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Pöytäkirja – Kevätkokous 2012 

Aika  Lauantai 10.3.2012 klo 12.00 -> 
Paikka   Minimania, Radiomiehenkatu 3, Turku 
Paikalla 23 jäsentä + 2 vierailijaa 
 

1. Kokouksen avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen kello 12:07 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja muiden toimihenkilöiden valinta 
• Kokouksen puheenjohtaja: Tiina Torikka 
• Sihteeri: Jarmo Tuutti 
• Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: Jonne Stenroth ja Ida-Emillia Kaukonen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  

Ei lisäyksiä työjärjestykseen. 
 
5. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös  

Keskusteltiin toiminnan eri osa-alueista, toimintatarkastajien kertomuksesta sekä myönnettiin 
edelliselle hallitukselle vastuunvapaus. 

• Toiveena, että juuri perustetun linturekisterin markkinointia lähdetään kehittämään 
edelleen. 

• Tutustumisrinkiä pitää kehittää. 
• Kirjejäsenille tiedottamista kehitettävä. 
• Sijoitusrinkiin tullut hieman muutoksia ja uusia sääntöjä aikaisempaan verrattuna. 

Ennen kaikkea jatkossa sijoitusrinkiin tulevat linnut tulevat lahjoituksina, jotta kyseessä 
ei olisi vain myyntikanava. Samoin luovutuspäätöksen pitää olla lopullinen. Myös 
pikkulintujen tilanne on parantunut hieman, sillä aikaisemmin niitä ei ole voinut ottaa. 
Eläinlääkärikäynneistä luovutaan, jos niihin ei ole tarvetta. 

o Sijoitusringin lisäksi pitäisi kehittää jokin kanava, jolla saadaan ihmisiä kiinni, 
jotta pystytään auttamaan ihmisiä henkilökohtaisesti. Näin voitaisiin ehkäistä 
sitä, että linnut eivät edes päätyisi kiertoon. 

• Viranomaisyhteistyötä kehitetty edellisen vuoden aikana lähinnä SYKE:n kanssa. Jonne 
jatkaa kehittämistä ja keskusteluja Stella Fromin kanssa. 

o Yhteistyössä selvisi mm. se, että suuri osa eläinkaupoista ei toimi lain mukaan 
lintujen papereiden kanssa ja SYKE tästä kiinnostui. 

o Yhdistyksen pitäisi tehdä töitä, jotta paperittomia lintuja ei osteta. Prioriteetti on 
eläinkaupat ja muut vastaavat toimijat. 

• Korjataan toimintakertomukseen: ”Kaijutin julkaistaan kerran vuodessa.” 
 
6. Valitaan hallitus vuodelle 2012 

Valittiin vuoden 2012 hallitus, kokoonpano: 

• Puheenjohtaja: Tiina Torikka 
• Varapuheenjohtaja: Jarkko Leppänen 
• Sihteeri: Jarmo Tuutti 
• Jäsenvastaava ja rahastonhoitaja: Maarit Räinä 
• Ida-Emilia Kaukonen 
• Jonne Stenroth 
• Laura Kurkela 
• Heli Portti 



 

 

papukaijat �  suoranokat �  kaijuli.fi 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry  - Pöytäkirja kevätkokous 2012 www.kaijuli.fi 

7. Vuoden 2012 muut toimihenkilöt ja työryhmät 

Päätettiin perustaa vuodelle 2012 alla olevat työryhmät ja valittiin niille hallituksesta 
vastuuhenkilöt. Muut yhdistyksen toimijat tulevat jatkossa olemaan toimihenkilöitä, jotka hallitus 
voi valita. 
 

• Kasvatustyöryhmä (vastuussa kasvatuslistasta ja siihen liittyvästä kehityksestä) 
o Ida-Emilia Kaukonen 

• Toimitus (yhdistyksen julkaisut ja tiedotus) 
o Jarmo Tuutti 

• Web-palvelut (nettisivut, foorumi, rekisterit) 
o Jarkko Leppänen 

• Foorumin moderointi 
o Tiina Torikka 

• Paikallistoiminta 
o Heli Portti 

• Nuorisotiimi 
o Laura Kurkela 

• Sijoitusrinki ja hoitorinki 
o Jonne Stenroth 

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (eläinsuojelulaki ja muu vaikuttaminen) 
o Jarmo Tuutti 

 
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat  

Esityslistan lisäksi keskusteltiin seuraavista asioita:  

• paikallistoiminnan aktivoiminen 
• virikekilpailu 
• syyskokouksen ajankohta 
• kaijulikauppa. 

Keskusteltiin eläinsuojelulain uudistamisesta. Joonas Gustafsson esitteli Seura- ja 
harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa sekä Eläinsuojelulain kokonaisuudistusta 
keskustelun alustuksena. 

Kokouksessa päätettiin, että yhdistys pyrkii edistämään omia tavoitteitaan hallituksen 
määrittämin tavoittein, joihin lukeutuu myös esitteen tekeminen yhdistyksen tavoitteista. 
Yhdistyskokous antoi hallituksen vastuulle edistää päätettyjä tavoitteita ja muotoilla ne 
tarkemmin. 

Yhdistyksen tavoitteet korkealla tasolla (joko lakiin tai asetuksiin): 

• Häkkikokosuositukset lakiin.  
o Ensiksi pitäisi saada päätös siitä, millä pohjalla häkkikokosuositukset tehdään. 
o Huomioidaan myös vapaana oleminen. 
o Katsottava kokonaisuutena, ei neliösentin tarkkuudella: miten lintu elää, on 

vapaana jne. 
• Siipisulkien typistäminen kiellettyä (vaihtoehtoisena eläinlääkärin tekemä pakottavassa 

tilanteessa). 
• Linnun kiinnikytkeminen nilkkarenkaasta esim. narulla tai ketjulla kiellettävä linnuilta, 

joiden jalat eivät kestä tätä. 
• ”Kaupallisen” käsinruokinnan kieltäminen. Selvitetään vielä tarkemmin, mitä tämä 

käytännössä tarkoittaisi ja miten muualla järjestetty. 
• Luovutusiät poikasille (myös munien myynti kielletty lajeilla, jotka vaativat emojen hoitoa 

kuoriuduttuaan). 
• Rajoitukset eläinkauppojen isojen papukaijojen myynnille. 
• Sukulaisten pesittämiseen rajoituksia sisäsiitoksen ehkäisemiseksi. 
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Yhdistyskyselyn tulokset ja toimenpiteet niiden pohjalta. Aiheesta keskusteltiin 
pintapuoleisesti ottamalla esiin osa-alueet, joiden keskiarvo oli hieman muita alhaisempi. 

• Yhdistys yleisesti: 
o Jäsenetujen korostaminen, esim. hinnoittelussa. Huomioidaan kuitenkin, ettei 

yhdistyksestä ole tarkoitus tehdä pelkästään palveluiden tarjoajaa. 
o Konkreettinen tiedottaminen yhdistyksen eduista: tuodaan esiin, mitä sillä 

rahalla saa. 
o Suoranokista pyritään saamaan lisää materiaalia aikaan. 
o Lisää tietoa mm. lahjoitusten kohteista. 

• Mielikuva yhdistyksestä: 
o Tehdään ihmisille selkeä ohje siitä, miten voi vaikuttaa ja mitä kautta. 
o Asioiden eteen on tehty asioita, jäädään katsomaan, miten asiat etenevät. 
o Selvitetään mahdollisuus kyselyyn kerran vuodessa. 

• Julkaisut 
o Kaijutin ilmestyy jatkossakin kerran vuodessa, sillä julkaisu kallista. 

• Tapahtumat 
o Edistetään uusien jäsenten tuloa mukaan, mutta tämä vaatii myös ihmisiltä 

aloitteellisuutta. 
o Lisää paikallistapahtumia ympäri Suomea tulevaisuudessa. 

• Foorumi 
o Voidaan kehittää sitä, miten aktiivit vastaavat, mutta emme voi vaikuttaa 

yksittäisten jäsenten toimintaan. 

Kirjasto palaa toimintaan kirjastonhoitajan opiskelukiireiden hellitettyä. Keskusteltiin yleisesti 
kirjastosta. 

• Kirjastoon voi ehdottaa uusia kirjoja tai muuta materiaalia 
• Myydään vanhoja pois seuraavilla messuilla. 
• Vanhaa tietoa sisältävät kirjat poistetaan valikoimasta kokonaan, näitä ei myydä 

kenellekään, jotta ei tulisi käsitystä, että yhdistys suosittelisi näitä kirjoja. 
• Kirjasto pyritään yhdistämään osaksi kaijuli.fi:tä. 

Hallituksen tekemät kannanotot hyväksyttiin yhdistyksen kannanotoiksi. 

• Lemmikkilinnullakin on oikeus lentää 
• Ei luonnosta pyydettyjä lintuja lemmikiksi 

Keskuteltiin PetExpo 2012 –messuita. Kyseessä on tällä kertaa suurimmat messut koskaan 
10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kehotettiin kaikkia tulemaan mukaan messuille. Lisäksi 
pyritään selvittämään, miten saadaan rakennettua lentohäkki messuosastolle. 

Keskusteltiin myös muista tapahtumista. Käytännössä toimikunta järjestää juhlavuoden 
tapahtumat ja muuten järjestetään tapahtumia suunnitellun mukaisesti. 

Vuoden 2013 kalenteria kasaamaan valittiin Pauliina Härkönen ja Arttu Karppanen. 

Paikallistoimintaa pyritään jatkossa aktivoimaan mallilla, jossa yhdistyksen hallituksessa on 
yksi paikallistoimintavastaava sekä alueelliset vastaavat. Alueelliset vastaavat järjestävät 
vähintään muutamia paikallistapahtumia vuodessa ja paikallistoimintavastaava tukee heidän 
työtään. 

Keskusteltiin virikekilpailun järjestämisestä. Tavoitteena on kerätä iso kasa hyviä ideoita 
lemmikkilintujen virikkeiksi. 

• Kilpailu pyritään saamaan alkamaan PetExpo-messuilta ja palkinnot jaetaan 
syyskokouksen yhteydessä. 

• Hallitus valitsee 5-10 listan, joista voittaja äänestetään foorumilla. 
• Keskusteltiin myös mahdollisuudesta lahjoittaa voittajateokset Korkeasaarelle, mutta 

tämän mahdollisuutta selvitetään vielä myöhemmin. 

Syyskokouksen ajankohdaksi päätettiin alustavasti 1.9. Tämä kuitenkin riippuu tilojen 
saatavuudesta. 
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Kaijulikauppaa tullaan testaamaan jatkossa Spreadshirtissä, joka mahdollistaa entistä 
laajemman ja laadukkaamman valikoiman tuotteita. Tavoitteena on saada uusi kauppa 
testikäyttöön loppuvuoden aikana. 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:47. 

Liitteet 

• Liite 1: Osallistujalista 
• Liite 2: Esityslista 
• Liite 3: Toimintakertomus 
• Liite 4: Toiminnantarkastajien kertomus 
• Liite 5: Kannanotot 
• Liite 6: Tilinpäätös 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 
puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen     Jonne Stenroth 
pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 


