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Kaikuja on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n neljä kertaa vuodessa digitaalisena ilmestyvä uutiskirje, joka sisältää
tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä muita mielenkiintoisia lyhyitä juttuja.
Palautteen ja kehitysehdotukset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@kaijuli.fi tai yhdistyksen
keskustelufoorumile.
2012 ensimmäinen numero ilmestyy maaliskuussa.
Kansikuva: Jarmo Tuutti
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Pääkirjoitus:

Ensimmäinen vuosi uutiskirjettä takana

Viime vuoden kevätkokouksessa ehdotin, että yhdistys alkaisi julkaisemaan neljä
kertaa vuodessa uutiskirjettä. Tärkein ajatus tämän taustalla oli se, että saisimme tästä
tiedotuskanavan, jonka kautta voimme kertoa jäsenillemme ja muillekin ihmisille, mitä
kaikkea yhdistys on tehnyt. Ensimmäinen numero julkaistiinkin hieman kevätkokouksen jälkeen.
Tässä vuoden aikana uutiskirjeen konsepti on hieman laajentunut. En tyytynyt pelkästään tiedostuskanavaan, vaan halusin tehdä uutiskirjeestä jotain, jonka julkaisua
kannattaa odottaa; jotain, jossa on paljon muutakin, kuin pelkkää höpinää yhdistyksen
toiminnasta.
Julkaisin myös ennen tätä numeroa kyselyn, jossa kysyin teiltä lukijoilta mielipiteitä
uutiskirjeestä. Kokonaisuudessaan kysely keräsi 30 vastausta ja tulokset olivat rohkaisevia: 22 mielestä uutiskirje oli erittäin hyvä asia, ja 8 mielestä, jos siinä on hyviä
juttuja.
Toinen selkeä tulos oli se, että kaikkia kysyttyjä aihealueita halutaan lukea. Suosituin
kategoria oli ehkä hieman yllätyksekseni ihmisten omat tarinat elämästään lemmikkilintujensa kanssa. Näitä siis pyritään saamaan lisää uutiskirjeeseen. Tosin tässä te
lukijatkin voitte auttaa: voitte lähettää omia tarinoitanne uutiskirjeessä julkaistavaksi.
Tässä ei siis etsitä ammattimaisten journalistien kirjoittamia artikkeleita, vaan tavallisten harrastajien kirjoittamia tarinoita elämästä ja tapahtumista lintujensa kanssa.
Tämä numero alkaa jo sisällöltään olemaan sitä, mitä olin laittanut uutiskirjeelle
tavoitteeksi. Merkittävästi pidemmäksi en enää ole tätä ajatellut tehdä, jotta julkaisu
ei olisi liian työlästä. Ensi vuodelle on luultavasti odotettavissa hieman rohkeampaa ja
aikakausilehtimaista taittoa; tosin huomioiden tekstin luettavuuden.

Jarmo Tuutti, päätoimittaja
Allekirjoittaneen voit tavata mm. yhdistyksen tapahtumissa. Otan mielelläni
vastaan ajatuksia ja ehdotuksia myös
yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
Voit olla yhteydessä myös yhdistyksen
foorumin kautta. Kirjoitan siellä nimimerkillä ”fouro”. Lisäksi sähköpostia
voit laittaa osoitteeseen
sihteeri@kaijuli.fi

Jos itse haluat osallistua yhdistyksen julkaisujen tekemiseen, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen! Tällä hetkellä yhdistyksen toimitus vastaa Kaijuttimesta sekä uutiskirjeestä, ja näiden ideoinnista ja toteuttamisesta vastaavaan tiimiin otan mielelläni uusia
ihmisiä mukaan.
Hyviä lukuhetkiä ja hyvää alkavaa vuotta kaikille!

Ps. Tämän numeron julkaisun yhteydessä on avattu myös suuri yhdistyskysely, jonka
tavoitteena on kartoittaa ihmisten mielipiteitä yhdistyksen toiminnasta ja tämän kautta kehittää sitä. Käykää siis suurin joukoin vastaamassa! Kaikki palaute on erittäin arvokasta. Vastanneiden kesken arvotaan kolme yhdistyksen kalenteria sekä yksi kahden
vapaalipun paketti kevään PetExpoon.
Pps. Tämä onkin viimeinen uutiskirje ennen yhdistyksen kevätkokousta (luultavasti 3.3.
Turussa), jossa valitaan jälleen seuraavan vuoden yhdistysaktiivit. Jos haluat mukaan
toimintaan, voit tulla paikan päälle tai vain ilmoittaa halukkuudestasi lähteä mukaan
esimerkiksi sähköpostilla. Aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta ei vaadita,
vaan vastuut katsotaan ihmisten osaamisen, kiinnostukse sekä ehtimisen mukaan.
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Uutisia ja muita juttuja Suomesta ja maailmalta
Kotimaa

Ulkomaat

Lemmikkilinturekisteri avattu Suomessa

Tutkijat ovat selvittäneet, miten linnut lentävät nopeasti
kapeista paikoista

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on saanut avattua Suomeen tällä
hetkellä ainoan lemmikkilinturekisterin. Linturekisteri löytyy
osoitteesta www.linturekisteri.fi ja lintunsa sinne pystyy rekisteröimään kuka tahansa.
Tavallisen rekisteröinnin lisäksi käytettävissä on poikuerekisteröinti, jonka kautta on mahdollista lisätä linnun tietojen lisäksi
tiedot sen emoista.

Suomen ensimmäiset kasvattajat hyväksytty
Kevään aikana avatulle kasvattajalistalle on nyt hyväksytty ensimmäiset seitsemän kasvattajaa. Kyseessä on Suomen ensimmäiset sertifioidut kasvattajat ja tämän takia iso askel suomalaiselle lemmikkilintuharrastukselle.
Kasvattajalistalle voi hakea kuka tahansa yhdistyksen jäsen, joka
täyttää listalle asetetut vaatimukset sekä on valmis sitoutuamaan eettisen lintujen kasvattamisen periaatteisiin.

Seuraeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta töihin
Maa- ja metsätalousministeriön asettama Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on aloittanut toimintansa marraskuussa ensimmäisellä kokouksellaan. Kyseisessä
neuvottelukunnassa on useita eri asiantuntijoita sekä SEY:n
asettamana harrastajien edustajana sammakkoharrastaja Joonas Gustafsson.

Äskettäin julkaistu australialainen tutkimus selvitti, että undulaatit lentävät kapeista paikoista taitavasti käyttämällä yksinkertaisia visuaalisia vihjeitä kertoakseen niille niiden nopeuden. Koska undulaateilla ei ole hyvää stereonäköä etäisyyden
arvioimiseksi, ne arvioivat nopeutensa sen perusteella, miten
nopeasti asiat liikkuvat niiden silmien ohi.
Tutkimuksessa linnut laitettiin lentämään kapeiden käytävien
läpi, joista osan seinissä oli pystyviivoja, osan taas vaakaviivoja ja osan seinät olivat tyhjiä. Tämän pohjalta pääteltiin, että
linnuilla on vai-keuksia lentää paikoissa, joissa liike eteenpäin ei
näy selvästi.
Lähde: Australian Geographic

Lisää puna-arojen poikasia luonnossa
Erittäin uhanalainen papukaijalaji puna-ara sai merkittävän
vahvistuksen lukuihinsa. Tänä vuonna Guatemalan metsiin lensi
jopa 20 puna-aran poikasta, jota maasta löytyy vain noin 300
yksilöä.
Osa tästä onnistumisesta selittyy sillä, että heikoimmat poikaset
otettiin hoitoon ja niiden kuntouduttua palautettiin takaisin
luontoon. Paikallisen eläintensuojelujärjestön edustajan mukaan saatuja kokemuksia voidaan käyttää papukaijojen hyväksi
ympäri maailmaa.
Lähde: Live Science

Voit seurata neuvottelukunnan toimintaa Joonaksen blogista.

Suora linkki kyselylomakkeeseen:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdLekk4UTZ5b1JZclo4Rkdud0hGS1E6MQ
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Kolumni:

Kohta 10 vuotta Kaijuleita

Vuosi 2012 on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n 10-vuotis juhlavuosi. Vaikka yhdistys perustettiin syksyllä, olemme yhdistyksen väen keskuudessa päättäneet, että koko vuosi
juhlitaan ja vuosi huipentuu synttärijuhliin syyskokouksen yhteydessä ensi vuonna.
Aloitamme vuoden paikallistapaamisilla ja ”jälkijouluilla” eri paikkakunnilla, koska
ennen joulua monella on ollut niin paljon eri menoja, että varsinaisia joulujuhlia ei
kannattanut järjestää. Kevätkokous on maaliskuussa Turussa ja viikonlopun yhteyteen
on tarkoitus myös järjestää lauantaina illanvietto ja jos onni on myötä, lintujen lennätystä sunnuntaille.
Huhtikuussa osallistumme jälleen Pet Expo -messuille, tällä kertaa osallistujia tarvitaan
lähes tuplasti aikaisempaan verrattuna. Kevään messuihin panostamme myös vielä
entistäkin enemmän, mikäli mahdollista. Kesällä on tarkoitus Ruissalon lintupäivien
lisäksi järjestää reissu Tukholman Kolmårdeniin ja myös muita pienempiä tapahtumia.
Syksy huipentuu 10-vuotisjuhliin syyskokouksen yhteydessä, jonka jälkeen lokakuussa
suunnataan taas kerran Teneriffalle, Puerto de la Cruziin, jonka jälkeen tsempataan
vielä kerran marraskuun messuihin.
Koska kaikki järjestely vaatii paljon resursseja, toivon, että tällä kertaa erilaisiin tapahtumiin eri paikkakunnilla liittyisi myös sellaista väkeä, jotka eivät aikaisemmin ole
yhdistyksessä toimineet. Jos haluat paikkakunnallesi vaikka pienenkin tapahtuman,
otathan yhteyttä yhdistyksen hallitukseen.
10 vuotta on pitkä aika ja moni yhdistys ei edes elä välttämättä niin kauaa. Lemmikkilinnut Kaijuli ry on taas vastaavasti on kehittynyt ja vahvistunut tuossa ajassa ja
paljon olemme saaneet aikaiseksi. Paljon on vielä myös tehtävänä, vaikka nyt olemme saaneet aikaiseksi mm. kasvattajarekisterin, linturekisterin ja paljon pienempiä
saavutuksia. Vielä on paljon työtä tehtävänä ja mitä enemmän saamme aikaiseksi, sen
enemmän näyttää tehtäviä asioita tulevan.

Teksti: Tiina Torikka

Kolumni on uutiskirjeen vakiopalsta,
jossa kirjoittaja voi tarkastella lemmikkilintuharrastusta 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

Ajankohtaisimpana aloituskohteina lienee eläinsuojelulainsäädäntö lemmikkilintujen
osalta sekä lemmikkilintujen suomenkieliset nimet. Näihin tehtäviin tarvitaan paljon
tekijöitä. Yhdistys tarvitsee myös jäseniä, joten toivonkin, että kaikki tätä kolumnia
lukevat, jotka eivät vielä ole jäseniä, viimeistään alkavan vuoden alussa liittyisivät
jäseniksi. Se on yhdistyksen suurin ja tärkein olemassaolon mahdollistaja. Myös kaikki,
jotka haluavat olla yhdistystoiminnassa mukana, ilmoittautuisivat mahdollisimman
pian, koska kaikkihan me haluamme tehdä hienoa työtä lemmikkiemme eteen.
Toivotan kaikille todella hyvää alkavaa vuotta ja toivon, että yhdessä saamme kehittää
tätä hienoa yhdistystä eteenpäin!
tinttu the puheenjohtaja
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Good Bird -blogi:

Luottamuksen rakentaminen
papukaijasi kanssa
Silittelin tänään keltaniska-amatsonini Delbertin jalkaa. On hämmästyttävää, miten
tällainen pieni eläin istui rauhallisesti paikoillaan koskiessani sitä hellästi. Kyseessä on
oikeasti koskettava kokemus, kun sitä miettii. Eläin, joka voisi helposti lentää pois tai
purra niin kovaa, että veri lentää, antaa ja nauttii siitä, että kosketan sen jalkoja. Se on
mielestäni hienoa, sekä erikoisella tavalla ylpeä hetki. Ylpeys tulee siitä, että tiedän
tämän johtuvan valinnoista, jotka olen tehnyt papukaijani kanssa toimiessani.

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

Luottamuksen rakentaminen papukaijasi kanssa on täysin realistinen tavoite. Se vaatii
vain heittämään ulos ikkunasta vanhat käsitykset siitä, miten toimit eläimiesi kanssa.
Et tule koskaan olemaan johtaja, lintusi ei tarvitse totella sinua, eikä papukaijasi tarvitse tehdä mitään juuri tällä hetkellä.

Good Bird Inc.

Käännös: Jarmo Tuutti
http://www.goodbirdinc.com/

Good Bird Blog

http://goodbirdinc.blogspot.com/

Tämän sijaan olet papukaijasi kumppani, joka tarjoaa sille kaikkia mahtavia asioita.
Ja ennen kaikkea olet sen ystävä. Tässä on muutama vinkki, joiden avulla voit alkaa
luomaan luottamusta papukaijasi kanssa:
1. Vältä pakottamasta papukaijaasi tekemään mitään, mitä se ei haluaisi tehdä.
2. Vältä asioiden tekemistä, jotka aiheuttavat pelkovasteen. (Sinun täytyy oppia tarkkailemaan lintusi elekieltä, jotta tiedät, miltä pienikin merkki pelosta vaikuttaa.)
3. Vältä asioiden tekemistä, jotka saavat aikaan aggressiivista käyttäytymistä. (Kuten
pelon kohdalla, opi tuntemaan, miltä aggressiivinen elekieli näytttää.)
4. Annan papukaijallesi mahdollisuus valita, osallistuako vai ei. Anna sen kävellä tai
lentää pois, jos se niin valitsee.
Jotkut voivat ajatella: ”Jos papukaijallani on kaikki tämä vapaus, miten saan sen käyttäytymään ja tekemään asiat, joita sen pyydän tekevän?” ..kuten astumaan kädelle,
kun on aika mennä häkkiin. Tässä tilanteessa positiivisen vahvistamisen käytön opiskelu tulee tärkeäksi.
Positiivisen vahvistamien avulla opetat papukaijallesi, että sen toimiessa yhteistyössä
kanssasi mahtavia asioita tapahtuu. Kuten herkkujen saamista, rapsutuksia tai huomiota. Tai kaikkia yllä mainittuja! Käyttäessäsi tätä lähestymistapaa saat aikaan papukaijan, joka ei malta odottaa, jotta pääsisi tekemään, mitä siltä pyydät. Ja kaiken lisäksi
saat papukaijan, joka oikeasti nauttii vuorovaikutuksesta kanssasi.
Noudata näitä vinkkejä, etkä pelkästään rakenna luottamusta papukaijasi kanssa,
mutta suhteenne myös puhkeaa kukkaan. Tämän yhteyden luominen on erittäin palkitsevaa teille molemmille kouluttaessasi positiivisella vahvistamisella. Voit oppia lisää
papukaijasi kouluttamisesta ja luottamuksen luomisesta DVD:iltäni.

Barbara Heidenreich on toiminut
ammattilaisena eläintenkouluttajana
vuodesta 1990 ja tällä hetkellä jatkaa
työtään Good Bird Inc. -yrityksensä
parissa, joka tarjoaa papukaijojen
käyttäytymiseen ja kouluttamiseen liittyviä palveluita lemmikkipapukaijojen
omistajille.
Barbara on käynyt myös Suomessa
opettamassa kahdesti Kaijuleiden järjestämässä käyttäytymis- ja koulutusseminaarissa vuosina 2009 ja 2010.

Saan paljon sähköpostiviestejä ihmisiltä, jotka ovat parantaneet suhdettaan lemmikkipapukaijaansa seuraamalla näitä strategioita. En malta odottaa kuulevani sinun
tarinaa!
Mukavia hetkiä koulutuksen parissa!
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Hyvinvointi osa 1:

Lemmikkilinnun hyvinvointi
yleisellä tasolla
Eläinten hyvinvointia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta: jotkut näkökulmat tarkastelevat hyvinvointia kivun poissaolona, kun jotkut taas keskittyvät ruoan
ja veden riittävyyteen. Hyvinvointi muodostaa kuitenkin suuremman kokonaisuuden,
jossa kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä.
Yksi tapa tarkkailla hyvinvointia on jakaa se kahteen osa-alueeseen: yleensä paremmin
ymmärretty fyysinen hyvinvointi sekä tämän päälle rakentuva psyykkinen hyvinvointi.

Teksti: Jarmo Tuutti
Hyvinvointi-artikkelisarja tarkastelee
jokaisessa numerossa jotain lemmikkilinnun
hyvinvoinnin osa-aluetta sekä muita siihen
liittyviä asioita.

”Hyvinvointi koostuu aina
fyysisestä ja psyykkisestä osasta”
Toisaalta Brittiläinen Farm Animal Welfare Council on jo useampi vuosikymmen sitten
esittänyt ”Viiden vapauden” mallia, jonka pohjalta eläimellä pitäisi olla viisi vapautta,
jotta se voisi vankeudessa hyvin. Hieman soveltaen tämä malli on hyvä lähtökohta
tarkastella myös lemmikkinä elävien papukaijojen hyvinvointia.
Edellä mainittu malli sovellettuna lemmikkiharrastukseen muodostuu seuraavista
osista:
Laadukas ruokavalio: Jatkuvasti saatavilla oleva raikas vesi sekä lajityypillinen ja riittävästi tarjolla oleva ruokavalio, joka tarjoaa linnulle pitkän ja terveen elämän.
Fyysinen terveys: Lintu saa elää elämäänsä ilman loukkaantumisia, kipuja tai sairauksia. Jos ongelmia esiintyy, se saa tarvittaessa nopeasti apua omistajan ottaessa
yhteyden lintuja hoitavaan eläinlääkäriin.
Lajityypillinen ympäristö: Lajille sopiva ympäristö, sisältäen sopivan suojan (mm.
vedolta ja auringonpaisteelta), sopiva lämpötila ja kosteus, linnulle sopivat ajanviettopaikat sekä sopiva yön ja päivän suhde.
Ei pelkoa: Elämä ilman tarpeetonta pelkoa tai stressiä. Lintua siis kohdellaan hyvin
eikä sille aiheuteta stressiä käyttämällä sen kannalta pelottavia menetelmiä tai altistamalla sitä muuten tarpeettomille pelottaville tilanteilla.
Virikkeellinen ympäristö: Lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen virikkeiden kautta, kuten lelut, ruoalla virikkeellistäminen, mielenkiintoinen ympäristö sekä
tietenkin seura.
Mitään edellä esiteltyä osa-aluetta ei tule sivuuttaa, vaan ne kaikki luovat yhdessä
pohjan hyvinvoivalle lemmikkilinnulle. Luonnollisesti ensiksi pitää varmistaa fyysinen
hyvinvointi: jos lintu esimerkiksi jonkin takia tuntee kipua, täytyy se hoitaa ensiksi (ja
joskus tämä hoitaminen voi aiheuttaa pelkoakin). Kun lintu voi fyysisesti hyvin, pitää
varmistaa myös muut osa-alueet.
Seuraavan parin vuoden ajan uutiskirjeen numeroissa tullaan käsittelemään sekä näitä
osa-alueita että muuta hyvinvointiin liittyvää tarkemmin tässä artikkelisarjassa.
Farm Animal Welfare Council: Five Freedoms
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Operaatio “Puhuva papukaija”

Nimimerkki ”Jemsu” aloitti foorumilla mielenkiintoisen keskustelun siitä, miten monet
ihmiset yrittävät myydä papukaijaansa edelleen mainostamalla sen puheenlahjoja.
Kuten varmasti suurin osa tietääkin, papukaijan hankkiminen pelkkien oletettujen
puheenlahjojen takia johtaa usein nopeasti uutta kotia etsivään lintuun.
Yksi tapa työskennellä tämän ongelman kanssa on tiedon levittäminen. ”Puhuva
papukaija” on yleinen hakusana Googlessa, joten olen jo aikaisemmin saanut yhden
oman Papukaija.fi-sivustoni artikkelin ensimmäiseksi hakutulokseksi tällä hakusanalla.
Valitettavasti tämän jälkeen on liuta ”uutisia” sekä hauskoja videoita, jotka antavat
väärää kuvaa papukaijan pitämisestä lemmikkinä.

Teksti: Jarmo Tuutti
Jos haluat itse auttaa artikkelin näkyvyyden kanssa, linkitä omilta nettisivuiltasi tai
blogistasi kyseiseen artikkeliin. Jokainen
linkki auttaa!
Käy lukemassa tekstissä mainittu artikkeli
SEY:n sivustolla.
Lue myös koko operaation aloittanut ketju
yhdistyksen foorumilla.

Tätä varten sain ajatuksen yrittää saada toinenkin papukaijan kanssa elämisestä kertova artikkeli ”puhuva papukaija” –hakutulosten seassa korkealle. Tätä varten tarvittiin
hyvä artikkeli, jokin luotettava paikka julkaista se sekä hieman hakukoneoptimointia.
Vaihe I: Artikkelin kirjoittaminen
Koska olen puhunut ja kirjoittanut tästä aiheesta paljon aikaisemminkin, kirjoitin
helposti artikkelille pohjan. Tavoitteena oli saada sanottua, että papukaijan kanssa
elämisessä on paljon muutakin, kuin pelkästään ne mahdolliset puheenlahjat ja arki
on muutakin kuin ruusuiset lasit silmillä katseltu kuva.
Koska monta päätä ajattelee yleensä paremmin kuin yksi, pyysin foorumilta apua.
Sainkin paljon hyviä ajatuksia sekä apua kieliopin kanssa yhdistyksen foorumin keskustelijoilta ja artikkeli oli valmis parissa päivässä.
Vaihe II: Julkaisu
Jotta artikkeli nousisi hyvin hakutuloksissa, se piti julkaista jollain luotettavalla lemmikkiaiheisella sivustolla. Olin aikaisemminkin kirjoittanut SEY:lle artikkeleita, joten
tarjosin artikkelia heille julkaistavaksi. He ottivatkin artikkelin mielellään julkaistavaksi,
sillä kyseinen aihe on eläinsuojelullisestakin näkökulmasta merkittävä.
Näin artikkeli saatiin julkaistuakin hyvin nopeasti.
Vaihe III: Linkit
Tärkeä tekijä artikkelin löydettävyydessä on linkit sinne. Jokainen linkki artikkeliin on
Googlen mielestä ääni sen puolesta (tämä ei toimi, jos linkkejä vaihdellaan ristiin manipuloinnin estämiseksi). Lintuaiheisen sivuston tai blogin linkki oli merkittävä, samoin
Googlen mielestä laadukkaiden sivustojen, kuten oma sivustoni tai Kaijuli.fi.
Tässä vaiheessa pyysinkin ihmisiä linkittämään kyseiseen artikkeliin ja yhden vuorokauden sisällä Googlen hakutulosten joukosta löytyikin uutinen kyseisestä artikkelista
useammalta sivustolta (mielenkiintoinen huomio oli, että tässä vaiheessa esimerkiksi
oman sivustoni uutinen nousi alkuun korkeammalle, kuin kyseinen artikkeli).
Tuloksiakin tuli nopeasti. SEY:n sivuilla oleva artikkeli nousi nopeasti ensimmäiselle
sivulle Googlen hakutuloksissa hakusanalla ”Puhuva papukaija”. Kunhan artikkeli on
ollut esillä pidempään, voi se nousta aivan kärjen tuntumaan.
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Peippojen kesyttäminen

Kaikki tapahtui sinänsä sattumalta, koska viime torstaina lintujen ruoka oli loppunut
ruokakiposta ja kuten normaalisti, aloin kaivamaan siemenseospurkkia kaapista. Kun
sain paketin käteeni, mietin, pitäisikö yrittää syöttää lintuja kädeltä! Aloin tuumasta
toimeen ja kaadoin siemenseosta kämmenelleni, avasin häkin luukun ja laitoin käteni
orren vierelle.

Teksti ja kuva: Eetu Vitikainen
Käy lukemassa myös aiheesta käyty keskustelu yhdistyksen foorumilla.

Heti alkuun molemmat linnut alkoivat pitää ääntä (pitävät samaa ääntä aina kun ruoka
tulee häkkiin) ja olivat uteliaita ruokaa kohtaan, olivathan he nälissään! Linnut hyppivät orrelta toiselle ja yrittivät kokoajan tulla orrelle, jonka vieressä käteni oli. Noin
5 minuutin odottelun jälkeen Tirppa rohkeni ja hyppäsi käden vieressä olevan orren
viereen. Tirppa läheni hyyyvin varovaisesti kättä, koska oli epävarma.
Epäonnistumisia tuli todella monesti, vaikka onnistuminen oli pari kertaa lähellä (Tirpan rohkeus ei todennäköisesti riittänyt aivan vielä). En kuitenkaan luovuttanut vaan
jatkoin käden pitämistä häkissä.
Kun linnut olivat jo tottuneet käteeni kunnolla, Tirppa teki aloitteen. Se hyppi orrella
koko ajan lähemmäksi kättäni. Tirppa oli enään noin 2 sentin päässä kädestäni. Se
kurkotteli kättäni ja katseli selvästikkin onko siihen turvallista mennä. Sitten se kaikki
tapahtui! Tirppa pomppasi kädelle ja alkoi oitis popsimaan siemeniä Myös Kaakao
uskaltautui tulla kädelleni hieman sen jälkeen kun Tirppa oli tullut kädelleni.
Olen vihdoin ja viimein onnistunut tässä!! Olen yrittänyt kesyttää ensimmäisiä lintujani jo siitä asti kun ne tulivat, mutta se ei tuottanut yhtään tulosta. Tämä pari on
kuitenkin ollut todella positiivinen kesytyksen yhteydessä ja lopulta onnistuin. Tästä
on siis hyvä jatkaa vaativampiin asioihin kuten linnun koskettamiseen, kunhan itse
kädelle tuleminen on hallussa.
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Kouluta lintuasi itse:

Kohdentaminen

Susan Friedman aloitti erään artikkelinsa kysymällä ”Mitä voisin tehdä kohdentamisella” ja vastasi tähän: ”Mitä sillä ei voisi tehdä?”. Kohdentaminen tarkoittaa sitä, että lintu osaa seurata ja koskettaa tiettyä ”kohdetta” jollain ruumiinosallaan ja onkin erittäin
monikäyttöinen opetettava asia. Kohdentamisen avulla pystyt liikuttelemaan lintua,
jota ei pysty muuten käsittelemään. Lisäksi se on helppo opettaa osana kesyttämistä
ensimmäisenä temppuna, sillä se ei vaadi koskemista lintuun.

Teksti: Jarmo Tuutti
Katso myös suomenkielinen video kohdentamisen opettamisesta Youtubesta.

Kohteena voi olla joko nyrkki tai jokin selkeä kohde, kuten tikun päässä oleva puinen
pallo. Nyrkin avulla kätesi jäävät vapaaksi, mutta toisaalta erillinen selkeä kohde on
linnun kannalta selkämpi. Käytännössä tämä on makukysymys ja itse käytän molempia
menetelmiä.
Alla askeleittain, miten voit opettaa kohdentamisen helposti käyttämällä erillistä kohdetta. Pystyt tekemään kohteen itse kätevästi esimerkiksi laittamalla vanhan lelusta
otetun puuhelmen jonkin sopivan tikun päähän.
1. Tuo kohde varovasti linnun läheisyyteen. Varo, ettei lintu pelästys sitä (jos lintu
pelkää kohdetta, totuta lintu siihen hiljalleen). Yleensä tässä vaiheessa monet
linnun mielenkiinntosta kokeilevat kohdetta, jolloin palkitse lintu pienellä herkkupalalla (mitä pienempiä herkkupaloja tarjoat, sitä enemmän toistoja saat aikaan ja
sitä nopeammin saat asian opetettua). ”Siltaärsykkeen” (kuten naksutin) käyttö voi
auttaa tässä tilanteessa kertomaan linnulle tarkasti sen hetken, mistä se palkittiin.
2. Toista edellistä kohtaa useita kertona tuomalla kohde aivan linnun viereen. Kun se
selvästi ymmärtää, mitä siltä odotetaan, voit hiljalleen tuoda kohteen hieman kauemmaksi siitä: aluksi niin, että lintu joutuu kurottamaan koskeakseen kohdetta ja
tämän jälkeen liikkumaan. Tärkeää on edetä hiljalleen, jotta lintu ymmärtää, mitä
siltä haetaan. Pienen harjoittelun jälkeen voit siirtyä viemään kohteen niin kauas,
että lintu joutuu lentämään koskettaakseen sitä.
3. Lopuksi voit opettaa lintuasi myös reagoimaan kohteeseen nopeammin. Ota
aluksi kriteeriksi esimerkiksi se, että linnun on reagoitava viiden sekunnin sisällä ja
lähdettävä liikkumaan kohdetta kohti. Jos se ei reagoi riittävän nopeasti, vie kohde
pois ja mahdollisuus ansaita palkkio katoaa. Voit hiljalleen pienentää aikaikkunaa,
jonka sisällä linnun on reagoitava.
Saadaksesi harjoittelusta tehokasta, älä yritä opettaa kahta eri asiaa samaan aikaan;
näin lintu oppii nopeammin. Älä siis esimerkiksi pidennä etäisyyttä samaan aikaan,
kun pienennät aikaikkunaa, jonka aikana linnun on lähdettävä liikkeelle.
Kuvassa allekirjoittanut opettamassa kohdentamista kultaposkiamatsonille naksuttimen avulla, jonka päässä on kohdetikku.
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Lajikuvaus:

Kaliforniantupsuviiriäinen

Kaliforniantupsuviiriäinen (Callipepla californica) on amerikanviiriäisiin kuuluva
kanalintu. Muodoltaan se on pyöreä ja kokoonsa nähden hyvin voimakas. Kukoilla on
otsassaan hauska, pisaranmuotoinen tupsu. Naaraiden tupsu on pienempi, eikä aina
niin symmetrinen kuin kukoilla. Kukko on naarasta kirjavampi, rinnastaan ja selästään
hieman sinertävä siinä missä naaras on kokoruskea. Kukolla on monien muiden viiriäisten tapaan selkeästi rajattu maski kasvoilla.

Teksti: Anni Pohja
Kuvat: Jarmo Tuutti
Käy katsomassa lyhyt videopätkä kaliforniantupsuviiriäisestä yhdistyksen Youtubekanavalla.

Viiriäiseksi kaliforniantupsut ovat siitä erikoisia, että ne viettävät aikaa myös orsilla.
Luonnossa ne nukkuvat puussa ja tästä syystä myös vankeudessa häkin olisi hyvä olla
korkea. Kaliforniantupsuviiriäinen on hyvä aviaariolintu, mutta jos haluaa niiden seuraksi muita lajeja, eivät ne saisi olla juurikaan pienempiä kooltaan, sillä varsinkin kukot
saattavat alkaa puolustamaan reviiriään. Kukot eivät siedä toisiaan, joten viiriäisiä
tulisikin pitää pareittain.
Lemmikkinä laji on viehättävä ja helppohoitoinen. Se munii syötäviä munia, jotka ovat
melko kookkaita kaupan viiriäisenmuniin nähden. Hauska ulkonäkö ja hyvin erikoinen
äänimaailma takaavat omistajalleviihdettä pidemmäksikin aikaa. Kärsivällisyydellä
kaliforniantupsuviiriäinen voi kesyyntyä jonkin verran ja jotkut ovat opettaneet lajille
yksinkertaisia temppujakin, kuten kohteen seuraamisen.
Luonnossa kaliforniantupsuviiriäiset syövät paljon eri kasvien lehtiä, versoja ja siemeniä, joten näitä tulisi olla myös lemmikkiviiriäiselle tarjolla. Myös hyönteiset ja marjat
ovat hyvää, luontaista ravintoa niille. Lisäksi ne tarvitsevat aina raikasta vettä.
Virikkeiksi lajille olisi hyvä olla piilopaikkoja, havunoksia, hiekkakylpyastia sekä erilaisia orsia kiipeilyä ja yöpymistä varten. Pohjalle käy hienosti esimerkiksi pellava- tai
hamppukuivike, sillä kaliforniantupsuviiriäiset pitävät pohjan kuopimisesta. Puhtaan
kuivikkeen joukkoon on helppo heitellä osa siemenistä ja antaa lintujen myös etsiä
ruokaa näin itse.

Vasemmalla kuvassa koiras ja oikealla
naaras.

”Vrrrrrrrrr... thump”

- Kaliforniantupsuviiriäisestä lähtevä ääni sen
lentäessä aviaariossa pienillä siivillään ja
laskeutuessa lattialle.
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Joulukuun aikana yhdistys sai yhden merkittävän tavoitteensa saavutettua: saimme
avattua jo pidempään työn alla olleen lemmikkilinturekisterin. Linturekisterin avaaminen on ollut yhdistyksen tavoitteena jo perustamisesta asti. Rekisterin perustaminen
on ollut jälleen ajankohtainen asia, sillä toimivaa rekisteriä ei Suomessa ole ollut
useaan vuoteen.

Linturekisteri:
http://www.linturekisteri.fi/
Kysely foorumilla:
Oletko jo rekisteröinyt lintusi?

Yhdistyksen näkökulmasta linturekisterin merkittävimmät tavoitteet ovat seuraavat:
• Helpottaa karanneiden lintujen kodin löytämistä.
• Organisoida suomalaista lintuharrastusta ja tallentaa tietoa lintujen historioista.
Näin mm. useammassa kodissa käyneen linnun tiedot voivat tulevaisuudessa
löytyä rekisteristä.
• Kartoittaa suomalaista kasvatustoimintaa ja kerätä tietoa sukulaissuhteista, jotta
liian läheisten sukulaisten pesittäminen vähenisi.
• Tarjota jäsenille palvelu, jota on pyydetty.
Käytännössä kuka tahansa voi käydä rekisteröimässä lintunsa osoitteessa linturekisteri.fi. Lisäksi lintujaan pesittäville on avattu poikuerekisteröinti, jossa linnun tietoihin
voi syöttää myös sen emojen tiedot. Tätä varten kuka tahansa lintujaan pesittävä voi
pyytää tunnuksia rekisterinhoitajalta.
Emojen tiedot rekisteriin voi syöttää pelkästään poikuerekisteröinnin kautta. Teimme
tämän päätöksen siksi, että emme halua ihmisten ilmoittavan rekisteriin muiden ihmisten tietoja ja lintuja, kuin omansa. Pyrimme siis kunnioittamaan ihmisten yksityisyyttä. Mitään arkaluonteista tietoa rekisteriin ei kuitenkaan tallenneta, vaan pelkästään linnun perustiedot sekä omistajan yhteystiedot.
Rekisterin tietoja ei luovuteta yksityisille ihmisille (jos katsomme tämän tarpeelliseksi
jossain yksittäisessä tapauksessa, kysymme ensin luvan kyseiseltä henkilöltä) eikä kaupallista tarkoitusta varten. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille tai muille lemmikkien hyvinvoinnin kanssa tekemisissä oleville ihmisille esimerkiksi karanneen linnun
omistajan löytämiseksi.
Suurin etu harrastajan kannalta linnun rekisteröimisessä on luonnollisesti se, että jos
lintu pääsee karkaamaan, sen tunnistetiedot löytyvät rekisteristä. Tätä varten linnulla
on tietenkin oltava tunnistemerkintä. Muitakin hyötyjä kuitenkin on, mm. viranomaiset voivat pitää asiallisesti ajoissa tehtyä merkintää todisteena linnun alkuperästä, jos
sen paperit jossain välissä katoavatkin.
Kasvattajan kannalta edut ovat luonnollisesti ilmeisemmät: riski siitä, että joku esimerkiksi pesittäisi vahingossa sinulta ostettuja sukulaisia (tai toisessa polvessa esimerkiksi
serkuksia) pienenee.
Tavoitteena on myös ylläpitää oikeasti laadukasta rekisteriä. Rekisterinhoitajan
vastuulla on tarkistaa jokaisen linnun tiedot ennen sen hyväksymistä rekisteriin. Näin
voidaan varmistaa esimerkiksi lajinimien oikeellisuus.
Nyt siis kaikki rekisteröimään lintunsa osoitteeseen linturekisteri.fi!
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Tapahtumat:

Lemmikkimessut 2011

Messut ovat yksi tärkeimpiä yleisötapahtumia, sillä niissä on paras mahdollisuus
saada yhteys useisiin lintuja hankkiviin ihmisiin. Vaikka suurin osa vieraista onkin vain
ihmettelemässä papukaijoja, osa yleisöstä tulee aina kyselemään hyviä kysymyksiä ja
haluavat oppia.
Vuoden 2011 Lemmikkimessut pidettiin perinteisesti syksyllä. Tällä kertaa tarkka ajankohta oli 12.-13.11. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että messut olivat jälleen erittäin
onnistuneet ja osallistujilla vaikutti olleen erittäin hauskaa.

Kuvat: Jarmo Tuutti
Lisää kuvia messuista täältä.
Muistakaa myös kevään PetExpo-messut
huhtikuun lopulla. Odotettavissa on tähän
asti suurin osasto! Tietoa ilmoittautumisesta tulossa kevään aikana foorumille.

Tänä vuonna paikalla oli valtava määrä määrä lintuja ja omistajia. Oikeastaan tämän
vuoden molemmilla messuilla (tämä ja kevään PetExpo) on ollut ennätysmäärä osallistujia myös yhdistyksen puolelta.
Messuilla oli myös valtava määrä yleisöä. Vaikka yhdistyksen osasto olikin pitkä, riitti
väkeä parhaimmillaan tungokseksi asti niin, etteivät kaikki mahtuneet samaan aikaan
häkkien eteen. Häkkien ja yleisön välissä oli tietenkin köysi, jotta ihmiset eivät ylettäneet sörkkimään lintuhäkkejä.
Lisäksi messuilla oli molempina päivinä kaksi yhdistyksen pitämää vartin tietoiskua:
toinen lemmikkilinnun hankkimisesta sekä toinen niiden hyvinvoinnista.
Kokonaisuutena siis jälleen yhdet onnistuneet messut. Kiitos kaikille osallistujille!
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Haastattelu:

Fineventon Päivi Tiitinen

Päivi Tiitinen toimii tuottajana Finevento Oy:ssä, joka on
yritys Lemmikkimessujen, PetExpon-messujen sekä ensi
maaliskuussa järjestettävän Helsinki Horse Fairin taustalla.
Kävin haastattelemassa häntä Lemmikkimessujen aikana
lauantaina aamusta, kun hän kiireisestä aikataulustaan löysi aikaa haastattelua varten ja kun itse ehdin yhdistyksen
osastolta aamukiireiden alta pois. Messujen järjestäjän
kiireestä kertoo sekin, että jouduimme hetkeksi keskeyttämään lyhyen haastatteluntuokion kiireellisten asioiden
ilmaannuttua.

Haastattelu: Jarmo Tuutti

Lemmikkimessut 2011:
• Paikka: Helsingin messukeskus
• Aika: 12.-13.11.
• Samassa paikassa useita muita
messuja.
• Kävijöitä vkl aikana n. 51 600

Lauantai-aamuun mennessä messuilla oli vieraillut lähes
20 000 vierailijaa sekä pelkästään eläinnäyttelyitä järjestämässä tai kilpailuihin osallistumassa 1 500 henkeä:
”Mukava tunnelma, paljon nähtävää ja paljon kävijöitä”,
Päivi kuvailee tunnelmaa.
Näin suurten messujen järjestäminen vaatii Päivin mukaan ennen kaikkea tietoa siitä,
mitä eri eläinlajit vaativat viihtyäkseen messuilla sekä toisaalta hyvän verkoston eri
alan ihmisiin ja yhdistyksiin. Tämän päälle lähdetään tekemään pohjatyötä, jotta saadaan järjestettyä hyvä tapahtuma.
Messujen hulinassa on myös yksi järjestäjän kannalta tylsempi asia: kaiken keskellä ei
ehdi tutustumaan niin hyvin messujen sisältöön, kuin haluaisi. Päivi olisi mielellään
tutustunut useisiin lajeihin, joista ei tiedä vielä niin paljoa, sekä toisaalta moniin uusiin
tuotteisiin: ”Järjestäjä on niiden harvojen kävijöiden joukossa, joilla jää saamatta
uudet vinkit talteen”.
Eläinten hyvinvoinnin kanssa ei ongelmia
Suuresta ihmis- ja eläinmäärästä huolimatta eläinten hyvinvoinnin kannalta messut
ovat Päivin mukaan sujuneet hyvin. Ainoastaan muutamalle yksittäiselle ihmiselle on
pitänyt muistuttaa, että eläimet tarvitsisivat jatkuvasti vettä ja ruokaa.
Näin suurilla messuilla eläinten hyvinvointi lähtee kolmen osapuolen yhteistyöstä:
näytteilleasettajat, messujen järjestäjät sekä viranomaiset. Suunnittelu lähtee hyvin
tehdystä osastosuunnitelmasta, joka ottaa huomioon eläinten tarpeet sekä muut
asiat. ”Esimerkiksi fretit ja jyrsijät eivät ole järkevä vaihtoehto pitää vierekkäin”, Päivi
antaa esimerkiksi. Tämän jälkeen vielä kaupungin eläinlääkäri käy pohjakartan läpi.
PetExpon järjestelyt jo käynnissä
Nyt järjestettävistä messuista huolimatta huhtikuun PetExpo-messujen järjestely on
jo täydessä vauhdissa. Tähän mennessä on varmistettu messuhalli sekä periaatteet eri
eläinryhmien sijoittelusta.
Tästä eteenpäin pitääkin lähteä tekemään yhteistyötä yhdistysten kanssa, jotta asiat
saadaan toimimaan hyvin jälleen kevään messuja varten.
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Tapahtumat:

Helsingin paikallistapaamiset

Tänä kesänä oli muutamalla paikkakunnalla erinäköisiä vapaaehtoisten vapaamuotoisia tapaamisia, joten eräänä iltana chätissä saimme pienen ryhmän kesken idean pitää
muutama sellainen Helsingissäkin pääkaupunkiseudulla asuville.

Teksti: Sanna Pitkäranta
Kuva: Jarmo Tuutti

Ensimmäinen tapaaminen oli nyyttikesti-periaatteella järjestetty ja linnuton. Tai pieni
vihreä Feedo oli mukana. Tapaamiset järjestettiin nuorisotalolla Itäkeskuksessa eli allekirjoittaneen työpaikalla. Olin sopinut siellä, että tapaamiseen ei tulisi lintuja, mutta
koska Feedolla on vierailuoikeus työpaikalleni, niin otin sen mukaan.
Ekassa tapaamisessa käytettiin aikaa tutustumiseen ja tietenkin herkutteluun. Suunnittelimme pitävämme toisen tapaamisen, jossa linnuille järjestettäisiin lentoaikaa
nuorisotalon suurimmassa huoneessa joka yhteistuumin todettiin lintuturvalliseksi.
Toinen tapaaminen järjestettiin n. kuukauden kuluttua ensimmäisestä ja paikalle tuli
porukkaa myös lintuineen. Neitokakaduja oli kolme, yksi hybridi-poicephaulus, aratteja kaksi sekä isompia kakaduita kolme. Lennättäminen onnistui suhteellisen mukavasti
vähän suuremmassa, mutta sopivan matalassa tilassa. Parannusehdotuksiksi todettiin
tapaamisen jälkeen että pienillä ja isoilla olisi hyvä olla erilliset lentovuorot ja keskellä
huoneessa voisi olla lintujen näkökulmasta turvallisen oloinen laskeutumispaikka,
ständi tai muutama matkahäkki.
Ensimmäisessä tapaamisessa meitä oli n. 10, toiseen tapaamiseen tuli 17. Pikkujouluista oli puhetta, mutta siirsimme ne tammikuun puolelle, kun joulua ennen tuntui
kaikilla olevan ”muuta” tekemistä.
Suosittelen tällaisten vapaamuotoisten tapaamisten järjestämistä muuallakin. Käytännössä se vaatii vain yhden henkilön puuhaamaan sitä paikkakunnalle, sekä tietenkin
olemaan yhdistykseen yhteydessä, jotta siitä voidaan tehdä Kaijuleiden tapahtuma.
Tällöin tapahtumasta tiedottamiseen voidaan käyttää mm. foorumia sekä yhdistyksen
nettisivuja.
Ensimmäisessä tapaamisessa ”Rinsessa Feedo” viihdytti meitä muita mm.
tanssimalla musiikin tahtiin.
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Terminologiaa ja sanaselityksiä:

Vahvistaminen

Termi vahvistaminen mielletään usein synonyymiksi palkitsemisen kanssa. Varsinaisesti kyseessä on kuitenkin huomattavasti tarkempi tieteellinen termi. Virallisesti
vahvistaminen tarkoittaa jonkin ärsykkeen toimittamista tai poistamista, joka lisää tai
ylläpitää sitä edeltänyttä toimintaa.
Käytännössä siis vahvistettaessa voidaan ottaa jokin linnun mielestä epämiellyttävä
ärsyke pois, jolloin se oppii vastaavassa tilanteessa toimimaan tietyllä tavalla välttääkseen tämän ärsykkeen (negatiivinen vahvistaminen, jota ei yleensä suositella käytettävän). Lisäksi voidaan toimittaa joku linnun kannalta miellyttävä ärsyke (positiivinen
vahvistaminen), jolloin lintu vastaavassa tilanteessa pyrkii toimimaan samalla tavalla
saadakseen tämän.

Teksti: Jarmo Tuutti
Terminologia-palstalla esitellään lintuharrastukseen liittyviä termejä, jotka
eivät välttämättä ole täysin tuttuja
kaikille harrastajille.

Positiivisesta vahistamisesta yksinkertaisin esimerkki on herkut. Lisäksi muita vahvisteita voivat olla esimerkiksi huomio, häkistä pois pääseminen, lelut tai rapsutukset. Eli
käytännössä mikä tahansa, mikä ylläpitää tai lisää sen antamista edeltänyttä toimintaa.
Negatiivista vahvistamista voi olla esimerkiksi nokasta kiinni pitäminen, jotta lintu tekisi jotain, mitä siltä toivotaan. Tämä määritelmänsä mukaisesti sisältää jonkin linnun
kannalta epämiellyttävän ärsykkeen, jonka takia sitä ei yleensä suositella käytettävän.

”Palkitseminen ei ole tarkka termi,
vaan ihminen voi tulkita sitä oman
oletuksensa pohjalta”
Puhuttaessa palkitsemisesta ja positiivisesta vahvistamisesta synonyymeinä kannattaa
olla tarkkana. Joskus ihminen voi mieltää jonkin asian palkitsemiseksi siksi, että itse
pyrkii palkitsemaan sillä lintunsa. Kuten esimerkiksi linnun silittäminen, jos lintu ei
siitä pidäkään. Toisaalta joskus rankaisuksi tarkoitettu asia voi olla linnulle positiivinen
vahviste: jos kävelet ihmisseurasta pitävän linnun häkin luokse käskemään sen olemaan hiljaa, saatatkin vahvistaa huutamista, sillä seura on linnun kannalta vahviste.
Tästä syystä vahvistaminen on jotain, joka ylläpitää tai lisää sitä edeltänyttä toimintaa.
Lisäksi vahvisteen teho voidaan varmasti tietää vasta kokeilemalla, miten lintu siihen
reagoi: onko se valmis tekemään sen eteen töitä vai haluaisiko se välttää sen.
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Tee-se-itse-nurkka:

Pehmeät paperipallot

Teksti ja kuvat: Laura Kurkela
Tarvitset:
- lintujesi siemenseosta ja kuivia herkkuja
- WC- tai talouspaperia
- lankaa
- sakset
Asettele hyppyselliset siemeniä/herkkuja
jokaisen WC-paperipalan keskelle. Sulje
paperi pieneksi nyytiksi. Kierrä keskikohtaa
hieman, niin se pysyy paremmin kiinni.
Solmi nyytit narulla yhteen. Jos naru on
kasteltu ja siitä on enimmät vedet puristeltu
pois, sen saa tiukemmin solmuun.
Toista niin monesti kuin lankaa/nyyttejä
riittää tai kuinka pitkän ketjun haluat tehdä.
Narua kannattaa jättää hieman vapaaksi,
että koko jutun saa helposti sidottua esimerkiksi orteen kätevästi kiinni.
Valmis! Yksinkertaista mutta totta. Tähän
riittää kyllä jokaisella kaijalla nokkavoimat!
Papukaijat havaitsevat ruokansa näköaistilla, joten ensimmäisiä kertoja tätä tarjoillessa kannattaa saksilla hieman leikata muutamaa nyyttiä auki, jotta linnut huomaavat
niiden sisältävän ruokaa. Mahdollisesti
virike voi toimia myös suoranokilla, mutta
itselläni ei ole niistä kokemusta.
Pehmeän paperin sijasta voi käyttää toki
normaaliakin paperia, mutta sitä on hieman
hankalampi käsitellä.
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Yhdistysasiaa

Tulevat tapahtumat:

Mukaan yhdistystoimintaan?

Kaijulit muualla netissä:

Lisätietoa tapahtumista löytyy yhdistyksen foorumilta, jonka kautta löytyy
myös ohjeet ilmoittautua tapahtumiin
sekä mahdolliset muut tulevat tapahtumat.

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

Liity Kaijuleiden F acebook-ryhmään:

Tekemistä löytyy varmasti jokaiseen
makuun ja jokaisen aikatauluihin sopivasti. Tule mukaan!

Youtube-kanava:

Kannattaa käydä tarkastamassa säännöllisesti:
http://forum.papukaijat.net/
index.php?board=3.0
Tulevia tapahtumia:
Paikallisia jälkipikkujouluja
Alkuvuodesta
Ympäri Suomea

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

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

Yhdistyksen uuden Youtube-kanavan
löydät alla olevasta linkistä. Lisää videoita alkaa ilmestyä hiljalleen.
http://www.youtube.com/user/Kaijulit

Liity jäseneksi

Afrikkalaisten lajien tapaaminen
4.2.2011
Häijää (Vammalan lähellä)

Etkö ole vielä yhdistyksen jäsen? Liittymällä jäseneksi saat käyttöösi yhdistyksen tarjoamat jäsenedut sekä tuet
yhdistyksen toimia lemmikkilintujen
hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

Kevätkokous ja illanvietto
3.3.2012
Turku

Lisätietoa yhdistyksen sivustolta:
http://kaijuli.fi/yhdistys/liittyminenjaeseneksi

PetExpo-lemmikkimessut
28. - 29.4.2012
Helsingin messukeskus
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Lukijan kuva

Amatsoni-aerobickiä. Kuvat: Jonne Stenroth
Haluatko kuvaamasi kuvan 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.
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