä 2012, suunnittelu aloitetaan tämän kevään aikana. Työryhmäksi 

nimettiin Tiina Torikka, Jarkko Leppänen, Maarit Räinä, Tea Vehmaa ja Janina Järvinen.  

 

7.4 Sääntöuudistukset 

Sääntöuudistukset hyväksyttiin, uudet säännöt julkaistaan kun patentti- ja rekisterihallitus on 

hyväksynyt ne.  

 

7.5 Vuoden 2011 lajitapaamiset, messut ja muut tapahtumat 

 

Lajitapaamisia järjestetään useita mm.  

- Harmaapapukaija tapaaminen kesäkuussa. 

- Agapornis tapaaminen samaan aikaan Hämeenkyrössä. 

Jonne Stenroth hoitaa näiden kahden tapaamisten infoamisen ja järjestämisen..  

- Syksyllä pari lajikohtaista tapahtumaa, esim. neitokakadu, kakadut ja arat.  

Foorumille laitetaan ohjeistus lajitapaamisista ja niiden järjestämisestä. 

 

- Ruissalon perinteiset lintupäivät, ajankohtana todennäköisesti viikko koulun loppumisesta. 

- ”Oulaisen” mökkiviikonloppu, kesällä, Heli Portti ja Janina Järvinen järjestää. 

- Tukholman matka Kolmårdeniin ja Ruotsin yhdistyksen järjestämään Parrot Picnic-

tapahtumaan. Yön yli kestävä matka, kysytään onko Bia Hasselilla kiinnostusta auttaa 

järjestelyissä. Muutoin Janina Järvinen hoitaa matkan järjestelyt.  

- PetExpo Helsingin messukeskuksessa, 16-17.4.2011. 

 

 

7.6 Panostaminen messuihin, lintujen hyvinvointi 

Keskusteltiin että hankittaisiin korkeampi pöytä niille linnuille jotka eivät ole tottuneet 

messukävijöihin joka sijoitettaisiin ständimme takaosaan. Tällä saataisiin myös lintuja 

paremmin esille jopa hieman kauemmaksikin. Myös otamme selvää saataisiinko ständin 

ympärille jokin köysi, jotta ihmiset pysyisivät hieman kauempana linnuista jotta lajiesittelyt 

näkyisivät paremmin ja linnut saisivat enemmän rauhaa. Jonne Stenroth ja Annariikka 

Ruottinen hoitavat asian.  

 

7.7 Lemmikkilintujen vakuuttaminen 

Jonne Stenroth on ottanut yhteyttä kaikkiin Suomen vakuutusyhtiöihin ja päätettiin että myös 

lähetetään hallituksen kirje ja vaaditaan että on saatava vakuutus lemmikkilinnuille. 

Ehdotetaan vakuutusyhtiöille yhteistyötä Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kanssa. 

 

7.8 Yhteistyön jatkuminen Etsijäkoiraliiton kanssa 

Etsijäkoiraliiton ongelmien vuoksi, päätettiin, ettei yhteistyö jatku tällaisella tavalla.  

 

 

7.9 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 



 
7.9.1 Tilintarkastukseen lisätään hoito- ja sijoitustoiminnasta sopimukset/ tarvittavat liitteet 

jotta tilin tarkastus helpottuu.  

 

7.9.2 Sihteerin toimenkuvan muutos. Sihteeri hoitaa tästä eteenpäin myös tiedottamisen ja 

esitteet yms. juoksevat asiat. 

 

7.9.3 Hallitus nimeää yhdistyksen jäsenistä eri toimialueille toimihenkilöitä tarpeen mukaan. 

 

7.9.4 Kehitellään valtakunnallista rekisteriä lemmikkilinnuille, esim. www.linturekisteri.fi.  

Tehtäisiin siitä oma sivunsa ja Lemmikkilinnut Kaijuli ry toimisi sponsorina ja ylläpitäjänä. 

 

7.9.5 Hallituksen ja yhdistyksen uudet jäsenet päivitetään viikon sisään.  

 

7.9.6 Ruotsin yhdistyksen jäsenkirje/uutiskirje käännetään meidän jäsenille luettavaksi. Asian 

hoitaa Marja Fomin. 

 

7.9.7 Janina Järvinen hoitaa PetExpon ilmoittautumiset, lintujen tiedot Annariikka Ruottiselle 

esittelyjä varten. Yhteydenpidon linnuista ja esittelijöistä messuhallille sekä majoituksen niille 

jotka sitä tarvitsevat.  

 

7.9.8 Kehitellään vuoden 2012 kevään messuja hallituksen kanssa, suuremmat julisteet, valot 

jne.  

 

7.9.9 Yhteistyöliikkeiden lista täytyy saada valmiiksi, maaliskuun viimeiseen päivään mennessä 

Jonne Stenroth hoitaa asian. Pyritään julkaisemaan ennen huhtikuun messuja.  

 

7.9.10 Selvitetään saako Turusta vapaana lennätystä varten kesällä ulkoilmahallia, Jonne 

Stenroth ottaa asian hoitaakseen. Kyseiseen tapahtumaan vastuuvapaus-lomake. 

 

7.9.11 Markku Simula ehdotti matkaa Saksaan. Maalis/lokakuun välisenä aikana. Markku ja 

Roope selvittää millainen matka voitaisiin järjestää, mitkä olisivat kohteet ja hinnat yms..  

 

 

8. kokouksen päättäminen  

Kokous julistettiin päättyneeksi. 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Tiina Torikka    Janina Järvinen 

Puheenjohtaja   Sihteeri 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 

__________________________  _____________________________ 

Jarmo Tuutti    Anni Pohja 

 

LIITTEET: 

Henkilölista läsnäolijoista, esityslista ja sääntö uudistukset 


