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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2020 

Aika:   Sunnuntai 1.03.2020, klo: 14.00 

Paikka:  Pappilankuja 6, Vantaa 

Läsnä:  (Osallistujalista liite 2) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:09. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

- Mikko Kauppinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen kokouksen 

sihteeriksi. Jarkko Leppänen ja Elina Lattu valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

- Hyväksyttiin esityslista (Liite 1) kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: 

i. Kohdat 8. ja 9. puheenjohtajan ja hallituksen valinnat: toimikausi muutettiin 

jatkumaan seuraavaan syyskokoukseen asti.  

ii. Lisätään kohta 10 e – valitaan toimihenkilöksi myös tapahtumakoordinaattori. 

5. Edellisen vuoden (2019) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 

toiminnantarkastuskertomuksen esittely ja vahvistaminen 

- Jarkko Leppänen esitteli tilinpäätöksen. Tärkeimmät tiedot: yhdistys on saanut varoja 

jäsenmaksuista. Yhdistyksellä oli 161 maksanutta jäsentä vuonna 2019. Suurin kuluerä on 

Kaijutin. Jäsenmaksut kattavat yhdistyksen kulut.  

- Janina Vartiainen esitteli toimintakertomuksen (Liite 3) ja toiminnantarkastuskertomuksen 

(Liite 4). 

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle. 

7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta loppuvuodelle 2020 

 - Juho Sundin ja Iiris Sundin valittiin toiminnantarkastajiksi loppuvuodelle 2020. Johanna Keskinen 

valittiin varatoiminnantarkastajaksi. Vuoden 2021 toiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa. 

8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 3.2020 –  9.2020 

- Valittiin Ville Toivonen yhdistyksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valitaan seuraavan 

kerran 2020 syyskokouksessa.  

9. Muun hallituksen valinta kaudelle 3.2020 – 9.2020 

Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt: 

- Varapuheenjohtaja: Tea Vehmaa 

- Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen 

- Sihteeri: Janina Vartiainen 

- Jäsenvastaava: (jäsenvastaavan tehtävät yhdistettiin sihteerin tehtäviin) 

Uusi hallitus valitaan seuraavan kerran 2020 syyskokouksessa.  

- Muut hallituksen jäsenet: 

i. Laure Kurkela 

ii. Melissa Korhonen 

iii. Anne Ronkainen  
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10. Vuoden 2020 muiden toimihenkilöiden, vastaavien ja työryhmien valinta 

a) Kaijuttimen päätoimittaja 2020 ja työtiimi 

Laure Kurkela valittiin Kaijuttimen 2020 päätoimittajaksi. 

b) Kasvatusasiavastaava 

Ville Toivonen valittiin kasvatusasiavastaavaksi. 

c) Kaijulikaupan vastaava  

Kaijulikaupalle ei ilmoittautunut vastaavaa, minkä vuoksi kauppatoimintaa ei 

toistaiseksi käynnistetä. Asiaa voidaan käsitellä uudestaan syyskokouksessa. 

d) Sijoitusrinki 

Tea Vehmaa ja valittiin vastaamaan sijoitusringin toiminnasta. 

e) Tapahtumakoordinaattori 

Anne Ronkainen valittiin tapahtumakoordinaattoriksi 

 

 

11. Muut asiat 

 

a) Yhdistyksen sääntöjen uudistus 

i. Tea Vehmaa on valmistellut sääntöuudistuksen. Kevätkokous on hyväksynyt uudet 

säännöt. Tea korjaa sääntöehdotusta kevätkokouksessa tehtyjen päätösten 

mukaiseksi. Korjauksen jälkeen hallitus luo katsauksen uusiin sääntöihin 

järjestäytymiskokouksessa. Puheenjohtaja lähettää uudet säännöt PRH:lle 

hyväksyttäväksi.  

 

b) Jäsenrekisterijärjestelmän uudistus 

i.  Sihteeri tutustuu nykyiseen järjestelmään ja yhteistyössä hallituksen kanssa tutkii 

uusia vaihtoehtoja mahdolliseksi uudeksi jäsenrekisterijärjestelmäksi. Sihteeri 

esittää uuden jäsenrekisterijärjestelmäehdotuksen viimeistään syyskokouksessa. 

Hallitus voi tehdä päätöksen uudesta järjestelmästä myös aiemmin. 

 

c) Yhteistyökumppanuusohjelma  

- Ehdotus: Voisiko yhdistys tehdä yhteistyötä löytöeläintalojen kanssa 

yhteistyökumppanuusohjelman nimissä? 

- Ehdotus yhteistyökumppanuusohjelman päivittämisestä / yhdistämisestä 

alennusliikejärjestelmään:  

- Yhteistyökumppanuus ilmaiseksi. 

- Yhteistyökumppanilla velvollisuus noudattaa yhdistyksen kriteerejä 

(yhteistyökumppaniksi haetaan hallituksen hyväksynnän kautta). 

- Yhteistyökumppani tarjoaa yhdistyksen jäsenille alennusta. 

- Mainostusoikeus lakkautetaan (yhdistys voi esitellä yhteistyöliikkeitään esimerkiksi 

lisäämällä kumppanin logon / tiedot lehteen ja kotisivuille).  

- Mikäli yhteistyökumppani haluaa järjestää lintupäivän, kumppanin tulee olla 

yhdistyksen jäsen.  

Yhteistyökumppanuusohjelman uudesta muodosta päätetään 

järjestäytymiskokouksessa. 

d) Kaijuttimen tulevaisuus 

- Kaijutin-lehti 2020 julkaistaan paperisena versiona.  

e) Kasvattajasertifikaattiprojekti 

- Kasvatusasiavastaava Ville Toivonen ottaa vastuun kasvattajasertifikaattiprojektista. Ville 

Toivonen tarkastaa nykyiset kasvattajasäännöt ja esittelee muutosehdotukset 

järjestäytymiskokouksessa. Järjestäytymiskokous hyväksyttää uudet säännöt. 
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f) Kaijulikauppa 

- Ks. kohta 10c. Kaijulikaupalle ei ilmoittautunut vastaavaa, minkä vuoksi kauppatoimintaa ei 

toistaiseksi käynnistetä. 

g) Tulevat tapahtumat 

Yhdistys suunnitteli alustavasti järjestävänsä / osallistuvansa seuraaviin tapahtumiin: 

- Syksyn mökkiviikonloppu ja syyskokous syyskuussa 25.–27.9. Tampereella. 

(mökkivastaava: Anne Ronkainen) 

- Ruissalon Lintupäivät  

- Ehdotus lintunäyttelyn järjestämisestä keväälle 2021. Ideana järjestää kaikkien lajien 

yleinen lintunäyttelytapahtuma, jossa mukana myös neitokakadujen kilpailullinen 

näyttely. Tapahtuma vaatii: sopivan tilan (mikäli tila vaatii tilavuokran, vaaditaan 

kävijöiltä pääsymaksua), suuren määrän lintuja, järjestyksenvalvojan. 

- Eläinystäväni-messut Helsingin Messukeskuksessa huhtikuussa 2020 (Jarkko 

Leppänen selvittää, pääseekö messukeskukseen matkahäkkien kanssa. Yhdistys ei 

voi osallistua tapahtumaan, mikäli matkahäkkien käyttö messuilla ei ole sallittua).  

- Tampereen messut 

- Barbaran luento (Laure Kurkela tiedustelee Barbaralta, onko hänen mahdollista tulla 

pitämään koulutusta Suomeen joko syksyllä 2020 tai vuonna 2021.) 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

a) Kahden kännykän ja prepaid-liittymän ostaminen Kaijulin nimiin, sijoitusrinkivastaavan ja 

sihteerin käyttöön. Kartoitetaan vaihtoehtoja ja päätetään käyttöönotosta 

järjestäytymiskokouksessa. 

b) Yhdistyksen tiedotus- ja somestrategia. Osa kokee Kaijulien ylläpitämän Facebook-

keskusteluryhmä haasteellisena alustana yhdistykselle. Ryhmän tulevaisuutta pohdittiin mm. 

ehdottamalla ryhmän poistamista, ryhmän nimen ja ylläpitäjätahon vaihtamista sekä 

pelkästään jäsenille suunnatun ryhmän perustamista. Päätettiin, että hallitus pohtii asiaa ja 

laatii yhdistyksen tiedotus- ja somestrategian. Strategiassa päätetään mm. 

yhteistyökumppanuusohjelman ja Facebook-ryhmien tulevaisuudesta. Strategia linjaa, mitkä 

ovat yhdistyksen viralliset tiedotuskanavat ja mitä alustoja yhdistys tulee jatkossa virallisesti 

ylläpitämään. Hallitus alkaa aktiivisesti rakentamaan somestrategiaa, ja tarkastelee ja 

hyväksyy sen järjestäytymiskokouksessa. 

c) Ehdotus toimihenkilöiden talkoovelvoitteesta / toimihenkilöohjeistus: Ville Toivonen ehdottaa, 

että kaikilla hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on yhdistystoimintaan liittyviä velvoitteita. 

Ideana on, että hallituksen jäsen / toimihenkilö saa pisteitä yhdistystehtävissä toimiessaan. 

Jokaisen tulisi kerätä vähimmäismäärä pisteitä pysyäkseen toimihenkilönä. Järjestelmältä 

toivotaan aktivoivaa vaikutusta ja se otetaan kokeiluun syyskokoukseen asti. Järjestelmä 

esitellään yhdistyspuolen ryhmässä myös vanhoille hallituslaisille ja toimihenkilöille, jolloin 

halukkaat voivat lähteä mukaan kokeiluun. Jatkossa syyskokous nimeää toimihenkilöt ja 

toimihenkilöksi voi tämän lisäksi myös hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 

hallitukselle.  

 

13. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04. 

 

Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintakertomus vuodesta 2019 

Liite 4 Toiminnantarkastuskertomus vuodesta 2019 
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Allekirjoitukset 

 

___________________________  ___________________________ 

Mikko Kauppinen, kokouksen puheenjohtaja Janina Vartiainen, kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Jarkko Leppänen, pöytäkirjantarkastaja  Elina Lattu, Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


