
 

 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n syyskokous 2018, pöytäkirja 

Paikka: Kultakukkuran Majoitusaitta, Papinsillantie 180, Forssa 

Aika: 15.9.2018 klo 13.02–16.23 

 

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja Ida-Emilia Kaukonen avasi kokouksen klo 13.02. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ida-Emilia Kaukonen ja sihteeriksi Janina 

Vartiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jesse Törmikoski ja 

Aleksi Kallioja. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaiseksi, lisäyksenä muihin 

esille tuleviin asioihin kohta jäsenmaksujärjestelmästä/jäsenrekisteristä. 

5. Edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomuksen esittely ja vahvistaminen 

Edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus vahvistettiin. 

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018 

a. Vuoden 2018 toiminnantarkastajat (Laura Romppainen ja Juho Sundin) ja 

varatoiminnantarkastaja (Iiris Sundin) valittiin kevätkokouksessa.  

8. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Käytiin läpi ja hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Toimintasuunnitelmaan lisätään yhteistyökumppaneiden joukkoon yritykset. 

9. Vuoden 2019 jäsenmaksut 

Jäsenmaksuja uudistettiin tulevalle vuodelle lisäämällä maksuluokkia: 

- Jäsenmaksu, korotettu maksuluokka: 20€, 30€, 50€ 

- Perhejäsenmaksu, korotettu maksuluokka: 30€, 50€, 100€ 

- Yhteistyökumppanuus: 50€ (yrityksille, jäsenyys ei sisälly hintaan) 



o Yhteistyökumppani kutsutaan ja yhteistyökumppanuusmaksun voi maksaa 

vain kutsun kautta. 

10. Muut asiat 

a. Tapahtumat 

o Tapahtumakäytännöt  

▪ Sallitaan ei-jäsenille yksi tutustumiskäynti yhdistyksen 

tapahtumaan, jonne ei-jäsen saa tuoda myös lintunsa, kunhan 

noudattaa yhdistyksen lintupäiväsääntöjä. 

▪ Lintujen rapsuttamista tapahtumissa, kuten messuilla, ei kielletä. 

Lupa linnun käsittelyyn saadaan linnun omistajalta. 

▪ Tapahtumissa tuodaan esille, että lintu voi purra – jaetaan tietoa 

lintujen käyttäytymisestä. 

▪ Tapahtuman järjestäjä kantaa vastuun tapahtuman vetämisestä ja 

osallistujien ohjeistamisesta. Työn avuksi on luotu ’Tapahtumien 

järjestämisen ABC’ -ohjetiedosto. 

o Tulevat tapahtumat 

▪ Messut: pohdittiin, voidaanko messuja varten koota halukkaiden 

osallistujien/vetäjien lista, jotka voitaisiin kutsua osallistumaan 

messuille.  

▪ Otetaan keskusteltavaksi tapahtumaa vetävien / hätävaralla 

kutsuttavien vetäjien kannustin, mikä houkuttaa osallistumaan 

tapahtumiin (esimerkiksi lintujen leluja lahjaksi ja kiitokseksi 

tapahtumaa vetäville). 

▪ Messujen ja muiden tapahtumien yhteyteen pyritään järjestämään 

jatkossa myös harrastajien vapaamuotoinen tapaaminen. 

▪ Järjestetään Facebook-kysely: mikä houkuttelee osallistumaan 

tapahtumiin/messuille ja mitä haasteita/esteitä ihmisillä on 

tapahtumiin osallistumisessa. Pyritään poistamaan nämä esteet. 

o GDPR 

▪ Yhdistyksen GDPR-selostetta on aikaa kommentoida viikon ajan 

kokouksen jälkeen, jonka jälkeen se julkistetaan yhdistyksen 

kotisivuilla. 

 

 



b. Kaijulikauppa  

o Kaijulikauppaa suunnitellaan valmiin ’print on demand’ -tyylisen 

painopalvelun yhteyteen. Valmiiden palveluiden käyttö vaatii y-

tunnuksen.  

o Tutkitaan, saako yhdistys kirjanpitäjän ja y-tunnuksen, jonka kautta 

kauppa voidaan avata. 

c. Kaijutin-lehti ja sen postitusalue 

o Kaijuttimen tekoon valittiin apulaisia, mm. artikkelin kirjoittajia. 

i. Ville Toivonen ja Mikko Kauppinen (Lintujen tuonti Suomeen)   

ii. Janina Vartinen (Linnun karkaaminen) 

iii. Anne Ronkainen ja Jani Siltala (Ensimmäisen linnun saaminen 

ja aviaarion muokkaus häkiksi) 

iv. Ida-Emilia Kaukonen (Miten neitokakaduharrastus on muuttunut 

viimeisten vuosien aikana) 

v. Netta Nikkanen (Lähettää kuvia lehteen) 

o Lehden taitto tapahtuu marraskuussa. Artikkelien tulee olla valmiita 

taittoon lokakuun toiseksi viimeisellä viikolla.   

o Jatkossa Kaijutin-lehti postitetaan vain Suomeen ja Ahvenanmaahan. 

d. Epäilty trokaus sekä tuontilintujen myynti yhdistyksen Facebook-

myyntiryhmässä 

o CITES I/A -lajeja myydessä täytyy ilmoittaa EU-lupanumero. 

o CITES I/A-lajeista kiinnostunut ostaja ohjataan SYKE:lle hakemaan 

lupanumeroa lajin ostoa varten. 

e. Yhteistyökumppanuus, kannatusjäsenyys ja mainostus 

o Yhteistyökumppanuusprojektia viedään eteenpäin. Myös kotisivuille 

suunnitellaan listausta yhteistyökumppaneista. 

11. Muut esille tulevat asiat 

a. Karanteeniaika ja tapahtumat 

o Neuvoteltiin karanteeniajan lyhentämisestä. Päädyttiin, että yhdistys 

säilyttää tapahtumiin liittyvän karanteenisäännön: ”Tuontilintujen tulee 

olla ollut Suomessa vähintään kuusi kuukautta (6 kk) ennen 

tapahtumiin tuomista. Tämä sääntö pätee myös niihin samassa 

taloudessa jo kauemmin asuneisiin lintuihin, jonne on tuontilintu 

saapunut.” Lieventävänä tekijänä päätettiin, että yhdistykseltä voi anoa 



linnun karanteeniajan lyhentämistä eli mahdollisuutta tuoda lintu 

tapahtumiin aikaisemmin. Luvan saamista edesauttaa, mikäli omistaja 

pystyy esittämään todistuksen siitä, mitä testejä linnulle on 

eläinlääkärissä tehty. Osallistumisluvat harkitaan tapauskohtaisesti. 

b. Jäsenmaksujärjestelmä/jäsenrekisteri 

o Uusi jäsenrekisterijärjestelmä valittiin kokouksessa ja se otetaan 

käyttöön vuoden 2019 alussa. 

12. Kokouksen päättäminen 

 . Yhdistyksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.23. 

 

 

 

 


