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Kaikuja on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n neljä kertaa vuo-
dessa digitaalisena ilmestyvä uutiskirje, joka sisältää 
tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä muita mielenkiin-
toisia lyhyitä juttuja.

Palautteen ja kehitysehdotukset voi lähettää sähkö-
postilla osoitteeseen sihteeri@kaijuli.fi tai yhdistyksen 
keskustelufoorumile. 

Seuraava numero ilmestyy syksyllä.
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Miksi kannattaa olla mukana vaikuttamassa 
yhdistyksen toimintaan?

Kaijuleiden sääntömääräinen syyskokous on taas lähestymässä. Tällä kertaa se järjes-
tetään Antaverkassa perinteisen syysviikonlopun yhteydessä lauantaina 3.9. (kutsu 
löytyy tästä uutiskirjeestä).

Perinteisesti yhdistysten tai vastaavien syyskokouksissa on paikalla vain murto-osa 
yhdistyksen jäsenistä. Tämä on tietenkin ymmärrettävää, sillä monilla ihmisillä ei ole 
kiinnostusta ja/tai aikaa olla mukana aktiivisemmin yhdistystoiminnassa. Jos joku 
kuitenkin haluaa tukea yhdistystä jäsenmaksullaan, on tämäkin hieno asia.

Jos kuitenkin tuntuu, että olisi edes hieman kiinnostusta vaikuttaa yhdistyksen suun-
taan tai ajatuksia siitä, miten yhdistys voisi kehittää toimintaansa, ei kannata epäröidä, 
vaan tulla rohkeasti mukaan!

Kokoukset ovat parhaita paikkoja esittää uusia ideoita, sillä niistä voidaan keskustel-
la porukalla ja tarvittaessa sopia jatkotoimenpiteistä suoraan. Idean ei tarvitse olla 
loppuun asti hiottu, sillä isolla porukalla hyvästä idean poikasesta saadaan hiottua lois-
tava. Jokaisella meillä on erilaista kokemusta, jota on syntynyt elämän ja työn kautta. 
Vaikka et olisikaan pitkäaikainen lintuharrastaja, saatat tuoda keskusteluun kuitenkin 
jonkin toisen arvokkaan näkökulman.

Ei kannata myöskään pelätä esittää uusia ideoita, vaikka joku sen olisi keksinyt. On 
kuitenkin suuri todennäköisyys, ettei se ole kenellekään tullut mieleen. Ja vaikka olisi, 
ei tästä ole mitään haittaa: suurempi haitta on siitä, että hyvä idea jää ikuisiksi ajoiksi 
toteuttamatta.

Itse koen, että kokoukseen on hyvä osallistua ainakin seuraavista syistä:

• Mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan sekä sen kehittymiseen. Kaikkien 
mielepiteet ovat tervetulleita ja jokaisen jäsenen ääni on yhtä arvokas.

• Mahdollisuus kehittää lemmikkilintuharrastusta Suomessa: pystyt tuomaan asioihin 
ja niiden kehittämiseen oman uniikin näkökulmasi.

• Mahdollisuus tutustua muihin harrastajiin, joita ei välttämättä tapaisi, jos ei käy 
tapahtumissa. Samalla voit itsekin oppia jotain uutta.

Kannattaa myös muistaa, että tälläkin kertaa syyskokous järjestetään perinteisen 
mökkiviikonlopun yhteydessä. Nämä ovat aina hauskoja tapahtumia, joissa pääsee 
tutustumaan muihin harrastajiin sekä viettämään aikaa yhdessä ihmisten ja lintujen 
kanssa. Ehdottomasti kokeilemisen arvoisia!

- Jarmo Tuutti

Allekirjoittaneen voit tavata mm. yhdistyk-
sen tapahtumissa. Otan mielelläni vastaan 
ajatuksia ja ehdotuksia myös yhdistyksen 
tiedotuksen kehittämiseksi.

Voit olla yhteydessä myös yhdistyksen foo-
rumin kautta. Kirjoitan siellä nimimerkillä 
”fouro”.
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Kolumni:  
Voitko tietää, voiko lemmikkilintusi hyvin?

Teksti: Jarmo Tuutti

Kolumni on uutiskirjeen vakiopalsta, jossa 
kirjoittaja voi tarkastella lemmikkilintu-
harrastusta ja sen ilmiöitä ja jakaa omia 
mielipiteitään.

Kolumnin näkökulmat eivät välttämättä 
vastaa yhdistyksen näkemyksiä, vaan ovat 
kirjoittajan mielipiteitä.

Jos haluat kirjoittaa kolumnin johonkin 
numeroon, ota yhteyttä:

sihteeri@kaijuli.fi

Meillä on ymmärrettävästi tarve ajatella, että kun rakastamme lemmikkejämme (joil-
lakin se jää tähän) sekä pyrimme tarjoamaan niille hyviä oloja, niin niiden on voitava 
hyvin ja oltava onnellisia. Mutta mistä voimme tietää, että voivatko ne hyvin?

Eläinten hyvinvoinnin tutkimuksella on pitkät juuret ja hyvinvoinnille löytyy paljon 
erilaisia tulkintoja. Itse pidän hyvänä lähtökohtana FAWC:n Viittä vapautta. Mutta tä-
mäkään ei tarjoa mittaria sille, voiko eläin hyvin. Milloin eläimen edes voitaisiin sanoa 
voivan hyvin?

Monesti huonoa oloa arvioidaan tiettyjen ulkoisten mittareiden kautta. Nyppiminen, 
stereotyyppinen käyttäytyminen jne. Yleensä nämä mittarit kertovat joko kivusta tai 
pidempään jatkuneesta kroonisesta stressistä. Mutta voiko eläin, joka ei tällaista käyt-
täytymistä esitä, varmasti hyvin.Entä miten hyvin se voi verrattuna luonnossa eläviin 
sukulaisiinsa?

Niin kauan kuin ei ole olemassa luotettvia hyvinvoinnin mittareita, en itse ainakaan 
tuuduttautuisi siihen ajatukseen, että lemmikin on pakko voida hyvin, koska se on 
minulle tärkeä. Emme kuitenkaan voi katsoa linnun pään sisään ja saada tietää, miltä 
siitä tuntuu. Ajatus siitä, että lintu voisi hyvin, tukee lähinnä omistajan tarvetta tuntea 
olonsa hyväksi. Itse mieluummin teen parhaani ja yritän lisätä omaa tietoani, jotta 
voin tehdä ympäristöstä entistä paremman sen sijaan, että tyydyttäytyisin tällaiseen 
ajatukseen.

Kuitenkin useita ratkaisemattomia kysymyksiä tulee mieleeni:

• Voiko papukaijan kaltainen eläin saada toteuttaa riittävästi lajityypillistä käyttäyty-
mistä kotimme rajoittuneessa ympäristössä? Mikä on riittävästi esim. virikkeitä?

• Miten paljon papukaijan kaltaisella linnulla on tarve lentää? Miten tämä vaihtelee 
lajeittain? Riittäisikö esim. kakarikin kaltaiselle aktiiviselle linnulle suositusten mu-
kainen häkki (itse epäilen tätä vahvasti)?

• Miten hyvin yksin elävä käsinruokittu lintu voi voida? Sen kumppani ei käyttäydy 
kuten voisi odottaa, se ei pääse toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä monessa 
mielessä ja kumppani on pitkät ajat pois päivisin.

• Monet linnut ovat alkaneet mm. nyppimään kun ne eivät saa käyttäytyä lajityy-
pillisellä tavalla (varsinkin monet tiettyjen lajien käsinruokitut edustajat tuntuvat 
olevan herkempiä). Tätä selittää luultavasti käyttäytymistarpeiden tukahduttamisen 
aiheuttama stressi. Voivatko ei-nyppivät vastaavat yksilöt merkittävästi paremmin 
vai voivatko nekin jollain tasolla huonosti?

• Miten hyvin ilman lajikumppania elävä lintu voi yleensä voida? Mitä eroja emojen 
ruokkimilla ja käsinruokkimilla?

Tässä vain muutamia kysymyksiä, joita nopeasti tulee mieleen. Itse olisin ainakin varo-
vainen enkä lähtisi ehdottomasti julistamaan, että omat lintuni voivat automaattisesti 
erinomaisen hyvin. Tästä syystä pyrinkin tekemään asiat, joiden tiedän vaikuttavan 
lintujen hyvinvointiin, mahdollisimman hyvin. Sekä opiskelemaan uusia asioita.

mailto:sihteeri%40kaijuli.fi?subject=Yhteydenotto%20liittyen%20Kaikuja-uutiskirjeeseen
http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
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Good Bird -blogi: 
Valjaiden pukemisen opettaminen papukaijalle

Good Bird -blogi on uutiskirjeen vakiopals-
ta, johon jokaista numeroa varten valitaan 
käännettäväksi yksi Barbara Heidenreichin 
blogikirjoitus.

Käännös: Jarmo Tuutti

Good Bird Inc. 
http://www.goodbirdinc.com/

Good Bird Blog 
http://goodbirdinc.blogspot.com/

Valjaat.. niin monet ihmiset haluavat opettaa tämän asian linnulleen. Monille papu-
kaijoille tämä on vaikea asia, joka voi koetella kouluttajien kärsivällisyyttä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että omistajien tulisi luovuttaa positiivisen vahvistamisen käytön 
kanssa tämän yhteydessä. Se vain tarkoittaa valmistautumista siihen, että aikaa kuluu, 
ehkä jopa kauan. Mutta minulle tämä on täysin hyväksyttävä asia.

Ne, jotka ovat olleet seminaareissani ja nähneet videopätkiä papukaijasta istumas-
sa paikoillaan verikoetta varten ja istumassa orrella kärsivällisesti rokotusta varten, 
ymmärtävät varmasti, että nämä asiat opetettiin pienissä osissa ja opettaminen kesti 
kauan. Luin äskettäin erään ystäväni kirjan käsikirjoituksen, jossa hän kirjoitti, että 
”voit olla varma, että pienimmissä osissa opettaminen on vaikuttavimpien opetettujen 
käyttäytymismallien taustalla”.

Meillä on tapana olettaa, että papukaijojemme pitäisi tehdä asioita, joita haluamme 
ja kun haluamme. Erityisesti liittyen asioihin, jotka saavutamme muiden lajien, kuten 
koirien, kanssa helposti.

Anelen, että valjaiden opettamista haluavat ihmiset pysähtyvät hetkeksi, rauhoittuvat 
ja sanovat ”On OK, vaikka tämän opettaminen kestäisi kaksi vuotta”. Siinä ei luultavasti 
kestä niin kauan, mutta se auttaa sinua rauhoittumaan, etkä koe painetta saada asiaa 
hoidetuksi juuri sillä sekunnilla. Etene vauhdilla, joka sopii papukaijallesi.

Sanon usein ihmisille, että entä jos kyseessä olisi leijona tai piikkisika... mitä tekisit, 
jos tämä eläin ei haluaisi pitää valjaita? (Mainitsen piikkisian, sillä eräässä konsultoi-
massani eläintarhassa työskentelimme opettaaksemme piikkisikaa pitämään valjaita.) 
Voimankäyttö luultavasti saa aikaan aggressiivisuutta ja eläin ei tule lähellesi. Ja kuten 
aikaisemmin mainittu, tavoitteenamme on luoda innokas osallistuja ja sen avulla vaa-
lia sitä mahtavaa suhdetta, jonka voimme eläimeen saada.

Olen itsekin työskennellyt tämän asian kanssa. Aloitin amatsonini kanssa ehkä noin 
vuosi sitten ja olen työskennellyt ajoittain tämän kanssa. Kuljin useiden kokeilujen läpi. 
Eri valjaat, eri tavat jakaa opetettava asia osiin jne. Olen myös opettanut tätä kahdelle 
kotoani löytyvälle nuoremmalle papukaijalle. Toinen on jo oppinut pitämään valjaita 
ja toinen vielä opettelee. Kun kaikki (ja eräs toinen, jolle tämän haluan opettaa) ovat 
oppineet asian, minulla on kasassa kattava opetustyökalu tätä varten. Tässä kuitenkin 
esivilkaisu, jonka avulla voit aloittaa. Se ei käy läpi kaikkia askeleita, mutta sen avulla 
voit saada ideoita.

Loppupelissä ideana on, että vaikeiden asioiden opettaminen vaatii pieniä askeleita, 
tehokkaita vahvisteita, harjoittelua, kun eläin on vastaanottavainen näille vahvisteille, 
eläimen tahdilla etenemistä... ja aikaa. Ole kärsivällinen. Sinulla on vielä vuosia edessä 
papukaijasi kanssa.

Ps. Käytän itse ”Aviator Harness” -mallia.

Katso myös kirjoituksen yhteydessä oleva video alkuperäisen  
kirjoituksen sivulta (englanniksi): 
http://goodbirdinc.blogspot.com/2009/10/harness-training-your-parrot.html

Barbara Heidenreich on toiminut ammatti-
laisena eläintenkouluttajana vuodesta 1990 
ja tällä hetkellä jatkaa työtään Good Bird 
Inc. -yrityksensä parissa, joka tarjoaa papu-
kaijojen käyttäytymiseen ja kouluttamiseen 
liittyviä palveluita lemmikkipapukaijojen 
omistajille.

Barbara on käynyt myös Suomessa opetta-
massa kahdesti Kaijuleiden järjestämässä 
käyttäytymis- ja koulutusseminaarissa 
vuosina 2009 ja 2010.

http://www.goodbirdinc.com/
http://goodbirdinc.blogspot.com/
http://goodbirdinc.blogspot.com/2009/10/harness-training-your-parrot.html
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PetExpo 2011 - Vuoden suurin tapahtuma

Vuoden lemmikkitapahtumien kohokohta on Helsingin messukeskuksessa keväisin 
järjestettävät PetExpo-lemmikkimessut, jotka keräävät muiden messujen kanssa mes-
sukeskukseen kymmeniä tuhansia kävijöitä viikonlopun aikana. Tänäkin vuonna Kaijulit 
olivat mukana messuilla komealla edustuksella.

Vaikka messut ovat auki lauantaina ja sunnuntaina, yhdistykselle tapahtuma alkaa 
jo perjatai-iltana osaston kokoamisella. Tosin tätä ennen tapahtuman valmistelu on 
vaatinut paljon töitä usealta ihmiseltä: ilmoittautumiset, messumateriaalin tekeminen 
ja muut tehtävät vievät yhteensä useita henkilötyöpäiviä.

Kaijuleiden messuosastolla oli jos jonkinlaista lintua: valkokakaduja, amatsoneja, 
harmaapapukaija, lähdekakadu, neitokakaduja, aratteja, seeprapeippoja, viiriäisiä, 
senegalinkaija sekä useita muita lintuja. Osa linnuista oli valjaissa sekä osa häkeissä. 
Tällä kertaa häkkien eteen tosin oli laitettu nauha, joka estää tulemisen aivan häkkien 
viereen. Tämän tarkoitus on suojella niin lintuja tarpeettomalta stressiltä, kuin ihmisiä 
tarpeettomilta puremilta.

Messuilla ihmiset pääsevät siis näkemään monia erilaisia lemmikkilintuja yhdistyksen 
osastolla. Yhdistyksen näkökulmasta messut ovat myös tärkeä kanava tiedon jakami-
seen. Tapahtumassa pääsee tapaamaan nykyisiä ja tulevia lemmikkilintuharrastajia, 
joille saa kerrottua lintujen hyvinvoinnin huomioivasta lemmikkilintuharrastuksesta. 
Kaijuleilla oli mm. molempina päivinä kaksi vartin mittaista luentoa viereisellä lemmik-
kilavalla.

Yhdistyksen jäseniltä saatavan tiedon lisäksi yhdistys jakoi messuilla esitteitä sekä myi 
Papukaija lemmikiksi? –kirjaa, joka saatiin juuri painosta tapahtumaa varten. Kysees-
sä on lähes 60-sivuinen tiukka paketti lemmikkipapukaijan pitämisen perusteista. 
Myös osaston seinille saatiin uusia julisteita. Näiden hauskoilta näyttävien julisteiden 
on tarkoitus herättää ihmisten huomiota ja herättää ajatuksia lintujen hyvinvointiin 
vaikuttavista asioista.

Messut olisivat kuitenkin tylsiä, ellei myös osallistujilla olisi hauskaa. Tällä kerralla 
yhdistyksen osastolla oli lähes ennen näkemättömän hyvä yhteishenki ja foorumin 
kommenteista päätellen osallistujat olivat viihtyneet messuilla oikein hyvin.

Erinomaisesti onnistuneen, vaikkakin rankan, viikonlopun jälkeen ihmiset palailivat 
arkirutiineihinsa. Tästä on hyvä jatkaa syksyn Lemmikkimessuille, johon kannattaa 
ehdottomasti lähteä mukaan!

Teksti ja kuvat: Jarmo Tuutti

PetExpo on jokavuotinen suuri lemmik-
kitapahtuma, joka järjestetään keväisin 
Helsingin Messukeskuksessa. Tänä vuonna 
tapahtuman ajankohdaksi osui 16.-17.4.

Lisää kuvia tapahtumasta: 
http://www.flickr.com/photos/jtuutti/
sets/72157626400253935/

http://www.flickr.com/photos/jtuutti/sets/72157626400253935/
http://www.flickr.com/photos/jtuutti/sets/72157626400253935/
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Messuilla panostettiin myös yhdistyksen osaston ulkoasuun, jotta yhdistys olisi uskottava ja luotettavan oloinen tiedonlähde. Lintujen 
hyvinvointia edistettiin tänävuonna edelleen estämällä ihmisten tuleminen aivan häkkeihin kiinni.

Tänä vuonna messuilla oli mukana 
myös muutamia suoranokkia.

Valkokakaduja löytyi perinteisesti myös 
näiltä messuilta.
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Yhdistyksen puheenjohtaja Tinttu senegalinkaijansa kanssa juttelemassa messuyleisölle.

Eläinkeskuksen paikalle tuoma iso häkki oli toisena päivänä 
sinikelta-arojen käytössä. Normaalisti tosin tämän kokoinen häkki 
ei riittäisi lähellekään näille linnuille.

Yleisöä ja linnuista kiinnostuneita ihmisiä messuilla riitti paljon.
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PetExpon satoa: 
Kaksi yleisvideota yhdistyksen  
Youtube-kanavalle

Kuten edellisilläkin messuilla, Kaijuleille 
oli annettu mahdollisuus pitää lyhyet 
vartin esitykset lemmikkilintuharrastuk-
seen liittyen. Kyseiset esitykset myös 
videoitiin ja laitettiin katsottavaksi 
yhdistyksen Youtube-kanavalle. 

Tällä kertaa tosin luentoja oli yhden 
sijaan kaksi. Molemmat luennot piti 
yhdistyksen hallituksen jäsen Jarmo 
Tuutti.

Pääset katsomaan videot klikkaamalla 
niiden kuvia alta. Huomaathan, että vi-
deot on pituutensa takia jaettu kahteen 
osaan.

Lemmikkilinnun hoito ja hyvinvointi

Papukaijoista

Osa 1: http://www.youtube.com/watch?v=Ue_V9Lz55Io 
Osa 2: http://www.youtube.com/watch?v=NRDY14qG5Xc

Osa 1: http://www.youtube.com/watch?v=n-9WL0mLQyc 
Osa 2: http://www.youtube.com/watch?v=UNHf4xQt3TY

http://www.youtube.com/watch?v=Ue_V9Lz55Io
http://www.youtube.com/watch?v=n-9WL0mLQyc
http://www.youtube.com/watch?v=Ue_V9Lz55Io
http://www.youtube.com/watch?v=NRDY14qG5Xc
http://www.youtube.com/watch?v=n-9WL0mLQyc
http://www.youtube.com/watch?v=UNHf4xQt3TY
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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojekti

Kasvattajien luotettavuus ja eettinen toiminta herättävät usein keskustelua kaikkien 
eläinharrastajien keskuudessa, eivätkä lemmikkilintuharrastajat ole poikkeus. Kun on 
kyseessä eläin, jota voidaan pitää hyvinkin vaativana ja jonka poikasajalla voi olla mit-
tavat vaikutukset sen aikuisiän terveyteen ja luonteeseen, ei äärimmäinen tarkkuus 
ole haitaksi kasvattajaa valitessa. Ongelma on ollut vain siinä, että koska Suomessa ei 
pidetä näyttelyitä, ei ole myöskään ollut mitään keinoa varmistaa kasvattajan luotet-
tavuutta. Aikaisemmilla kotimaisilla listoilla kuka tahansa on voinut nimetä itsensä 
kasvattajaksi. 

Nyt useamman vuoden suunnittelun tuloksena Lemmikkilinnut Kaijuli ry on luonut 
systeemin, jolla voidaan varmistaa kasvattajan luotettavuus ostajalle mahdollisimman 
tehokkaasti ja samalla antaa kasvattajanimikkeelle selkeämpi painoarvo pesittäjään 
verrattuna. Ajatuksia ja ehdotuksia on kerätty käymällä keskustelua useiden eri kasvat-
tajien kanssa, jotta on voitu ottaa huomioon mahdollisimman monet lajit tarpeineen. 
Dialogia on käyty myös ostajien kanssa, jotta on saatu myös toisenlaista näkökulmaa.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kasvatusprojekti on jatkuvasti kehittyvä projekti, jonka 
tarkoitus on luoda Suomeen luotettavampi kasvatussysteemi  ja kannustaa kasvattajia 
kehittämään ja ylläpitämään tietotasoaan. Kasvatusprojekti edistää virallista ja eettistä 
kasvattamista, ylläpitää kasvattajalistaa ja -rekisteriä ja päivittää kasvattajalle hyödylli-
siä artikkeleita Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n kotisivuille.

Lyhyesti sanottuna systeemi perustuu siihen, että yhdistys ylläpitää kasvattajalistaa, 
jonne päästäkseen kasvattajan tulee vastata ensin läpi lukuisiin yksityiskohtaisiin 
kysymyksiin kasvatustavoistaan ja -historiastaan. Kasvattajien tilat tarkastetaan, jos 
mahdollista, ja lisäksi kasvattajaa voi suositella tai antaa tälle epäluottamuslauseen. 
Listalle päässyt kasvattaja saa vuosittaisen sertifikaatin todistukseksi yhdistyksen 
hyväksynnästä.

Kasvatusprojektin dokumentteja tullaan julkaisemaan kesän aikana Lemmikkilinnut 
Kaijuli ry:n nettisivuilla. Tavoitteena on ottaa systeemi käyttöön syksyyn mennessä. 
Toivomme suuresti projektin palvelevan kaikkia lintuharrastajia ja ennen kaikkea lisää-
vän kasvatuslintujen ja näiden jälkikasvun yleistä hyvinvointia huomattavasti.

Kesäisin terveisin,

Ida-Emilia Kaukonen 
Kasvatusasiavastaava

Lisätietoja kasvatusprojektista tulee 
yhdistyksen nettisivuille syksyn aikana, kun 
projekti saadaan pyörähtämään käyntiin 
kunnolla.

Myös syksyn Kaijutin-lehteen on tulossa 
aiheesta hieman pidempi artikkeli.
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Terminologiaa ja sanaselityksiä: 
Klassinen ja välineellinen ehdollistuminen

Teksti: Jarmo Tuutti

Ternimonologia-palstalla esitellään 
lintuharrastukseen liittyviä termejä, jotka 
eivät välttämättä ole täysin tuttuja kaikille 
harrastajille.

Klassinen ja välineellinen ehdollistuminen vaikuttavat menevän joskus sekaisin kou-
luttamisen kanssa jopa pidempäänkin tekemisissä olleilta ihmisiltä. Nämä oppimiseen 
liittyvät termit kuvaavat erilaisia kanavia oppia, ja ovat molemmat edelleen täysin 
valideja keskusteltaessa eläimen oppimisesta.

Klassisen ehdollistumisen juuret ovat 1900-luvun alussa venäläisen fysiologian tut-
kijan Ivan Pavlovin kokeissa. Näissä kokeissa hän sain neutraalilla ärsykkeellä (kello) 
aikaan koirassa ei-tahdonalaisen reaktion (kuolaamisen) yhdistämällä tämä aikaisem-
min neutraali ärsyke johonkin kuolaamista aiheuttavaan ärsykkeeseen (ruoka).

Klassisessa ehdollistumisessa siis jokin aikaisemmin neutraali ärsyke saa aikaan ei-tah-
donalaisen reaktion, kun se yhdistetään riittävän usein tämän reaktion aikaansaavaan 
ärsykkeeseen. Jos eläinlääkärillä käynti johtaa pelkoreaktion aiheuttavaan tilanteeseen 
(lintua pidetään kiinni), jatkossa voi pelkkä eläinlääkärin valkoinen takki saada aikaan 
pelkoreaktion tämän takia, vaikka lintua ei pidetäkään kiinni.

Tämä oppimiskanava käsittelee pelkästään eläimen ei-tahdonalaista toimintaa.

Välineellinen ehdollistumisen taustalla on yhdysvaltalaisen psykologin B.F. Skinnerin 
tutkimukset, joita hän esitteli 1938 julkaistussa kirjassaan ”The Behavior of orga-
nisms”. Välineellisen ehdollistumisen nimi on englanniksi ”operant conditioning”, 
jonka pohjalta sitä kutsutaan Suomessa ajoittain operantiksi ehdollistumiseksi.

Tämän oppimismenetelmän taustalla on ajatus siitä, että eläin tietoisesti muuttaa 
toimintaansa omalta kannaltaan suotuisaan suuntaan; se siis operoi omassa ympä-
ristössään. Jos jokin toiminta johtaa sen kannalta suotuisaan lopputulokseen, tätä 
tullaan tekemään tulevaisuudessakin. Jos taas se johtaa huonoon lopputulokseen, tätä 
toimintaa ei tulla tekemään tai muutetaan jatkossa.

Välineellisen ehdollistumisen ymmärtäminen on tärkeää erityisesti eläinten koulu-
tuksessa, jossa eläimen toimintaa pyritään muuttamaan kontrolloimalla toiminnan 
lopputulosta. Tästä huolimatta klassinen ehdollistuminen on yhtä lailla tärkeä osa 
elämää. Sitä voidaan hyödyntää yhdistämällä esimerkiksi kehu herkkupalaan, jolloin 
kehuminen voi riittää palkitsemisessa ajoittain. Toisaalta klassinen ehdollistuminen voi 
selittää monia näennäisen epälooogisia pelkoja.

Lue lisää Susan Friedmanin artikkeleista: 
Välineellisestä ehdollistumisesta: Käyttäytymisen aakkoset 
Klassisesta ehdollistumisesta: Pavlovin papukaijat

http://www.behaviorworks.org/files/translations/ABCs%20of%20Behavior%20-%20Finnish%20Translation.pdf
http://www.behaviorworks.org/files/translations/Pavlov's%20Parrots%20-%20Finnish%20Translation.pdf
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Tee-se-itse-nurkka:
Ruokalelu kuivatuilla hedelmillä 

Muutamassa minuutissa tehtävä, halpa ja erityisen hyvin pienemmälle linnulle sopiva 
ruokalelu kuivatuista hedelmistä ja palikoista.

Kiinnitä alas yksi palikka estämään muiden palikoiden luisumisen pois ja ala pinoa-
maan vuorotellen palikoita ja kuivattuja hedelmiä.

Pinoa näitä riittävästi, kiinnitä päähän kiinnitysväline (tai sido suoraan häkin kattoon) 
ja lelu on valmis. Nopea tehdä ja rahaa kului vain pari euroa (tästäkin riittää kuivattuja 
hedelmiä useampaan leluun). Ja kun kuivatut hedelmät on syöty, voit helposti avata 
lelun ja laittaa uudet väliin.

Tarvikkeet:

• Kuivattuja hedelmiä (ei ole sokeria tai 
rikkiä säilöntäaineena)

• Palikoita, joissa on reikä

• Sisalnarua

• Kiinnitystarvikkeita (esim. pikakiinni-
tyslukko)

• Saha ja porakone

Teksti ja kuvat: Jarmo Tuutti

Oletko tehnyt jonkin hauskan linnun 
tarvikkeen tai lelun? Lähetä kuvat ja teksti 
julkaistavaksi: sihteeri@kaijuli.fi

sihteeri@kaijuli.fi
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Kutsu Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n vuoden 
2011 sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika Lauantai 3.9.10 klo 13.00 

Paikka Antaverkan leirikeskus, Antaverkantie 279, Ylöjärvi

1. kokouksen avaus 

2. kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt

• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 
2 ääntenlaskijaa 

3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

4. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Tilintarkastajien ja yhden varatilintarkastajan valinta 

6. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 

7. Päätetään vuoden 2012 jäsenmaksut 

8. Käsitellään muut asiat 

• Kasvatusprojekti

• Vuoden 2012 tapahtumat ja matkat

• Vuoden 2012 kalenteri

• Vuoden 2011 Kaijutin ja postitustalkoot

• Kaijulikaupan valikoiman lisääminen

• Kevätkokouksen paikka

• Kirjaston budjetti

• Nuorten aktivointi

• muut esille tulevat asiat

9. kokouksen päättäminen 

Tervetuloa!

Syyskokous järjestetään Antaverkan mök-
kiviikonlopun yhteydessä, josta lisätietoa 
yhdistyksen foorumilta:

http://forum.papukaijat.net/index.
php?topic=29264.0

http://forum.papukaijat.net/index.php?topic=29264.0
http://forum.papukaijat.net/index.php?topic=29264.0
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Tulevat tapahtumat:

Lisätietoa tapahtumista löytyy yhdis-
tyksen foorumilta, jonka kautta löytyy 
myös ohjeet ilmoittautua tapahtumiin 
sekä mahdolliset muut tulevat tapah-
tumat.

Kannattaa käydä tarkastamassa sään-
nöllisesti: 
http://forum.papukaijat.net/ 
index.php?board=3.0

Tulevia tapahtumia:

Turun messut 
19.8-21.8 
Turun messukeskus

Syyskokous ja mökkiviikonloppu 
23.9-25.9 
Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi

Amatsonitapaaminen 
Syksy 
Paikka ja aika varmistuu myöhemmin

Lemmikkimessut 2011 
12.-13.11 
Helsingin Messukeskus

Kaijulit muualla netissä:

Liity Kaijuleiden  Facebook-ryhmään:

http://www.facebook.com/ 
group.php?gid=135743495500

Youtube-kanava:

Yhdistyksen uuden Youtube-kanavan 
löydät alla olevasta linkistä. Lisää vide-
oita alkaa ilmestyä hiljalleen.

http://www.youtube.com/user/Kaijulit

Mukaan yhdistystoimintaan?

Haluatko olla mukana kehittämässä 
yhdistyksen toimintaa sekä samalla 
edistämässä lemmikkilintuharrastusta 
Suomessa?

Tekemistä löytyy varmasti jokaiseen 
makuun ja jokaisen aikatauluihin sopi-
vasti. Tule mukaan!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yhdistyk-
sen puheenjohtajaan, joka voi kertoa 
lisää: tinttu@kaijuli.fi

Liity jäseneksi

Etkö ole vielä yhdistyksen jäsen? Liitty-
mällä jäseneksi saat käyttöösi yhdis-
tyksen tarjoamat jäsenedut sekä tuet 
yhdistyksen toimia lemmikkilintujen 
hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

Lisätietoa yhdistyksen sivustolta: 
http://kaijuli.fi/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=57&Itemid=82&lang=fi

Yhdistysasiaa

http://forum.papukaijat.net/index.php?board=3.0
http://forum.papukaijat.net/index.php?board=3.0
http://www.facebook.com/group.php?gid=135743495500
http://www.facebook.com/group.php?gid=135743495500
http://www.youtube.com/user/Kaijulit
mailto:tinttu%40kaijuli.fi?subject=
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
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Lukijan kuva

Kylpevä seeprapeippo (kuva: Eetu Vitikainen)

Haluatko oman kuvasi lukijan kuvaan? Lähetä se sähköpostilla sihteeri@kaijuli.fi ja se voidaan julkaista tällä sivulla. Kuvan koon ei 
tarvitse olla painolaatuinen, mutta mielellään yli 800 pikseliä leveä tai korkea. Turvallisinta on kuitenkin lähettää suurempi kuva.

mailto:sihteeri%40kaijuli.fi?subject=Lukijan%20kuva
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