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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. 

Vuoden viimeinen numero ilmestyy vuoden lopulla.

Kansikuva: Jarmo Tuutti w w w . k a i j u l i . f i
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Pääkirjoitus:
Isoja askeleita pieneltä yhdistykseltä

Suomi on yhdistystoiminnan luvattu maa, ja täältä löytyykin paljon tuhansia jäseniä 
omaavia yhdistyksiä. Näiden rinnalla on pakko myöntää, että jäsenmäärältään yli 300 
jäsenen Kaijuli ei ole sieltä suurimmasta päästä (vaikkei ehkä pienimmästäkään). Mut-
ta yhdistyksen toiminta on kaikesta huolimatta erittäin korkealla tasolla.

Viimeisten vuosien aikana yhdistys on tehnyt monia isoja asioita, eikä vähäisimpä-
nä mm. kasvattajajärjestelmän kehittäminen tai ”Papukaija lemmikiksi?” -oppaan 
julkaiseminen yli 60-sivuisena painettuna teoksena. Lisäksi mm. yhdistyksen nettisivut 
uusittiin äskettäin. Kaikesta tänä vuonna tehdystä pääsette lukemaan tarkemmin yh-
distyksen vuosikertomuksesta, joka kulkaistaan ennen kevätkokousta vuodenvaihteen 
jälkeen.

Kirjoitan tästä siksi, koska nytkin tuntuu, että yhdistyksen vauhti ei ole hidastumassa. 
Osittain tämä pohjautuu mm. syyskokuksessa käsiteltyihin asioihin, osittain taas sen 
pohjalta, mitä kaikkea tällä hetkellä suunnitellaan, joista jäsenille ei ole vielä tiedotet-
tu (yhdistyksen puheenjohtajan Tintun linja on se, ettei liian keskeneräisistä asioita 
vielä tiedoteta, mikä on hyvä linja).

Syys- ja kevätkokouksen antimista näyttääkin tulevan säännöllinen osa tätä uutiskirjet-
tä. Keväällä päästään esittelemään myös aina uusi hallitus, syksyllä taas paljon muita 
asioita.

Tästä tilanteesta onkin hyvä jatkaa yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuoteen, joka on ensi 
vuonna. Tähänkin liittyvistä juhlallisuuksista tulee lisää tietoa lähempänä.

Kaikesta tästä voisin oikeastaan sanoa, että vaikka olen kuulunut ja ollut mukana 
useamman yhdistyksen toiminnassa, harvoin on voinut olla toiminnasta ja sen tasosta 
näin innostunut. Mielestäni me kaikki jäsenet voimme olla ylpeitä yhdistyksestämme.

- Jarmo Tuutti

Ps. Ehkä seuraavan vuoden aikana yhdistys voisi ottaa tavoitteekseen myös selvittää, 
miksi allekirjoittanut houkuttelee joka tilanteessa isoja kakaduja istumaan olkapääl-
leen (kuten viereisessä kuvassa). Pituuskaan ei riitä tätä selvittämään, sillä ne hakeutu-
vat olkapäälleni myös istuessani.

Pps. Edellä mainittu kasvattajaprojekti on nyt täydessä vauhdissa ja ensimmäiset 
yhdistyksen kasvattajat on hyväksytty sekä lisätty nettisivuille. Pidempi teksti tästä on 
luvassa tämän vuoden Kaijuttimeen.

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

Voit olla yhteydessä myös yhdistyksen foo-
rumin kautta. Kirjoitan siellä nimimerkillä 
”fouro”.
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Kolumni:  
Miksi pyrin välttämään tungettelevia  
menetelmiä papukaijojen kanssa

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

Kerran mietin, etten ole koskaan kovin selkeästi perustellut sitä, miksi puolustan 
positiivisen vahvistamisen käyttöä muiden koulutusmenetelmien ylitse innokkaasti. 
Kyseessä ei ole pelkästään se, että Friedman tai Heidenreich olisivat niin sanoneet 
(vaikka ammattilaisten perustelluilla näkemyksillä onkin suuri merkitys). Taustalla on 
muitakin asioita.

Näen papukaijan ensisijaisesti villieläimenä, joka on tempastu omasta asuinympäris-
töstään olohuoneisiimme. Ympäristö, joka on täysin erilainen kuin se, johon laji on 
evoluution kautta kehittynyt. Papukaija voi olla emojen ruokkima tai käsinruokittu, 
se voi elää yksin tai parvessa, tai se voi pelätä ihmistä tai pitää sen seurasta, mutta 
kyseessä on silti villieläin. Kotimme on rajoittunut ympäristö papukaijalle, ja vaikka 
yritämmekin parhaamme, tuskin pystymme antamaan sille yhtä paljon mahdollisuuk-
sia käyttää niitä taitoja ja ominaisuuksia, joita se luonnossa tarvitsee mm. ravinnon 
hankkimiseen. 

Kotimme suojasta huolimatta siellä riittää linnuille pelättäviä tai vältettäviä asioita 
(sillä erolla luontoon, ettei niitä pysty pakenemaan kovin kauaksi!). Voi olla, että omis-
taja huomaamattaan säikäyttää linnun. Stressin lähteitä on paljon muitakin, kuten 
käsinruokitulle joskus yksin vietetty aika. Ehkä se joskus tottuu tähän, ehkä ei (mah-
doton sanoa.. joku alkaa pahimmassa tapauksessa nyppimään ja huutamaan, joistain 
merkkejä ei näe ainakaan ulos), mutta tilanne on hyvin erilainen, kuin luonnossa.

Näiden pohjalta monesti herää kysymys siitä, että voiko tuollaiselle linnulle edes tarjo-
ta miten hyvät olot kotioloissa. 

Ikäviä ja pelottavia tilanteita kuitenkin tulee vastaan. Tästä syystä en itse halua omalla 
toiminnallani lisätä niitä, vaan pyrin valitsemaan menetelmät, jotka tarjoavat linnulle 
mahdollisimman usein hyviä kokemuksia sekä mahdollisuuksia tehdä valintoja.

Koska en pysty katsomaan lintujeni pään sisälle, pyrin valitsemaan käyttämäni 
menetelmät sen pohjalta, että niillä saadaan hyvä lopputulos aikaan linnun kannal-
ta mahdollisimman hyvin menetelmin. En itse ainakaan näe mitään selkeitä keinoa 
oikeasti ymmärtää, voivatko lintuni hyvin, joten pyrin edistämään hyvinvointia niissä 
tilanteissa, joissa tiedän jonkin asian tätä edistävän. Omakin osaamiseni on rajattu, 
mutta pyrin opettelemaan jatkuvasti uutta ja soveltamaan sitä käytäntöön.

Toisaalta haluan myös opettaa ihmisille tämän pohjalta ns. ”parhaita toimintatapoja”. 
En pysty sanomaan, miten linnun hyvinvointiin vaikuttaa esim. hieman tungettelevien 
menetelmien säännöllinen käyttö, mutta haluan valita menetelmät, joiden tiedetään 
edistävän hyvinvointia. Joskus ongelmat eivät näy ulospäin, kun taas toisella linnulla 
samat menetelmät tekevät siitä aggressiivisen. Ongelma on usein siinä, ettei näitä on-
gelmia voi ennustaa ennakkoon. Löytyy paljon lintuja, jotka ovat muuttuneet aggres-
siiviseksi samoista menetelmistä, mitä jotkin yksilöt ovat ainakin sietäneet. 

Mieluiten lähden siis liikkeelle turvallisimmista menetelmistä.

mailto:sihteeri%40kaijuli.fi?subject=Yhteydenotto%20liittyen%20Kaikuja-uutiskirjeeseen
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Good Bird -blogi: 
Papukaijat ja hajuaisti

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/

Mielestäni on aina mielenkiintoista, miten tietomme muuttuu. Meille kerrotaan vuo-
sia jotain, ja WHAM! On olemassa kiistämättömiä todisteita sen puolesta, että mitä 
olet kuullut niin kauan kuin muistat, on epätarkkaa.

Muistatko, kun kaikki ajattelivat papukaijojen yrittävän dominoida sinua? Onneksi 
tämä käsitys on hiljalleen poistumassa lintuharrastajien keskuudesta. Mutta on ole-
massa yksi käsitys, jota olen monesti miettinyt, ja josta on vihdoin todisteita! Pystyvät-
kö papukaijat haistamaan? Fyysiset todisteet selkeästi osoittavat, että niillä ei ole pal-
joa reseptoreita sitä varten. Meille on myös kerrottu, että papukaijojen makunystyrät 
ovat meitä rajoittuneemmat. Tästä huolimatta näemme papukaijojen selvästi pitävän 
joistain ruoista. Voimme vain olettaa, että maulla on tämän suhteen jotain tekemistä.

Hajuaisti on silti ollut minulle iso kysymysmerkki. Kysyn usein itseltäni, että jos papu-
kaijoilla on niin huono hajuaisti, miksi ne levittävät niin mielenkiintoisia hajuja. Jokai-
nen amatsonin omistaja varmasti tietää, mitä tarkoitan. Niihin liittyy erittäin voimakas 
haju, joka vaikuttaisi lähtevän niiden hengitysjärjestelmästä. Sen hajun on tarkoitetta-
va jotain jollekin. Ja arvaukseni on, että se ”joku” on toinen amatsoni.

Olen keskustellut tästä monen eläinlääkärin kanssa ja olemme tulleet usein siihen 
lopputulokseen, että ehkä niillä on juuri tähän hajuun liittyvät reseptorit. Tästä huo-
limatta en ole koskaan havainnut papukaijaa haistelemassa toista aktiivisesti. En ole 
koskaan havainnut papukaijan tutkivan jotain sieraimillaan, kuten nisäkäs voisi käyttää 
nenäänsä.

Matkallani Uuteen-Seelantiin tapasin vihdoin papukaijan, joka selvästi reagoi hajuun. 
Kyseinen lintu on kaka. Ne ovat kuten kea, mutta pienempiä ja väriltään ruskeampia. 
Niiden hoitaja kertoi, että linnut reagoivat hajuihin, ja hän oli oikeassa! Ne painavat 
sieraimensa sinun hiuksia tai ihoa vasten, vetävät ilmaa keuhkoihinsa sekä tämän 
jälkeen sukivat itseään. Pystyit jopa kuulemaan niiden hengittävän sisään päin. Hoitaja 
kertoi, että he tarjoavat linnuille palasia eri tuoksuisista kankaista virikkeiksi. Hän 
sanoi, että tämä lintu reagoi niihin erittäin innokkaasti.

Meille myös kerrottiin, että eräs tutkija työskentelee kakapojen, keojen sekä kakojen 
hajujen havaitsemisen parissa, ja hän on saanut joitain mielenkiintoisia tuloksia. En 
malta odottaa, että tutkimustulokset valmistuisivat. Ehkä on tullut aika virallisesti 
muuttaa käsitystämme yhdestä asiasta, jota olemme pitäneet totuutena papukaijoihin 
liittyen. Jännittävää!

Videon ja alkuperäisen tekstin voit käydä lukemassa Barbaran blogista: 
http://goodbirdinc.blogspot.com/2011/05/parrots-and-sense-of-smell.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/2011/05/parrots-and-sense-of-smell.html
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Syyskokouksen satoa ja päätöksiä

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin jälleen Antaverkan leirikeskuksessa. Alla muu-
tamia tärkeimpiä asioita ja keskustelunaiheita kokouksesta. Luonnollisesti yhdistyksen 
toiminnassa on tapahtumassa paljon muutakin näiden lisäksi.

Kokouksessa paikalla oli hieman yli 20 jäsentä.

Vuoden 2012 tapahtumat

Matkojen ja messujen lisäksi pyritään järjestämään lajitapaamisia ja muita tapahtu-
mia, joissa harrastajat pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä tietenkin lintuihin. Seu-
raava Barbaran seminaari aikataulutettiin alustavasti vuodelle 2013. Kevätkokous taas 
järjestetään Turussa, ja sen yhteydessä on luvassa myös muuta illanviettoa.

Tutustumisrinki

Kokouksessa päätettiin uuden palvelun perustamisesta. Tutustumisrinkiin voivat 
ilmoittautua yhdistysksen jäsenet. Näistä muodostetaan lista nettisivuille, joilta lintua 
harkitsevat voivat löytää koteja, joissa käydä tutustumassa lintuihin.

Eläinalan koulutus

Pyritään tarjoamaan luennoitsijoita eläinalan kouluille ensi vuoden aikana, jotta pysty-
tään tarjoamaan tuoretta tietoa alan opiskelijoille.

Kannanotot

Yhdistys hyväksyi liudan kannanottoja liittyen lemmikkilintujen hyvinvointiin. Näiden 
tarkoitusena on tehdä selväksi yhdistyksen kanta asioihin liittyen. Lisäksi hallitus voi 
tehdä kannanottoja, jotka tuodaan lopullisesti hyväksyttäväksi seuraavaan yhdistyksen 
kokoukseen.

Kasvattajalista

Jo aikaisemmin esillä olleesta kasvattajalistasta oli selkeä viesti: se on valmis. Koko-
uksen jälkeen kyseinen lista onkin otettu käyttöön. Tällä hetkellä yhdistys tarvitsee 
lähinnä tarkastajia ympäri maata, sekä tietenkin hakemuksia listalle.

Pöytäkirjan voit käydä lukemassa  
yhdistyksen sivustolta.

http://kaijuli.fi/yhdistys/dokumentit


Lemmikkilinnut Kaijuli ry Kaikuja 3/2011 • Sivu 6

papukaijat • suoranokat • kaijuli.fi

» Palaa sisällysluetteloon

Yhdistyksen viralliset kannanotot

Syyskokouksessaan yhdistys hyväksyi liudan lemmikkilintuharrastusta käsitteleviä 
kannanottoja. Kaikki kannanotot hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti: yhdistyksen 
sihteerin (allekirjoittanut) kysyessä, että hyväksytäänkö nämä yhdistyksen virallisiksi 
kannanotoiksi, sanoi jopa harmaapapukaija Jako kovaan ääneen: ”Joo-o!”

Kannanotot eivät vielä yksin saa aikaan suurta muutosta, mutta luovat vankan pohjan 
yhdistyksen tekemälle valitustyölle. Monista asioita puhutaan mm. foorumilla, mutta 
mistään ei ole selvinnyt yhdistyksen virallinen kanta. Kannanotot viestittävätkin, että 
yhdistys on vakavissaan näiden asioiden kanssa ja valmis tekemään niiden eteen töitä.

Osittain yhdistyksen kannanotot muistuttavatkin monien tahojen ns. ”position pape-
reita”, joissa määritetään kyseisen tahon kanta johonkin asiaan. Tällaisia ovat julkais-
seet mm. International Association of Avian Trainers and Educators.

Nämä kannanotot on päätetty antaa yhdistyskokouksen tehtäväksi, jotta niillä olisi 
vankempi tuki taustalla, kuin pelkillä hallituksen hyväksymillä kannanotoilla. Hallituk-
sen tekemät kannanotot tulevatkin seuraavan yhdistyskokouksen hyväksyttäviksi.

Kokouksessa hyväksyttiin seuraavat kannanotot:

• ”Isot papukaijat” eivät kuulu myytäväksi eläinkauppoihin
• Papukaijan kiinnikytkeminen tulee tapahtua turvallisilla valjailla
• Poikasten tarpeetonta käsinruokintaa tulisi välttää
• Linnun käsittelyssä tulisi välttää tarpeettoman stressin ja pelon aiheuttamista
• Lemmikkilintu tarvitsee tilavan häkin
• Lemmikkilintu tarvitsee virikkeitä

Tämän lisäksi hallitus on tehnyt kokouksen jälkeen kaksi tärkeää kannanottoa, jotka 
olivat unohtuneet syyskokouksen listasta:

• Lemmikkilinnullakin on oikeus lentää
• Ei luonnosta pyydettyjä lintuja lemmikiksi

Jatkossa tällaisia kannanottoja on tarkoitus tehdä aina, kun tärkeitä asioita tulee esiin. 
Näitä saavat tuoda esille myös yhdistyksen jäsenet, esimerkiksi keskustelufoorumi on 
oivallinen kanava tätä varten.

Käy lukemassa kaikki kannanotot yhdistyk-
sen nettisivuilta: Yhdistyksen kannanotot

http://kaijuli.fi/yhdistys/yhdistyksen-kannanotot
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Kaijuli.fi uusiutui!

Keväällä alkanut projekti saatiin tämän syksyn aikana päätökseen: yhdistyksen nettisi-
vut uusittiin. Oikeastaan sivuston uusinnan ensimmäiset askeleet otettiin jo keväällä, 
kun sivuston etusivu uusittiin ja rakennetta muutettiin. Tavoitteena oli tehdä tarpeel-
lisesta tiedosta helpommin saatavilla olevaa, sekä samalla tuoda esiin paremmin sitä 
kaikkea, mitä yhdistys itse asiassa tekee.

Toisessa työläämässä vaiheessa myös yhdistyksen sivujen ulkoasu uusittiin kokonaan. 
Samalla yhdistykselle tehtiin kevyt graafinen ohjeistus, jotta yhdistyksen tekemä vies-
tintä olisi yhtenäistä.

Sivustolta löytäänkin mm. samankaltaisia elementtejä, kuin tässä uutiskirjeessä tai 
sivustolla käytettävien artikkeleiden pdf-pohjissa. Yllä oleva ”papukaijat, suoranokat, 
kaijuli.fi” -teksti pyrkii tekemään selväksi sen, että kyseessä on lemmikkilintuyhdistys, 
sekä pitämään yhdistyksen nettisivujen osoitetta esillä.

Lisäksi sivustolle tuli joitain uusia ominaisuuksia:

• Kasvattajalista-osio sisältää edellä mainitun kasvattajalistan sekä ohjeet mm. 
listalle hakemiseksi.

• Tutustumisringistä löytää koteja, joihin pääsee tutustumaan lemmikkilintuihin, 
jos sellaista lemmikiksi harkitsee.

• Aloittelijan opas on suunnattu ensimmäistä lintuaan harkitseville. Tavoitteena on 
saada annettua hieman paremmin suuntaa tiedonhankintaa varten.

• Usein kysytyt kysymykset sisältää pitkän listan yleisimpiä lemmikkilintuaiheisia 
kysymyksiä.

• Flickr-sivut eivät ole varsinaisesti osa yhdistyksen sivustoa, vaan Flickriin kerätään 
parhaita kuvia yhdistyksen toiminnasta matkan varrelta. Tavoitteena on esitellä 
yhdistyksen toimintaa näiden kautta.

• Lisäksi banneriin saatiin myös harlekiinipeippo. ;)

Tämän uudistuksen päälle on tarkoitus jatkaa rakentamista, sekä tehdä lisää uusia, 
mielenkiintoisia sekä hyödyllisiä asioita nettisivuille. Seuraavia askeleita ovat mm. 
artikkeleiden ja lajiesittelyiden lisääminen luettavaksi sivustolta pdf:n lisäksi.

Lisäksi sivustolla pyritään jatkossa viestimään enemmän kaikesta siitä, mitä yhdistys 
tekee, mutta mikä ei välttämättä näy rivijäsenille.
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Yhdistyksen toimintaa:
Tutustumisrinki

Mitä?

Tutustumisrinki on uusi palvelu, joka on suunnattu varsinkin linnun hankkimista miet-
tivälle ihmiselle. Sen avulla henkilö voi löytää lähialueeltaan jonkin tietyn lintulajin 
omistajan, jonka luokse voi päästä vierailemaan. Näin lintua harkitseva uusi harrastaja 
pääsee näkemään lintuja niiden kodeissa, joissa yleensä käyttäytyminenkin on luon-
nollisempaa kuin tapahtumissa.

Tutustumisrinkiin voivat ilmoittautua kaikki yhdistyksen jäsenet, jotka haluavat auttaa 
uusia harrastajia harrastuksensa alkuun. Koska tutustumisringin kautta löydetty hen-
kilö on tällaisessa tilanteessa käytännössä yhdistyksen edustaja, vaadimme ainakin 
toistaiseksi, että joku yhdistyksen aktiivi on tavannut hänet oikeassa elämässä.

Miksi?

Lintua harkitseville ihmisille on tärkeää päästä tutustumaan ja katsomaan näitä 
eläimiä oikeassa elämässä. Koska kyseessä on sen verran harvinaisempi lemmikki, ei 
lemmikkilintuihin pääse tutustumaan kovin helposti muualla. Monesti yhdistyksen 
foorumilla kyselläänkin, jos löytyisi joku koti, jossa pääsisi käymään ihmettelemässä 
lintuja.

Koti on myös tapahtumia parempi paikka tutustua oikeaan elämään linnun kanssa. 
Tapahtumissa ympärillä on yleensä paljon jännittävää, joten lintukin voi olla tavallista 
rauhallisempi ihmetellessään ympäristöään. Ehkä vierailija pääsee myös kuulemaan 
tyypillistä lajin äänenkäyttöä... kakadun tai aran huuto pienessä olohuoneessa ihmisen 
vieressä on aivan eri asia, kuin isossa hallissa.

Miten?

Siirry yhdistyksen sivustolle Toiminta ja palvelut -osioon ja valitse sieltä ”Tutustumis-
rinki”. Olemme päättäneet, että tarpeettomien yhteydenottojen ja spammin mini-
moimiseksi yhteydenotot tapahtuvat käyttämällä foorumin yksityisviestejä.

Jos taas haluat tulla mukaan tutustumisrinkiin kotina, johon voi tulla katsomaan lintu-
ja, lähetä viestiä esimerkiksi käyttämällä yhdistyksen sivuston yhteydenottolomaketta.

Tutustumisrinki yhdistyksen nettisivuilla: 
http://www.kaijuli.fi/toiminta-ja-palvelut/
tutustumisrinki

Jos haluat mukaan, jätä viestiä: 
http://www.kaijuli.fi/yhdistys/yhteydenot-
tolomake

Vierailemalla linnunomistajan kotona voi 
vierailija saada paremman käsityksen myös 
lintujen todellisesta tilantarpeesta.

http://www.kaijuli.fi/toiminta-ja-palvelut/tutustumisrinki
http://www.kaijuli.fi/toiminta-ja-palvelut/tutustumisrinki
http://www.kaijuli.fi/yhdistys/yhteydenottolomake
http://www.kaijuli.fi/yhdistys/yhteydenottolomake
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Tapahtumat:
Antaverkan mökkiviikonloppu

Mökkiviikonloput ovat aina olleet perinteinen yhdistyksen järjestämä tapahtuma. 
Siinä missä lintupäivillä ja messuilla ehditään vain hetken jutella keskenään, mökkivii-
konloput mahdollistavat tutustumisen toisiin ihmisiin sekä heidän lintuihinsa.

Tällä kertaa syksyn mökkiviikonloppu järjestettiin Antaverkan kurssikeskuksessa, jossa 
olemme olleet monesti aikaisemminkin. Ajallisesti se osui viikonlopulle 2.-4.9.

Syyskokouksen lisäksi tapahtumasta ei ole sen isompaa kerrottavaa: ohjelmassa oli eri-
tyisesti hauskaa ajanviettoa yhdessä, ruokailua, lintujen kanssa puuhailua, saunomista 
ja grillailua. Tärkein huomio kuitenkin on, että kaikilla vaikutti olleen erittäin mukava 
viikonloppu.

Kuvat: Jarmo Tuutti

Lisää kuvia tällä (Flickr).

Iltaohjelmaan kuului myös grillausta keskuksen grillikatoksessa.

Harmaapapukaija Ukolla vaikutti olleen kova tarve saada lusikka viskattua joka kerta 
pöydältä alas.

Paikalla oli myös kaksi lähdekakadua.

http://www.flickr.com/photos/jtuutti/sets/72157627467239521/
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Tapahtumat:
Kaijulit mukana Turun messuilla

Lemmikkilinnut Kaijuli ry osallistui Turun messuihin perjantaista sunnuntaihin, ja 
torstaina rakenneltiin osastoa. Lisäksi lauantaina järjestettiin illanistujaiset. Osaston 
kokoaminen sujui nopeasti ja oli mukava tutustua uusiin ihmisiin jo ennen varsinaisia 
messuja.

Olin itse ensikertalainen yhdistyksen mukana messuilla. Ja aluksi jännitti, varsinkin 
se, jos messuvieraat kysyisivät jotain vaikeaa, johon ei itse tiedä vastausta. Onneksi 
paikalla oli iso liuta kokeneempia harrastajia.

Messuilla oli todella mukavaa, tutustuin moniin uusiin harrastajiin ja lintuihin. Lintu-
lajeja oli todella paljon, esimerkiksi: neitokakaduja, isoja kakaduja, amatsoneja, ara, 
harmaapapukaija, senegalinkaija, aratteja ja harlekiinipeippoja. Lintuja oli valjaissa ja 
häkeissä.

Messuvieraita kävi paljon, osaston edusta oli joskus aivan tupaten täynnä. Messut 
ovat todella hyvä keino jakaa tietoa lemmikkilintujen pidosta ja niiden hyvinvoinnin 
edistämisestä. Kaijuleitten osastolla oli julisteita, joissa on pieniä faktoja lintujen kans-
sa elämisestä, jaossa oli esitteitä ja myynnissä oli Papukaija lemmikiksi? -kirjaa.

Lisäksi osaston ulkoasuun panostettiin, onhan sekin suuri osa messuosaston vaikutuk-
sesta messuvieraaseen.

Osastolla oli todella mukava ilmapiiri ja yhteishenki oli hyvä. Uutena harrastajana 
tämän laiseen porukkaan oli helppo sopeutua.

Seuraavat messut pidetään Helsingissä ja suosittelen kaikille, jotka eivät vielä messuil-
la ole olleet mukaan lähtemistä!

Teksti: Pyry Sopenlehto 
Kuvat: Jarmo Tuutti

Lisää kuvia täällä (Flickr).

http://www.flickr.com/photos/jtuutti/sets/72157627359045815/
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Terminologiaa ja sanaselityksiä: 
CITES

Teksti: Jarmo Tuutti

Terminologia-palstalla esitellään lintuhar-
rastukseen liittyviä termejä, jotka eivät 
välttämättä ole täysin tuttuja kaikille 
harrastajille.

CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species of wild flora and fauna) on 
kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on 
suojella kansainvälisen kaupan uhkaamia luon-
nonvaraisia lajeja sääntelemällä niillä käytävää 
kauppaa. Papukaijaharrastajien kannalta tämä 
on tärkeää, sillä suurin osa papukaijoista kuuluu 
CITES-sopimuksen piiriin.

CITES-sopimuksen noudattaminen onkin erittäin tärkeää, sillä monia papukaijalajeja 
uhkaa häviäminen luonnosta. Tähän vaikuttaa asuinalueiden menetyksen sekä lemmi-
kiksi pyytämisen muodostama yhteinen uhka.

Sopimuksen kattavat lajit on jaoteltu kolmeen eri luokkaan, jotka on listattu sopimuk-
sen liitteissä. Tästä syystä puhutaan esimerkiksi CITES I -liitteen lajeista. Suurin osa 
papukaijoista kuuluu CITES-liitteeseen I tai II.

Tiukimmin kontrolloidaan CITES I -liitteen lajeja. Tämän liitteen lajiin kohdistuva 
kaikkinainen kaupallinen toiminta vaatii EU-todistuksen, niin myyminen kuin ostajaksi 
ilmoittautuminenkin. Kyseisen luvan numeron tulee olla esillä ilmoituksessa!

CITES II -liitteen lajien myyminen ei vaadi lupaa, mutta näissäkin tilanteissa linnun mu-
kana on tultava kauppakirja sekä alkuperäistodistus (jollaisena yhdistyksen syntymäto-
distus toimii poikasille).

Papukaijalajeista vain undulaatti (Melopsittacus undulatus), neitokakadu (Nymphicus 
hollandicus), ruusukaijanen (Agapornis roseicollis) ja kauluskaija (Psittacula krameri) 
eivät kuulu CITES-sopimuksen piiriin.

Lisätietoa CITES-sopimuksesta

• CITES ja papukaijat yhdistyksen sivustolla
• Lista CITES I -liitteen papukaijoista
• Ympäristökeskuksen CITES-sivusto

http://kaijuli.fi/tietonurkka/papukaijat-ja-cites
http://kaijuli.fi/tietonurkka/papukaijat-ja-cites/cites-1-lajit
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=394088&lan=FI
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Tee-se-itse-nurkka:
Helppo ja halpa aktivointi/dyykkauslelu

Teksti ja kuvat: Jonne StenrothIdea on erittäin yksinkertainen. Hanki jostain punottu kori tai mikä tahansa kori, laatik-
ko tai muu vastaava, joka on turvallinen antaa jyrsittäväksi, eli myrkytön. Heitä sisälle 
paperia, puunpaloja, lelupalloja ja muuta tavaraa sekä sekaan muutama pähkinä ja 
siemen. Ripusta kori sitten häkkiin, häkin päälle, kiipeilypuuhun tai johonkin muuhun 
linnulle sopivaan paikkaan ja päästä kurppa valloilleen! Toimii samalla hyvin pahvi-, 
paperi-, lelunpala- ja muuna vastaavana tarvikeroskiksena.

Simppeli ja helppo tehdä, sekä pitää linnun pitkään aktivoituneena sen dyykatessa 
koriaan. Muista vain laittaa kori kiinni kunnolla, ettei tipu, jolloin lintu voi loukata tai 
pelästyä...
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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:

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/yhdistys/liittyminen-
jaeseneksi

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/yhdistys/liittyminen-jaeseneksi
http://kaijuli.fi/yhdistys/liittyminen-jaeseneksi
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Lukijan piirrustus

Tällä kertaa lukijan kuvana piirrustus, jonka tekijänä on Viivi Koponen.

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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