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Pöytäkirja – Syyskokous 2012 

Aika  22.8.2012 klo 12.00 
Paikka  Koiviston kestikievari, Pitotie 63, Sastamala 
Paikalla 29 jäsentä 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen 12:40. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 

Puheenjohtaja: Tiina Torikka 
Sihteeri: Jarmo Tuutti 
Pöytäkirjantarkastajat / ääntenlaskijat: Jonne Stenroth ja Ida-Emilia Kaukonen 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia. 

5. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta 

Toiminnantarkastajat: Paula Tättilä ja Petri Tättilä 
Varatoiminnantarkastaja: Pekka Astala 

6. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 

Toimintasuunnitelma: 

• Lisätään kohtaan 3. (palvelut)  
o foorumi yhdeksi palveluksi 
o pelastusringin kehittäminen 

• Lisätään kohtaan 5. (yhteistyö)  
o tulli, jotta saadaan selkeät ohjeet lintujen tuomista varten. Lisäksi voidaan 

tarjota apua lajien tunnistamisessa 
o lisätään eläintenpelastusyksiköt, joita voidaan auttaa. 

• Lisätään kohtaan 6. (talous) 
o lahjoitukset 

Osana toimintasuunnitelman keskustelua keskusteltiin CITES-asioista sekä 
ympäristökeskuksesta. Jäsen tiedusteli asian etenemistä. Asiasta on keskusteltu 
ympäristökeskuksen kanssa ja ainoa tapa saada paperit paperittomille CITES I –lajeille on 
ympäristökeskuksen kautta. 

Lisäksi keskusteltiin talousarviosta sekä yhdistyksen talousasioista: 

• Jatkossa pyritään siirtämään rahojen käyttöä niin, että yhdistyksen nimissä tehdyistä 
luennoista voidaan maksaa luennon pitäjälle matkakulut. 

• Keskusteltiin WPT:n ja Loro Parquen lahjoituksista. Lahjoitetaan molemmille tahoille 
jatkossa 300 euroa (aikaisemmin 500 euroa) sekä pidetään auki mahdollisuus lahjoittaa 
loppuvuodesta lisää, jos rahaa jää yli. Säästyneet rahat pystytään käyttämään 
paremmin Suomessa elävien lintujen hyvinvoinnin eteen. 
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• Suurin erä vuodelle 2013 on Barbara Heidenreichin seminaari, joka aiheuttaa 
merkittävän määrän menoja sekä tuloja. 

• Sijoitusrinki on aina suuri kysymysmerkki, sillä on mahdoton ennustaa ennakkoon, mitä 
lintuja tulee sijoituksiin. 

• Avustukset jäsenten matkoihin ja kokouksiin otetaan pois arviosta. 

Keskusteltiin valmistuneesta Kaijulikalenterista, joka tulee myyntiin myös Kaijulikauppaan. Hinta 
päätetään myöhemmin. 

Keskusteltiin sijoituslintujen myyntihinnoista. Hinnat päätetään jatkossakin tapaus kerrallaan ja 
sijoituslinnuista saatavia tuottoja voidaan käyttää myös yhdistyksen muun toiminnan 
rahoittamiseen. 

Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuuksia muiden kaupallisten toimijoiden kanssa. 

7. Päätetään vuoden 2013 jäsenmaksut 

Henkilöjäsenmaksu 20 euroa 
Perhejäsenmaksu 35 euroa 
Kannatusjäsenmaksu 50 euroa 

Lisäksi yhdistyksen sertifioimalta kasvattajalta lintunsa ostava ei-jäsen saa ensimmäisen 
vuoden jäsenyydestä viiden euron alennuksen (15 euroa). 

Otetaan käyttöön kannatusmaksut, jotka ovat vapaaehtoisia sekä tehdään lahjoitusten 
tekemisestä helpompaa. 

8. Käsitellään muut asiat 

a. Vuoden 2013 tapahtumat ja matkat 

• Barbaran seminaari toukokuussa 
• Kahdet messut (PetExpo ja Lemmikkimessut) 
• Ruissalon lintupäivät 
• Vieraillaan Ruotsalaisen lintuyhdistyksen päivätapahtumassa kesällä 
• Jonne Stenroth selvittää Englanninmatkaa (elo-syyskuulle) 

Lisäksi järjestetään lajitapaamisia sekä paikallistapaamisia mahdollisuuksien ja kiinnostuksen 
mukaan. 

b. Vuoden 2012 Kaijutin ja postitustalkoot 

Jonne Stenroth postittaa Kaijuttimet ja järjestää postitustalkoot. Rahastonhoitajan on tehtävä 
Postin kanssa sopimus postituksista. 

c. Kaijulikauppa 

Jatkon kannalta pyritään siirtämään Kaijulikauppaa Spreadshirttiin, jolloin Kaijulikauppaan jää 
myyntiin vanhat tuotteet sekä tuotteet, joita ei pysty myymään muuta kautta. 

Kaijulikaupan vastaavan paikka laitatetaan hakuun erikseen. 

d. Kevätkokouksen aika ja paikka 

Järjestetään maaliskuun lopulla mökkiviikonloppu Jyväskylän seudulla, jonka yhteydessä 
järjestetään kevätkokous. 

e. Yhdistyksen tavoitteet eläinsuojelulain uudistukseen 

Jarmo Tuutti esitteli eläinsuojelulain uudistusta. Tämän jälkeen käsiteltiin yhdistyksen tavoitteita 
ja vaikuttamista tulevaan uudistukseen. 
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Kokouksessa päätettiin korkean tason tahtotilat liittyen yhdistyksen tavoitteisiin. Lisäksi 
kevätkokouksen tavoitteista jätettiin käsinruokinnan kieltäminen sekä sukulaisten pesittämisen 
kieltäminen pöydälle niiden lainsäädännöllisten haasteiden vuoksi sekä lisättiin kaksi uutta 
tavoitetta (liite 5). 

Hallitus valtuutettiin edistämään näiden tavoitteiden toteutumista parhaaksi katsomallaan 
tavalla. 

f. Yhteistyö viranomaisten ja vastaavien tahojen kanssa 2013 

Hallitus päättää yhteistyön tavoitteet erikseen ja edistää sitä toimintasuunnitelman mukaisesti. 

g. Muut esille tulevat asiat 

• Yhdistyksen Facebook-sivuilla tulisi jatkossa keskittyä kevyempiin juttuihin sekä 
kuvien jakamiseen ja keskustelut sekä myynti- ja ostoilmoitukset ohjataan 
keskustelufoorumille. 

• Jäsenmäärän lisäämiseksi perustetaan työryhmä, jolta odotetaan ehdotuksia vuoden 
loppuun mennessä. Jäsenet: Jarmo Tuutti, Ida-Emilia Kaukonen, Arttu Karppainen, 
Marika Miinalainen, Anni Pohja, Sanna Pitkäranta ja Esko Somero. 

• Englanninkielinen yhdistysesittely tulee nettisivuille yhdelle sivulle. 
• Yhdistyksen sertifioidut kasvattajat saavat foorumille oman myyntiosion. 

Lisäksi keskusteltiin kirjastosta. 

9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Tiina Torikka päätti kokouksen 14:50. 
 
Liitteet 

• Liite 1: Osallistujalista 
• Liite 2: Esityslista 
• Liite 3: Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 
• Liite 4: Talousarvio vuodelle 2013 
• Liite 5: Yhdistyksen tavoitteet eläinsuojelulain uudistukseen 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 
puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen     Jonne Stenroth 
pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 


