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Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n toimintakertomus – Vuosi 2018 

Yleistä 

Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

• Lemmikkinä elävien lintujen hyvinvoinnin edistäminen mm. jakamalla tietoa lemmikkilintujen 
omistajille ja sellaista lemmikiksi harkitseville. 

• Harrastusta helpottavien tai muuten hyödyllisten palveluiden ja toiminnan järjestäminen 
yhdistyksen jäsenille. 

 

Vuodesta 2018 yleisesti 

Vuosi 2018 oli uudistumisen vuosi. Yhdistys muun muassa valloitti uusia sosiaalisen median kanavia 

Discordin, Trellon ja Instagramin kautta sekä valmisteli yhteistyökumppanuusohjelmaa ja uuden 

jäsenrekisterin käyttöönottoa tulevaisuutta varten. 

Hallitus 

Vuoden 2018 hallitus valittiin kevätkokouksessa 18.3.2018. Hallituksen jäsenet: 

• Ida-Emilia Kaukonen (puheenjohtaja) 

• Jarmo Tuutti (varapuheenjohtaja) 

• Jarkko Leppänen (rahastonhoitaja) 

• Janina Vartiainen (sihteeri) 

• Aleksi Kallioja (jäsenvastaava) 

• Jesse Törmikoski (jäsenvastaavan assistentti) 

• Netta Nikkanen (kasvatusasiavastaava) 

Hallitus toimii seuraavaan kevätkokoukseen asti, jolloin yhdistykselle valitaan uusi hallitus. 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 18.3.2018 sekä syyskokous 15.9.2018. Tämän 

lisäksi hallitus kokoontui kolmesti vuoden aikana (järjestäytymiskokous ja kaksi hallituskokousta). 

Yhdistyksen jäsenet 

Vuonna 2017 yhdistyksellä oli 157 jäsentä. Vuoden 2018 lopulla yhdistykseen kuului yhteensä 124 

maksanutta jäsentä (tiedot jäsenrekisteristä). Jäsenmäärä on siis vähentynyt verrattuna vuoteen 2017. 

Talous 

Yhdistyksen talous on kunnossa, eivätkä kulut ole ylittäneet menoja. Rahaa kerättiin pääosin jäsenmaksuilla, 

jonka lisäksi rahaa tuli vähän mainostajilta, mökkiviikonlopusta sekä sijoituslintutoiminnasta. 
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Yhdistyksen toiminta 

Tiedon jakaminen ja julkaisutoiminta 

Tiedon jakamisen tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä lintujen pitämisestä lemmikkinä sekä edistää 

täten lintujen hyvinvointia. Tietoa jaetaan pääosin Internetin sekä muiden julkaisujen (kuten Kaijutin sekä 

uutiskirje) kautta. Näiden lisäksi muita aktiivisia kanavia tiedon jakamista varten ovat mm. yhdistyksen 

Facebook-ryhmä sekä tapahtumat. 

Merkittävimmät kanavat vuonna 2018: 

• Yhdistyksen Internet-sivusto jatkaa edelleen merkittävänä tapana tavoittaa harrastajia.  

• Yhdistyksen vuosijulkaisu Kaijutin 2018 toimitettiin jäsenille vuoden 2019 alussa. 

• Sosiaalinen media 

Yhdistyksen päivittäinen toiminta ja keskustelu on siirtynyt suurimmaksi osaksi sosiaaliseen 
mediaan. Yhdistys ylläpiti vuonna 2018 kahta avointa ryhmää Facebookissa: Lemmikkilinnut 
Kaijuli ry -ryhmä yleistä keskustelua varten, ja myyntiryhmä myynti- ja ostoilmoituksia varten. 
Näiden ryhmien tarkoitus on palvella kaikkia lemmikkilintuharrastajia ja toimia osaltaan 
tiedonvälityskanavana niin jäsenille kuin muillekin lemmikkilintuharrastajille. Lisäksi yhdistys 
avasi Instagram ja Discord -tilit lintuharrastajien keskustelua sekä tiedonjakoa varten. 
Alustojen ylläpito vaati vuonna 2018 aktiivista moderointia, jotta keskustelu säilyi 
rakentavana, kunnioittavana ja yhdistyksen tavoitteita edistävänä.    

Tapahtumat 

Vuoden aikana yhdistys järjesti tai osallistui seuraavin tapahtumiin: 

• Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin maaliskuun 18. päivä. 

• Ruissalon lintupäivät: kesäkuun 9. päivä. 

• Lasten festarit: Yhdistys oli mukana tapahtumassa Helsingissä elokuun 4. päivä. 

• Lemmikki Tampere 18: Yhdistys oli mukana messutapahtumassa syyskuun 1.–2. päivä.  

• Mökkiviikonloppu: Syksyn perinteinen mökkiviikonloppu ja samassa yhteydessä syyskokous 

järjestettiin syyskuussa 14.–16. päivä. 

Tapahtumia pyritään järjestämään aktiivien ja jäsenten toiveiden mukaan. Yhdistys haluaa lisätä 

näkyvyyttään sekä ylläpitää tiedonjakotehtäväänsä osallistumalla lintupäiville sekä muihin yleisötapahtumiin. 

Lisäksi halutaan järjestää rennompia tapahtumia, jossa harrastajat voivat tutustua toisiinsa.  

 

Linturekisteri 

Linturekisterissä oli vuoden 2018 lopussa yli 330 lintua. 

Sijoitusrinki 

Sijoitusrinki oli vuonna 2018 aktiivisessa toiminnassa. Vuoden aikana yhteensä 9 lintua sijoitettiin ringin 

kautta uusiin koteihin. Sijoitettuihin lintuihin kuului kaksi vaalearosellaa, Uuno sinikelta-ara, Jake 

harmaapapukaija, Jekku kultaposkiamatsoni, Sinkku sinikelta-ara sekä Arska senegalinkaija. Myös jo 

aiemmin sijoitetut linnut Kaali kultatyöhtökakadu sekä Elsa tanimbarinkakadu sijoitettiin uudelleen edellisen 

omistajan menehtymisen vuoksi. 
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Yhteistyö 

Yhteistyötä on pyritty kehittämään eri tahojen kanssa, tavoitteena levittää tietoa, edistää lemmikkilintujen 

hyvinvointia sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. 

 

Tiedottaminen 

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen on hoidettu pääosin Facebookin ja muiden sähköisten medioiden kautta, 

jonka lisäksi kaikille jäsenille on lähetetty yhdistyskirje jäsenmaksuohjeiden ohella. Ulkoinen tiedottaminen 

pohjautuu pitkälti sähköisiin tiedotuskanaviin. 

Merkittävimmät tiedotuskanavat: 

• Yhdistyksen tiedotus on keskittynyt pääosin Facebook-ryhmään, jossa on yli 2000 jäsentä. 

• Uutiskirjeissä esitellään ajankohtaisen tiedottamisen lisäksi yhdistystoimintaa ja tapahtumia 

tarkemmin sekä tiedotetaan mm. yhdistyskokouksista. 

 

Lopuksi 

Yhdistyksen toiminta jatkui edelleen tyypilliseen tapaansa vahvana vuoden 2018 ajan. 

  

 

 

 

 

 


