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Pöytäkirja – Syyskokous 2014 

Aika  21.9.2013 klo 12.00 
Paikka  Mutasen leirikeskus, Raidanlahdentie 22 
Paikalla 22 jäsentä 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen 12:01. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 

Puheenjohtaja: Tiina Torikka 
Sihteeri: Jarmo Tuutti 
Pöytäkirjantarkastajat / ääntenlaskijat: Ida-Emilia Kaukonen ja Monica Almenoksa 

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 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: 

• Lisätään palveluihin tutustumisrinki 
• Päivitetään ensi vuodelle messujen tiedot 
• Päivitetään tapahtumaosio erikseen kohdassa 9 tehtävillä päätöksillä 

Talousarvio hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla 

• Vuosijulkaisu 1600 euroa + postikulut 
• Lahjoitukset 600 euroa 

7. Vuoden 2014 jäsenmaksut 

Jäsenmaksut pidetään ennallaan:  

• varsinainen jäsenmaksu 20 euroa 
• perhejäsenyys 30 euroa. 

8. Muut asiat 

Eläinsuojelulain uudistus 

Jarmo Tuutti päivitti eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen tilanteen lemmikkilintujen suhteen. 
Tällä hetkellä työstetään lakia, johon ei luultavasti tule juurikaan lajikohtaisia asioita. Pyritään 
ylläpitämään keskustelua eri tahojen kanssa, jotta Lemmikkilinnut Kaijuli ry nähdään vakavasti 
otettavana yhteistyökumppanina, kun lajikohtaisia asioita lähdetään päättämään. 

Lisäksi otetaan EU:n lemmikkilakityö seurantaan. 

Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen 

Aikataulullisesti sivuston uudistaminen ajoittuu luultavasti loppuvuoteen. Tämä riippuu myös 
siitä, koska Joomla päivitetään 3.5-versioon. Aloitetaan myös foorumin julkisella puolella 
keskustelu sivuston päivittämisestä ja kerätään palautetta tätä varten. 



 

 

papukaijat �  suoranokat �  kaijuli.fi 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry – 2013 syyskokouksen pöytäkirja www.kaijuli.fi 

Uusilla sivuilla artikkelit ja lajiesittelyt päivitetään HTML-muotoon PDF:ien sijaan/lisäksi. 

Lajiesittelyt halutaan päivittää uudelle sivustolle, jotta ne saataisiin yhtenevään muotoon. Aluksi 
päätetään lajiesittelyn rakenne (pakolliset ja valinnaiset tiedot). Ida-Emilia ottaa vastuun 
lajiesittelyjen päivittämisen koordinoinnista. 

Uusille sivuille lisätään enemmän tietoa yhteistyöstä, jota yhdistys tekee eri yhteiskunnallisten 
tahojen kanssa. 

Pitkällä tähtäimellä selvitetään mahdollisuutta sähköisen maksamisen yhdistämisestä 
nettisivuihin, jos löytyy riittävän halpa tarjoaja. 

Kaijutin 2013 

Suurin osa artikkeleista pyritään saamaan valmiiksi syyskuun loppuun mennessä, lokakuun 
puolella taitto ja viimeisten artikkeleiden kirjoittaminen. Tavoitteena on, että olisi lehti olisi 
myynnissä messuilla 23.11., jolloin sitä voidaan jakaa myös jäsenille ja säästää 
postituskuluissa. 

Postitustalkoot Jonne Stenrothin vastuulle. 

Kirjasto 

Eveliina Pätsi päivitti kirjaston tilanteen. Kirjoja lainataan tällä hetkellä noin 3 kirjaa kuussa, 
yhteensä noin 10 lähetystä vuodessa. Jatkossa pyritään tuomaan kirjastoa paremmin esiin 
nettisivuilla ja muualla. Kirjaston järjestelmän päivittäminen riippuu nettisivujen päivittämisen 
aikataulusta. 

Eveliina tilaa myös lisää kirjoja ja poistaa vanhentuneita kirjoja kirjastosta. Näitä ei myydä tai 
luovuteta muualle. Joidenkin kirjojen kohdalla voidaan hiljalleen laittaa merkintä marginaaliin 
vanhentuneen tiedon kohdalle, jos parempaa kirjaa ei ole saatavilla. 

Isompien kirjojen kohdalla pyritään mahdollistamaan lainaaminen ja palauttaminen mm. 
tapahtumien kautta. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Hoitorinki 

Nykyinen hoitoringin ylläpitäjä Bia Hassel on luopumassa tästä vastuusta. Uudeksi vastaavaksi 
valitaan Mia Niemi. 

Hoitorinki toimii käytännössä niin, että hoitoringin pitäjä koordinoi tulevat hoitopaikan pyynnöt, 
jonka jälkeen hoitopaikan tarvitsija ottaa yhteyden hoitopaikan tarjoajaan. Hoitojakson päätyttyä 
hoitoringin pitäjä koordinoi rahastonhoitajan kanssa laskutuksen. 

Ei-jäsenten kohdalla annetaan mahdollisuus liittyä jäseneksi laskun maksun yhteydessä, jolloin 
he voivat maksaa hoitoringin palveluista jäsenhinnan. 

Kauppa 

Kauppa pitää saada toimimaan, sillä Spreadshirtin kautta kaupan pystyttäminen näyttää 
kestävän tavallista enemmän. Nettisivuille tulee uusi kauppa sivuston päivittämisen yhteydessä. 

Uudeksi kauppavastaavaksi tulee Anni Pohja. Kaupan varahenkilöiksi valittiin Gunnthora 
Hafsteinsdottir ja Monica Almenoksa. 

Messut yleisesti 

Jatkossa messuista vastaa Monica Almenoksa. Monican tukena toimii Sanna Pitkäranta. 
Näiden vastuulla on kerätä messuosallistujat sekä messun rakentamiseen ja purkamiseen 
osallistuvat henkilöt. 

Lemmikkimessut 2013 

Tuleville lemmikkimessuille pyritään saamaan vuoden 2013 Kaijutin myyntiin, jonka lisäksi 
uudet jäsenet vuodelle 2014 saisivat myös tämän Kaijuttimen. Lisäksi 2013 jäsenet voivat 
noutaa Kaijuttimensa messuilla, jolloin säästetään postikuluissa. 
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Seminaarit 

Vuonna 2014 pyritään järjestämään kaksi seminaari eri kohderyhmille. 

• Kevään seminaari on ammattilaisille suunnattu asiapohjainen seminaari, jonka 
järjestämisestä vastaa Jarkko Leppänen. 

• Syksyn seminaari on harrastajille suunnattu seminaari, joka pyritään järjestämään 
syksyn mökkiviikonlopun aikaan. Periaatepäätös tehtiin siitä, että yhdistys on valmis 
ottamaan riskin pienestä tappiosta, vaikka tavoitteena on saada katettua kulut 
osallistumismaksuilla. Tapahtumasta vastaa Jarmo Tuutti. 

Matkat 

Selvitetään mahdollisuuksia seuraaviin matkoihin vuodelle 2014: 

• Anni Pohja selvittää mahdollisuutta matkata Hollantiin juuri avattavaan eläintarhaan ja 
sitä, että olisiko tämä paikka käymisen arvoinen. 

• Tiina Torikka selvittää Teneriffan matkaa syksylle. 

Newcastle 

Newcastlen takia yhdistys on luvannut auttaa Turun seudulla eläinhoitolaa niissä tilanteissa, jos 
seudulta löytyy karannut papukaija. 

Newcastlen takia yksikään henkilö, jolla on samassa taloudessa kyyhkyjä, ei saa osallistua 
yhdistyksen tapahtumiin lintujensa kanssa. 

Yhdistyspuolen oikeudet 

Annetaan oikeudet erikseen päätetyille henkilöille. 

Poistetaan oikeudet henkilöiltä, jotka eivät ole enää aktiivisia. Oikeudet voi saada takaisin, kun 
henkilö aktivoituu taas yhdistystoiminnan osalta. 

Riistakeskus 

Tällä hetkellä Riistakeskus vaatii erillisen maksullisen (270 euroa) tuontiluvan lintujen 
maahantuonnille Metsästyslain pykälän 42 mukaan. Riistakeskus ei itsekään ollut tietoinen tästä 
laista, vaan se tuli esiin Ida-Emilian ja Samulin tuodessa lintuja Suomeen Ruotsista. 

Tämä laki tarkoittaisi, että jokainen ulkomailta yksityishenkilölle 2011 jälkeen tuotu eläin (lähtien 
kissoista ja koirista) on tällä hetkellä laiton. Lupaa varten Riistakeskus joutuu pyytämään 
lausunnon SYKE:tä ja Ympäristöministeriöltä. 

Yhdistyksen puolesta Jonne Stenroth vastaa viranomaisyhteyksistä liittyen tähän lakiin. Ida-
Emilia Kaukonen auttaa asiassa. Tähän asiaan vaikuttaminen on erittäin korkealla yhdistyksen 
toiminnan tärkeysjärjestyksessä. 

Uuden jäsenen tervetuliaispaketti 

Päätettiin ottaa käyttöön uuden jäsenen tervetuliaispaketti, jotta uusi jäsen tuntisi itsensä 
tervetulleeksi. Monica Almenoksa kirjoittaa tervetuliaiskirjeen. Lisäksi yritetään saada joku muu 
mielenkiintoinen pieni lahja kirjeen mukaan, kuten avaimenperä, jossa on Ansun messuja 
varten piirtämiä lajikuvia. 

Paikallistoiminta 

Paikallistoiminnassa ei ole tapahtunut juuri mitään viime aikoina. Mia Niemi ottaa vastuulleen 
paikallistoiminnan koordinoimisen. Työ on aloitettava päivittämällä lista paikallistoimijoista. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:37. 
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Liitteet 

• Liite 1: Osallistujalista 
• Liite 2: Esityslista 
• Liite 3: Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 
• Liite 4: Talousarvio vuodelle 2014 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 
puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

 

 

Ida-Emilia Kaukonen     Monica Almenoksa 
pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 


