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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2016 

Aika:   Sunnuntai 06.03.2016 klo 12.00 

Paikka:  Ratastie 9 (Eläinkeskuksen tilat), Nummela 

Läsnä:  19 paikalla (osallistujalista liite 2) 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Leppänen avasi kokouksen klo 12.11. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Leppänen ja sihteeriksi Iiris Routa. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä 

ääntenlaskijoiksi valittiin Jesse Törmikoski ja Aleksi Kallioja. 

3. Kokouksen laillisuudet ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastuskertomuksen 

esittely ja vahvistaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja Jarkko Leppänen esitteli kokoukselle vuoden 2015 tilinpäätöksen, 

toiminnantarkastuskertomuksen sekä vuoden 2015 toimintakertomusta. 

6. Vastuunvapauden myöntäminen hallitukselle 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin esityslistan tälle kohdalle Sanna Pitkäranta. Kokous myönsi 

vastuunvapauden hallitukselle. 

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2016 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Ida-Emilia Kaukonen. 

8. Muun hallituksen valinta vuodelle 2016 

Hallitus vuodelle 2016: 

 Varapuheenjohtaja Jarmo Tuutti 

 Sihteeri Iiris Routa 

 Jäsenvastaava Aleksi Kallioja 

 Rahastonhoitaja Jarkko Leppänen 

 Jesse Törmikoski 

 Gunnþóra Hafsteinsdóttir 

 Maxiini Puomila / sijoituslintukoordinaattori 

 Laure Kurkela 

Toimihenkilövalinnat 

Eeva Terkki valittiin tapahtuma-assistentiksi. 

9. Muut esille tulevat asiat 

Messut 

 Messumateriaalit tarvitsevat uusimista. Niille tarvitaan myös uusi säilytyspaikka, joten samalla 

voidaan suunnitella ne niin, että ne ovat helposti saatavilla ja kuljetettavissa. Aleksi Kallioja voi tehdä 

oppilastyönään tulosteita, esimerkiksi messuille tarvittavia julisteita. 
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 Keskusteltiin messuosallistujien aktivoimisesta. Esittelijöiksi voitaisiin pyytää ihmisiä myös ilman 

lintuja, koska paikalle tarvitaan enemmän väkeä mm. tauottamaan. 

 Messuilla tulee olemaan yhä enemmän tietoiskuja ständillä lavaohjelman asemesta. 

 Jäsenvastaava ehdotti, että messuilla voisi maksaa paikan päällä jäsenmaksun ja liittyä 

yhdistykseen. 

Jäsenrekisteri 

 Pohdittiin jäsenrekisterin päivittämistä esimerkiksi tietokannaksi, johon jokainen jäsen voi kirjautua ja 

päivittää omat tietonsa. Uusi jäsenvastaava selvittää asiaa. 

Tapahtumien ajankohdat ja tiedotus 

 Keskusteltiin, kannattaisiko yhdistyksen kokousten ajankohdaksi päättää aina esimerkiksi 

maaliskuun ja syyskuun toinen viikonloppu. 

 Ehdotettiin, että perustetaan yhdistykselle julkinen kalenteri, jossa on tulevat tapahtumat koko 

vuodelle. Lisäksi sähköpostiin tuleva newsletter, jonka voisivat tilata myös muut kuin jäsenet. 

 Gallupin perusteella sähköposti ja forum nousivat toivotuimmiksi tiedotusmuodoiksi. 

Pohjoisen tautitilanne 

 Yhdistyksen hallitus seuraa asiaa, ja jos selviää, että kyseessä on tartuntatauti, asiasta tiedotetaan. 

Yhdistys on jo julkaissut tiedotteen, jossa suositellaan lintujen karanteenia Oulun alueella 

varmuuden vuoksi, kunnes kuolemien syy on selvitetty. 

Syyskokouksen ajankohta 

 Syyskokousta päätettiin ehdottaa erotettavaksi mökkiviikonlopusta siten, että kokous on syyskuun 3. 

viikonloppu ja mökkiviikonloppu elokuun lopulla. 

Muita tapahtumaideoita 

 Uusille jäsenille voitaisiin järjestää oma näyttely, jossa esitellään lintuja Kaijulin sisäisesti. 

Esimerkiksi paikallistapahtumana tällainen voisi olla hyvä tapa saada uusia jäseniä mukaan. 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Jarkko Leppänen päätti kokouksen klo 15.15. 

Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintakertomus vuodelta 2015 

Liite 4 Tilinpäätös vuodelta 2015 

Liite 5 Toiminnantarkastuskertomus 2015 

 

Allekirjoitukset 

 

 

 

Jarkko Leppänen, puheenjohtaja   Iiris Routa, sihteeri 

 

 

 

Jesse Törmikoski, pöytäkirjantarkastaja  Aleksi Kallioja, pöytäkirjantarkastaja 


