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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n toimintakertomus – Vuosi 2011 

Yleistä 
Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena (yhdistyssäännöt) on 

• Lemmikkilintuharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. 
• Kehittää ja ylläpitää Suomen kattavaa rekisteriä yhdistyksen jäseninä olevien 

lemmikkilintujen kasvattajista sekä renkaalla ja/tai mikrosirulla tunnistettavissa olevista 
lemmikkilinnuista. 

• Kehittää yhteistyötä kasvattajien kesken ja näin ylläpitää terveitä lintukantoja välttämällä 
sisäsiittoisuuden mahdollisuutta. 

• Toimia yhdyssiteenä lemmikkilinnuista kiinnostuneiden, niiden parissa työskentelevien 
ja niitä koskevien informaatiokanavien kanssa. 

• Pyrkiä ehkäisemään lemmikkilintujen salakuljetusta. 

Vuodesta 2011 yleisesti 

Vuosi 2011 oli yhdistyksen toiminnassa aktiivinen vuosi. Perinteisten tapahtumien ja toiminnan 
lisäksi yhdistyksessä otettiin käyttöön useita uusia palveluita ja muuta toimintaa, kuten 
kasvattajalista ja linturekisteri. Lisäksi yhdistyksen tiedotusta kehitettiin mm. uuden uutiskirjeen 
sekä verkkosivujen uudistamisen myötä. 

Hallitus 

Vuoden 2011 hallitus valittiin kevätkokouksessa 5.3.2011. Hallituksen jäsenet: 

• Tiina Torikka (puheenjohtaja) 
• Jarkko Leppänen (varapuheenjohtaja) 
• Jarmo Tuutti (sihteeri & tiedottaminen) 
• Maarit Räinä (jäsenvastaava & rahastonhoitaja) 
• Bia Hassel (sijoitusrinki & hoitorinki) 
• Ida-Emilia Kaukonen (kasvatustoiminta) 
• Anni Pohja (linturekisterin rekisterinhoitaja 2011 lopusta alkaen) 
• Jonne Stenroth (hoitorinki 2012 alusta) 
• Janina Järvinen 

Hallitus toimii seuraavaan kevätkokoukseen asti, jolloin yhdistykselle valitaan uusi hallitus. 

Työryhmät 

Vuoden aikana aktiiviset työryhmät: 

• Kasvatustyöryhmä, jonka vastuulla oli kasvattajalistan julkaisu sekä nykyisin sen 
kehittäminen. 

• 2012-työryhmä, joka suunnittelee juhlavuoden ohjelmaa. 

Lisäksi perustettiin yhdistyksen toimitus, joka vastaa yhdistyksen julkaisuista. 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 5.3.2011 sekä syyskokous 3.9.2011. 
Molempien kokousten yhteydessä pidettiin myös hallituksen kokoukset. 
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Kevätkokouksessa hyväksyttiin sääntömuutos yhdistyksen sääntöihin, jonka mukaan hallitus voi 
tehdä päätöksiä myös sähköpostin välityksellä. Tämä on vähentänyt tarvetta fyysisille 
kokouksille, joiden esteenä myös välimatkat ovat. 

Yhdistyksen jäsenet 

Jäseniä yhdistyksellä on hieman yli 300. 

Talous 

Yhdistyksen talous on kunnossa, eivätkä kulut ole ylittäneet menoja. Rahaa kerättiin pääosin 
jäsenmaksuilla, jonka lisäksi rahaa tuli vähän mainostajilta, tuotteiden myynnistä sekä 
sijoituslintutoiminnasta. 

Yhdistyksen toiminta 
Vuoden aikana toimintaa laajennettiin tärkeille uusille alueille. Muuten toiminta jatkui entisellään 
aktiivisena. Alla kuvattuna tärkeimmät osa-alueet vuoden ajalta: 

Kasvattajalista (uusi) 

Syksyn aikana yhdistys aloitti virallisten kasvattajien sertifiointiohjelman, jonka tavoitteena on 
organisoida ja edistää eettistä kasvatustoimintaa Suomessa. Syksyn aikana listalle hyväksyttiin 
yhteensä seitsemän kasvattajaa. 

Kasvattajalistalle hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät lemmikkilintujen kasvattajat, jotka ovat 
sitoutuneet eettiseen kasvatustoimintaan. Listalle hakevien kasvattajien on avattava 
toimintaansa hakemuksessaan sekä heidän tilat tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kasvattajan hyväksymisestä listalle päättää yhdistyksen hallitus ja kasvattajalistan toiminnasta 
vastaa Ida-Emilia Kaukonen. 

Linturekisteri (uusi) 

Lemmikkilintujen tietojen kerääminen valtakunnalliseen rekisteriin on ollut yhdistyksen 
tavoitteena sen alusta asti. Koska Suomessa ei ole ollut toimivaa rekisteriä useaan vuoteen, 
päätti yhdistys toteuttaa sellaisen itse. 

Rekisteri julkaistiin joulukuussa julkiseen testikäyttöön, jonka jälkeen se julkaistiin ”virallisesti” 
lyhyen testijakson jälkeen. Tavoitteena on organisoida harrastusta keräämällä tietoja sekä 
mahdollistaa esimerkiksi karanneiden lintujen löytäminen kotiin. 

Tallennetun tiedon laatu on erittäin tärkeä tekijä linturekisterissä. Tätä varten nimetty 
rekisterinhoitaja tarkistaa kaikki lisätyt linnun ennen niiden hyväksymistä rekisteriin. 
Rekisterinhoitajaksi valittiin Anni Pohja. 

Tutustumisrinki (uusi) 

Tutustumisringin, jonka perustamisesta päätettiin kevätkokouksessa, tavoitteena on tarjota 
lintua lemmikiksi harkitseville ihmisille mahdollisuus päästä tutustumaan lemmikkilintuihin 
ihmisten kotona. 

Yhdistys ylläpitää nettisivuillaan listaa henkilöistä, joihin halukkaat voivat ottaa yhteyden, jos 
haluavat tulla tutustumaan lintuihin. 

Tiedon jakaminen ja julkaisutoiminta 

Tiedon jakamisen tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä lintujen pitämisestä lemmikkinä sekä 
edistää täten lintujen hyvinvointia. Tietoa jaetaan pääosin Internetin sekä muiden julkaisujen 
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(kuten Kaijutin sekä uusi uutiskirje) kautta. Näiden lisäksi muita aktiivisia kanavia tiedon 
jakamista varten ovat mm. yhdistyksen keskustelufoorumi sekä tapahtumat. 

 

 

Merkittävimmät uudet kanavat ja muut tähän liittyvät tapahtumat vuoden 2011 ajalta: 

• Yhdistyksen Internet-sivuston uudistamisen yhteydessä julkaistiin kaksi uutta 
kokonaisuutta: 

o Aloittelijan opas sisältää perustietoa ihmiselle, jolla ei ole mitään kokemusta 
lemmikkilinnuista. 

o Usein kysytyt kysymykset listaa paljon yleisiä harrastukseen liittyviä kysymyksiä 
lyhyine vastauksineen ja linkkeineen. 

• Yhdistys painatti Papukaija lemmikiksi? –oppaan, josta tuli painettuna versiona 
käytännössä 60-sivuinen kirja. Opas on yhdistyksen jäsenen kirjoittama ja suunnattu 
ennen kaikkea papukaijaa lemmikiksi harkitseville ihmisille. Ensimmäinen 100 
kappaleen erä on myyty vuoden aikana käytännössä loppuun. 

• Lajiesittelyitä ryhdyttiin uusimaan yhdistyksen Internet-sivujen uudistuksen yhteydessä. 
Kaikki lajiesittelyt otettiin pois esiltä ja ne päivitettiin. Tämä työ on edelleen osittain 
kesken. 

• Yhdistykselle perustettiin uusi 4 kertaa vuodessa julkaistava uutiskirje (lisää tästä 
myöhemmin). 

Lisäksi yhdistyksen vuosijulkaisu Kaijutin julkaistiin tuttuun tapaan loppuvuodesta. Kaijuttimen 
päätoimittaja vaihtui tänä vuonna ja uusi vastuuhenkilö on Jarmo Tuutti. Myös yhdistyksen 
painattamia esitteitä jaettiin kaikissa tapahtumissa. Ensimmäiset 200 kappaleen erät loppuivat 
syksyn Lemmikkimessuilla. 

Keskustelupalsta 

Yhdistyksen keskustelupalsta osoitteessa forum.papukaijat.net on yksi yhdistyksen toiminnan 
kulmakiviä, jonka ympärille yhdistys on aikoinaan perustettu. 2011 keskustelu jatkui edelleen 
vilkkaana ja vuoden aikana aloitettiin 1379 uutta aihetta ja kirjoitettiin 19 474 uutta viestiä (tämä 
tarkoittaa noin 53 viestiä / päivä). 

Tapahtumat 

Vuoden aikana yhdistys järjesti tai osallistui seuraavin tapahtumiin: 

• Koulutus- ja motivointiviikonloppu Antaverkassa 4.-6.3. 
• PetExpo-lemmikkimessut 16.-17.4. 
• Lintupäivät Turun kasvitieteellisessä 11.6. 
• Vapaamuotoinen tapaaminen Helsingissä 10.9. ja 16.10. 
• Lemmikkipäivät Helsingin Stockmannilla 18.10. ja 22.10. 
• Lintuihmisten tapaaminen Oulussa 10.7. 
• Turun Messut 19.-21.10. 
• Mökkiviikonloppu Antaverkassa 2.-4.11. 
• Lemmikkimessut Helsingissä 12.-13.11. 

Tapahtumien painotusta on jatkettu niin, että lintupäiviä järjestetään vähemmän ja keskitytään 
tapahtumiin, joissa harrastajat voivat tutustua toisiinsa. Yleisötapahtumissa on keskitytty ennen 
kaikkea isompiin messuihin.  
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Syksyn aikana yhdistys osallistui ensimmäistä kertaa Turun messuille, jossa osallistujia oli 
kiitettävä määrä. 

Sijoitusrinki 

Vuoden aikana uusi pysyvä koti varmistui kahdelle linnulle. Lisäksi vuodenvaiheessa 
koeaikasopimuksella oli kolme lintua sekä sijoituskodeissa kolme lintua. 

Sijoitusringistä vastaava Bia Hassel ilmoitti vuoden lopulla, ettei enää muiden kiireiden takia 
ehdi jatkamaan sijoitusrinkitoiminnan kanssa. Hallitus valitsi hänen tilalleen Jonne Stenrothin. 

Viranomaisyhteistyö 

Yhdistys on toiminut aktiivisesti yhteistyössä Ympäristökeskuksen kanssa liittyen CITES-lintujen 
lain mukaisiin vaatimuksiin. Lisäksi tästä on pyritty tiedottamaan yleisölle ja ohjeistamaan 
ihmisiä, jotta lintujen kauppa täyttäisi lain vaatimukset. Kyseinen yhteistyö aloitettiin yhdistyksen 
aloitteesta, jonka ansiosta Ympäristökeskus ymmärsi hankalan tilanteen liittyen 
lemmikkilintuihin Suomessa. 

Käytännössä CITES I –lajien kohdalla on puututtu erityisesti myyntilupien puutteeseen sekä 
CITES II –lajien kohdalla on tiedotettu lain vaatimuksista mm. alkuperäistodistuksiin liittyen. 

Kannanotot 

Syyskokouksessa yhdistys julkaisi ensimmäiset yhdistyksen kannanotot, joiden tavoitteena on 
tuoda yhdistyksen kanta selvästi esiin liittyen lintujen hyvinvointiin vaikuttaviin kysymyksiin. 
Lisäksi hallitus on vuoden aikana julkaissut kaksi muuta kannanottoa, jotka tuodaan lopullisesti 
hyväksyttäväksi seuraavaan kevätkokoukseen. 

Yhdistyksen syyskokouksen 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 

Hallituksen tekemät kannanotot: 

• Lemmikkilinnullakin on oikeus lentää 
• Ei luonnosta pyydettyjä lintuja lemmikiksi 

Kannanottojen tarkoitus ei ole itsessään vielä saada selkeää muutosta suomalaisessa 
lemmikkilintuharrastuksessa, vaan ne toimivat pohjana tulevaisuutta varten. Selkeät kannanotot 
myös helpottava esimerkiksi viranomaisyhteistyötä, sillä pystymme kommunikoimaan 
tavoitteemme yhdistyksen tavoitteina. 

Muu toiminta 

Muita mainitsemisen arvoisia asioita yhdistyksen toimintaan liittyen: 

• Eläinlääkärilistaa ylläpidetään edelleen ja sinne lisättiin yhden uuden eläinlääkärin 
tiedot. 

• Yhteistyöliikelista saatiin päivitettyä. Yhteistyöliikkeitä käydään edelleen läpi ja 
vanhoihin yhteistyökumppaneihin tullaan olemaan yhteydessä. 

• Kirjasto oli kirjastonhoitajan vaihto-opiskelujen takia tauolla syksyn ajan ja palaa taas 
alkuvuodesta 2012. 
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• Kaijulikauppaan tilattiin uusia tuotteita, kuten paitoja ja lasten puuhakirja. Kaupan 
myynti jatkui edelleen hyvällä tasolla. 

• Yhdistyksen jäsenrekisteri uusittiin vuoden aikana. Uusi jäsenrekisteri on entistä 
monipuolisempi eikä maksa yhdistykselle mitään. Se mahdollistaa mm. jäsennumeron 
laskemisen ja maksutietojen lähettämisen uudelle jäsenelle välittömästi, vähentäen näin 
jäsenvastaavan työtä. 

• Loppuvuodesta uusittiin yhdistyksen tarjoamat dokumenttipohjat ja tarjottiin myös 
tietokoneella täytettävä pdf-lomake. 

Tiedottaminen 
Yhdistyksen hallituksesta valittiin tiedotusvastaava, jonka vastuulla yhdistyksen toiminnasta 
tiedottaminen on. Tavoitteena on ollut kehittää toiminnasta tiedottamista jäsenistölle sekä 
samalla edistää ja helpottaa palautteen antamista yhdistyksen suuntaan. Säännöllistä 
tiedottamista onkin lisätty merkittävästi vuoden aikana. 

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin foorumin ja muiden sähköisten 
medioiden kautta, jonka lisäksi kaikille jäsenille on lähetetty yhdistyskirje jäsenmaksuohjeiden 
ohella. Ulkoinen tiedottaminen pohjautuu pitkälti sähköisiin tiedotuskanaviin. 

Merkittävimmät tiedotuskanavat: 

• Yhdistyksen keskustelufoorumin aktiivisuuden takia kyseessä on yksi tärkeimpiä 
tiedotuskanavia. Foorumin ansioista asioihin liittyen voidaan ylläpitää myös 
kaksisuuntaista keskustelua. 

• Yhdistyksen Internet-sivuston uutisissa julkaistaan kaikki tiedotteet ja vastaavat tärkeät 
asiat. 

• Monista asioista tiedotetaan myös yhdistyksen Facebook-ryhmässä, jossa on yli 200 
jäsentä. 

• Uutiskirjeessä esitellään ajankohtaisen tiedottamisen lisäksi yhdistystoimintaa ja 
tapahtumia tarkemmin. 

Tiedotuksen lisäksi ennen kaikkea yhdistyksen foorumilla on nostettu useita tärkeitä asioita 
julkiseen keskusteluun, jotta jäsenistöllä olisi paremmat mahdollisuudet antaa palautetta ja 
vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Esimerkkeinä näistä aiheista ovat mm. foorumin uudistaminen 
sekä yhdistyksen puuttuminen myynti-ilmoituksiin. 

Vuoden aikana yhdistykselle on myös perustettu muutama uusi tiedotuskanava, joiden kautta 
yhdistystä yritetään pitää esillä sosiaalisessa mediassa: 

• Youtube-tili, jolla on julkaistu mm. yhdistyksen edustajien messuilla pitämien luentojen 
taltiointeja 

• Flickr-tili, jolla julkaistaan valikoituja kuvia yhdistyksen toiminnasta 
• Google+ -tili, jonka kautta yhdistyksellä on tavoitteena olla läsnä myös tässä 

kanavassa. 

Internet-sivujen uudistus 

Syksyn aikana julkaistiin yhdistyksen uudistunut Internet-sivusto. Uudistuksen tavoitteena oli 
päivittää sivuston ilmettä sekä selkeyttää sen rakennetta. Samalla sivustolle lisättiin lintuaiheista 
tietoa mm. aloittelijan oppaan ja usein kysyttyjen kysymysten muodossa. 

Yksi näkökulma sivuston uudistamisen yhteydessä oli myös sivuston löydettävyys Internetissä, 
erityisesti hakukoneiden kautta. Nykyisellään sivusto löytyy helposti tärkeimmillä hakusanoilla 
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(kuten papukaija), mutta jatkon kannalta tavoitteena on edistää löydettävyyttä myös muilla 
merkittävillä hakusanoilla (kuten puhuva papukaija). 

Sivuston uudistuksen yhteydessä myös yhdistyksen graafinen ilme tarkentui hieman. Mistään 
suuresta päivityksestä ei kuitenkaan ollut kyse, vaan yhdistykselle tehtiin vanhan ilmeen 
pohjalta graafinen ohjeistus sekä mm. Word- ja PowerPoint-pohjat. 

Uutiskirje Kaikuja 

Uusi neljä kertaa vuodessa sähköisesti julkaistava uutiskirje Kaikuja ilmestyi ensimmäisen 
kerran maaliskuussa ja neljäs numero joulukuun lopulla. Uutiskirjeen tarkoitus ei ole korvata 
vuosijulkaisua, vaan täydentää sitä. Koska Kaijutin julkaistaan vain kerran vuodessa, uutiskirje 
täydentää tätä tyhjiötä pitkin vuotta. 

Yhdistystoiminnasta tiedottamisen lisäksi uutiskirjeessä on paljon muutakin harrastukseen 
liittyvää mielenkiintoista sisältöä. Tavoitteena onkin luoda hybridi perinteisen uutiskirjeen sekä 
lehden väliltä. 

Uutiskirje julkaistaan sähköisesti pdf-muodossa yhdistyksen Internet-sivustolla. Uutiskirjeen 
sisältöä voivat täydentää mm. erilaiset Youtubeen ladattavat videot. Sähköinen formaatti 
mahdollistaa sen, ettei uutiskirjeellä ole suoranaisia rajoituksia, vaan se voidaan tehdä niin 
pitkänä, kuin tarpeen. 

Lopuksi 
2011 oli Lemmikkilinnut Kaijulit ry:n kannalta merkittävä vuosi, jolloin yhdistys julkaisi useita 
uusia merkittäviä palveluita. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa vuoteen 2012, joka on yhdistyksen 
10-vuosisjuhlavuosi 

 

 

 

Turussa 10.3.2012 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


