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Lemmikkilinnut Kaijuli ry 
Kevätkokous 22.3.2014 - Pöytäkirja 

Aika:   Lauantai 22.3.2014 klo 14.00 alkaen 
Paikka:   ABC-koulukatu, Turku 
Läsnä:  22 jäsentä paikalla, 5 jäsentä videoyhteyden päässä 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka avasi kokouksen kello 14.08. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka ja sihteeriksi Jarmo Tuutti.  Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Ida-Emilia Kaukonen ja Arttu Karppanen. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin. 

5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely 
ja vahvistaminen 

Toiminnantarkastaja Paula Tättilä esitteli kokoukselle vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä 
toiminnantarkastuskertomuksen. Yhdistyksen sihteeri Jarmo Tuutti esitteli kokoukselle vuoden 2013 
toimintakertomusta. 

6. Vastuunvapauden myöntäminen hallitukselle 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin esityslistan tälle kohdalle Arttu Karppanen. Kokous myönsi 
vastuunvapauden hallitukselle. 

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2014 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Tiina Torikka. 

8. Muun hallituksen valinta vuodelle 2014 

Hallitus vuodelle 2014: 

• Jarkko Leppänen 
• Jarmo Tuutti 
• Maarit Räinä 
• Arttu Karppanen 
• Ida-Emilia Kaukonen 
• Anni Pohja 
• Laure Kurkela 
• Mia Niemi 
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9. Vuoden 2014 muut toimihenkilöt ja työryhmät 

Vuodelle 2014 perustettiin seuraavat työryhmät: 

• Kasvattamisen työryhmä, vastuussa Ida-Emilia Kaukonen 
• Tiedotus, vastuussa Jarmo Tuutti 
• Hyvinvointi-työryhmä, vastuussa Jarmo Tuutti 
• Tapahtuma-työryhmä, vastuussa Tiina Torikka ja Mia Niemi 
• Kauppa,  vastuussa Anni Pohja 
• Nuorisotiimi, vastuussa Laure Kurkela 

Lisätään foorumin yhdistyspuolelle oikeudet ja poistetaan epäaktiiviset henkilöt foorumin yhdistyspuolelta. 

• Maxiini Puomila 
• Elina Myllykangas 
• Lönnblad, Katariina 
• Lönnblad, Kristiina 

10. Muut asiat 

Yhteistyö muiden "eksoottisten" eläinten yhdistysten kanssa 

• Sihteeri esitteli perustettua liittoa. Yhdistyskokous hyväksyi hallituksen päätöksen liittyä Suomen 
eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:hyn perustajajäsenenä. 

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus 

• Sihteeri esitteli eläinsuojelulain tilannetta. Yhdistyksen kannaksi päätettiin, ettei Lemmikkilinnut 
Kaijuli ry kannata positiivilistan käyttöönottoa Suomessa. 

Eettisen eläinkaupan projekti 

• Yhdistys kerää vaatimukset eri lajiryhmistä ja toimittaa ne EE-projektille. 

PetExpo 2014 

• Pyritään hankkimaan mahdollisimman monta osallistujaa messuille kuluvan viikonlopun aikana. 
• Tehdään muutama isompi juliste vielä siitä, että kyseessä on vain esittelyhäkki. 
• Ostetaan ylimääräinen Roll-up messuille. 

Kaijutin 2014 

• Pyritään jälleen saamaan Kaijutin marraskuussa jakoon. Tämä vaatii sitä, että saataisiin iso osa 
artikkeleista vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. 

11. Muut esille tulevat asiat 

Yhdistysilmeen päivittäminen 

• Sihteeri esitteli uutta yhdistysilmettä, joka pohjautuu Robert Blomeruksen suunnittelemiin roll-uppiin 
ja banderolliin. 

• Kokouksen kanta oli, että pyritään pitämään yhdistysilme mahdollisimman yhtenäisenä ja 
ammattimaisena kaikissa tilanteissa. Huomioiden kuitenkin käytetty viestintäkanava (esimerkiksi 
messut vs. pienet lintupäivät). 
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• Yhdistysilmeen mukaisista dokumenteista tehdään dokumenttipohjat, joita tulee käyttää ja jotka 
tulevat yhdistyksen toimihenkilöiden saataville. Tehdään osasta myös mustavalkoiset versiot. 

Muu yhteistyö 

• Robin Elwes, voidaan käyttää luennoitsijana. 
• Pyritään hyödyntämään suhteita City Parrotsin ylläpitäjiin, Ida-Emilia Kaukonen vastaa tästä 

yhteistyöstä 

Lintupäivät 

• Ruissalon lintupäivä tulossa kesäkuun alussa Turkuun, vastuussa Tiina Torikka 
• Turussa Faunatar ja Lemmikkiasema haluavat lintupäivät, vastuussa Ida-Emilia Kaukonen 
• Helsinkiin Itäkeskukseen Megaeläimen ja Faunattaren kanssa yhteistyössä, vastuussa Jarmo Tuutti. 

Aikataulullisesti syksylle. 
• Porin Satakissan näyttely, Mia Niemi ottaa vastuulle selvittää asian. 
• Jos vain löytyy innokkaita eri paikkakunnilta, yhteys hallitukseen ja katsotaan yhdessä, miten voisi 

lintupäivät järjestää. 

Muut tapahtumat 

• Pyritään aktivoimaan porukkaa muillakin tapahtumilla, kuten retkillä ja muilla epämuodollisilla 
tapahtumilla. Jotta voitaisiin järjestää tapahtumia, joissa olisi pääpainona yhdessäolo. 

• Kesäretki Korkeasaareen, elokuun lopulla, vastuussa Tiina Torikka 
• Pyritään järjestämään kesäristeily Vesijärvellä, vastuussa Jarmo Tuutti 
• Syksyllä Suomen Rotukanayhdistyksen näyttely (syys-lokakuu), kimppakyyti. Mahdollisesti 

yhdistyksen osasto myös pystyyn. Vastuussa Maxiini Puomila. 
• Helsingin seudun piknik kesä-heinäkuussa, vastuussa Gunnthora Hafsteinsdottir ja Anni Pohja. 
• Turun seudun piknik Puolalan puistossa heinäkuussa. 

Teneriffan matka 

• Aikana syyskuu, lokakuu tai marraskuu. 
• Sama formaatti, kuin aikaisemmin 
• Tiina Torikka järjestää matkan. 

Syksyn mökkiviikonloppu / syyskokous 

• Syyskokous syyskuussa 
• Ajankohtana mieluiten ensimmäinen viikonloppu 
• Selvitetään paikka ja tämän jälkeen tarkemmat tiedot. 

12. Kokouksen pättäminen 

Puheenjohtaja Tiina Torikka päätti kokouksen kello 16.23. 

Allekirjoitukset 

 

Tiina Torikka, puheenjohtaja    Jarmo Tuutti, sihteeri 

 

Arttu Karppanen, pöytäkirjantarkastaja   Ida-Emilia Kaukonen, pöytäkirjantarkastaja 


