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1 Yleistä 

Vuosi 2021 on yhdistyksen 18. toimintavuosi. Pääasialliset tavoitteet ja toiminta jakautuvat kahteen ryhmään: 

• Tiedon levittäminen tavoitteena edistää eettistä lemmikkilintuharrastusta ja lemmikkinä elävien 

lintujen hyvinvointia 

• Yhdistyksen jäsenten haluamien tapahtumien ja palveluiden järjestäminen 

Tavoitteena on järjestää aktiivista toimintaa ympäri maata, sekä huomioida kaikki lemmikkilinnut, niin 

suoranokat kuin papukaijatkin. 

2 Tiedotus- ja julkaisutoiminta 

2.1 Julkaisut 

Vuoden 2021 aikana yhdistys tulee julkaisemaan ainakin seuraavia julkaisuja: 

Vuosijulkaisu Kaijutin julkaistaan vuoden lopulla ja postitetaan kaikille jäsenmaksun maksaneille jäsenille. 

Vuosijulkaisulle nimetään päätoimittaja, joka vastaa sen valmistumisesta. 

2.2 Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen tiedotustoiminta on jaettavissa sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Sisäisen tiedottamisen 

tavoitteena on kertoa jäsenille yhdistyksen toiminnasta.  Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on edistää 

yhdistyksen tunnettavuutta sekä tavoitteita yhteiskunnallisella tasolla.  

Yhdistyksen tiedotuksesta vastaa hallituksen kevätkokouksessa valitsema tiedottaja. 

• Sisäisen tiedottamisen kanavina toimivan pääasiallisesti yhdistyksen jäsenille suunnatut 

sähköpostiviestit. Sähköposteilla jäsenistöä voidaan tiedottaa mm. yhdistyksen kokouksista ja 

tapahtumista.  

• Ulkoista tiedottamista pyritään kehittämään sekä löytämään tapoja tuoda yhdistystä sekä eettistä 

lemmikkilintuharrastusta paremmin esiin mediassa. Tärkeä ulkoisen tiedotuksen tavoite on esitellä 

yleisölle myös todellista lemmikkilintuharrastusta. Ulkoiseen, kaikille avoimeen tiedottamiseen 

sisältyy yhdistyksen keskustelufoorumi, Internet-sivusto sekä Facebook-ryhmä ja Facebook-sivu. 

2.3 Yhdistyksen Internet-sivut 

Yhdistysten Internet-sivuja tullaan käyttämään yhdistyksen toiminnasta kertomiseen ja tiedon välittämiseen. 
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3 Palvelut ja rekisterit 

Yhdistys tulee vuoden 2021 aikana jatkamaan ja kehittämään aikaisempia palveluitaan. Jokaiselle osa-

alueelle nimetään kevätkokouksessa vastuullinen henkilö. Uusien palveluiden avaaminen on mahdollista, jos 

tällaisia nousee esiin. Uusien palveluiden osalta tullaan priorisoimaan ennen kaikkea jäsenpalveluita. 

 

Keskustelufoorumi 

Keskustelufoorumin haasteena on Facebookissa käytävän keskustelun lisääntyminen, joka suoraan 

vaikuttaa vähentävän perinteisillä foorumeilla käytävää keskustelua. Yhdistyksen keskustelufoorumia 

pyritään kuitenkin ylläpitämään huomioiden tämä kehitys, sillä foorumilla käytävät keskustelut ovat arvokkaita 

tiedonlähteitä myös keskustelujen ulkopuolisille osapuolille. Vuodesta 2020 alkaen lintuihin liittyvä 

kaupankäynti on siirretty myös foorumille, joka on lisännyt foorumin käyttöä. 

Eläinlääkärilista  

Eläinlääkärilista toimii Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n toiminnan alla. Koska 

monet eläinlääkärit hoitavat useita eri eläinryhmiä, voidaan tällä vähentää päällekkäistä työtä. 

Yhteistyöliikkeet ja yritysyhteistyö 

Yhdistyksen yritysyhteistyötä pyritään kehittämään. Yhdistys on ylläpitää yhteistyökumppanuusohjelmaa.  

Kasvattajasertifikaattiprojekti ja kasvattajalista 

Kasvattajasertifikaattiprojekin ja kasvattajalistan ylläpitoa jatketaan ja niitä pyritään kehittämään. Projektille ja 

kasvattajalistan ylläpitäjälle valitaan vastuuhenkilö 2021 kevätkokouksessa. 

Sijoitusrinki 

Sijoitusringin ylläpitoa jatketaan ja sen toimintaa pyritään kehittämään. 

Linturekisteri 

Lemmikkilinturekisteri otettiin vuonna 2020 toistaiseksi pois käytöstä vähäisen käytön ja tietosuojasyiden 

vuoksi. Rekisteri voidaan tarvittaessa avata uudelleen, jos sille saadaan kehittäjä. 

4 Valistustyö 

Yksi yhdistyksen toiminnan merkittäviä kulmakiviä on lisätä tietoisuutta lintujen pitämisestä lemmikkinä. 

Käytännössä tällä pyritään edistämään jo lemmikkinä elävien lintujen hyvinvointia, sekä toisaalta kertoa 

lintuharrastuksesta henkilöille, jotka harkitsevat linnun hankkimista lemmikiksi. Jälkimmäisen tavoitteena on, 

että linnun hankkijalla on realistinen kuva linnun pitämisestä lemmikkinä jo ennen hankintapäätöstä. 

Osa jaettavasta tiedosta on vapaasti harrastajien luettavissa (esimerkiksi Internet-sivuilla), osa taas vain 

jäsenille (esimerkiksi vuosijulkaisu Kaijutin). Lähtökohtaisesti perustiedon tulisi olla saatavilla ilmaiseksi, kun 

taas vain jäsenille saatavilla olevan materiaalin tulisi olla edistyneempää. 
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4.1 Julkaisut 

Yhdistyksen julkaisuja pyritään käyttämään valistustyöhön mahdollisuuksien mukaan.  

4.2 Internet-sivut 

Tärkeimmät Internet-sivujen tietolähteet ovat aloittelijan opas, artikkelit ja lajiesittelyt. 

• Aloittelijan opasta kehitetään ja täydennetään, huomioiden sekä papukaijalinnut että suoranokat. 

• Artikkeleita lisätään Internet-sivustolle mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi voidaan siirtää artikkeleita 

vanhoista Kaijuttimista ja uutiskirjeistä sivustolta suoraan luettavaan muotoon. 

• Lajiesittelyjä uusitaan mahdollisuuksien mukaan. Priorisoidaan yleisimpiä lajeja. Tavoitteena saada 

tehtyä lajiesittelyt saman formaatin pohjalta, jotta eri lajien vertailu onnistuisi 

o 1. Prioriteetti: peipot, kanarianlintu, kaijaset, amatsonit, arat 

o 2. Prioriteetti: afrikankaijat, kakarikit, avoparikaija, aratit (pyrrhura) sekä muut mahdollisesti 

esiin tulevat lajit.  

5 Tapahtumat 

Vuoden aikana tullaan järjestämään ainakin alla luetellut tapahtumat. Muita tapahtumia järjestetään 

mahdollisuuksien mukaan. 

• Kevätkokous: Yhdistyksen kevätkokous järjestetään vuoden 2021 maaliskuussa. 

• Syyskokous: Syyskokous järjestetään vuoden 2021 syyskuussa. 

6 Yhteistyö 

Yhteistyötoiminnan tavoitteena on edistää yhdistyksen tavoitteita eri kanavien kautta. 

6.1 Eläinsuojelutyötä tekevät tahot 

Jatketaan eläinsuojelutyöhön liittyvää yhteistyötä Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto 

ry:n kanssa. Liitto toimii yhtenä kontaktipisteenä, jonka jälkeen asiantuntevuus etsittäisiin jäsenyhdistyksistä. 

6.2 Oppilaitokset 

Yhdistys tarjoaa mahdollisuutta erilaisille oppilaitoksille saada asiantunteva harrastaja kertomaan lintujen 

pitämisestä lemmikkinä. 

6.3 Muut yhdistykset 

Yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa pyritään kehittämään ensisijaisesti Suomen eksoottisten eläinten 

harrastajayhdistysten liitto ry:n kautta. 
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6.4 Yritykset 

Yhdistys aloitti vuonna 2019 yhteistyökumppanuusohjelman, jotka pienen tauon ja ohjelman sääntöjen 

päivittämisen jälkeen jatkettiin myös vuonna 2020. Yhteistyökumppaneiksi hakeneet yritykset saavat 

yhdistyksen sertifikaatin täytettyään ja hyväksyttyään yhteistyökumppanuuden kriteerit. Lisäksi he voivat 

halutessaan mainostaa tuotteitaan yhdistyksen kanavilla maksettuaan mainostusmaksun. Ohjelmaa pyritään 

jatkamaan myös vuonna 2021. 

7 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on tällä hetkellä Suomessa ainoa aktiivisesti toimiva lemmikkilintuharrastajien 

yhdistys. Tämän takia yhdistys pyrkii edustamaan lemmikkilintuharrastajia myös yhteiskunnallisissa asioissa. 

7.1 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus  

Eläinsuojelulakiin liittyvä työ jatkuu myös ensi vuoden aikana. Yhdistyksen tärkeimmät tavoitteet lain suhteen 

ovat: 

• Lintujen hyvinvoinnin huomioivan harrastuksen jatkumisen turvaaminen Suomessa. 

• Yhdistyksen tavoitteiden saaminen eläinsuojelulakiin sekä sen asetuksiin, jotta lain ja asetusten 

noudattaminen riittää turvaamaan lemmikkilinnun hyvinvoinnin. 

Ensisijaisesti työtä pyritään tekemään yhteistyössä muiden ”eksoottisten” eläinten harrastajayhdistysten 

kanssa. Käytännössä tätä työtä koordinoi Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry. 

Lintukohtaisissa kysymyksissä yhdistys muodostaa oman kantansa. 

7.2 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön pääasiallisena tavoitteena on jonkin tietyn osa-alueen 

edistäminen yleensä valtakunnallisella tasolla. Jokaista viranomaista kohtaan nimetään kontaktihenkilö, joka 

on vastuussa yhteistyön kehittämisestä. 

• Ympäristökeskus: Yhteistyö CITES-asioihin liittyen. 

• Ruokavirasto: Tavoite on avata keskustelua erityisesti toimintaan tautitapauksissa liittyen. 

• Tulli: Tullille voidaan tarjota apua lajien tunnistamisessa. 

• Riistakeskus: Tavoitteena se, etteivät yleiset maahan tuotavat lemmikkilinnut, jotka eivät muodosta 

vieraslajiuhkaa, vaatisi erillistä kallista tuontilupaa. 

8 Talous 

Suurin osa yhdistyksen budjetista kerätään jäsenmaksujen kautta. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan varoja 

pyritään keräämään mainoksia myymällä, mahdollisesti jatkettavan yhteistyökumppanuusohjelman kautta 

sekä lahjoitusten avulla. 
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9 Muu toiminta 

Yhdistyksen toimintaa pyritään kehittämään muihinkin suuntiin, jos hyödyllistä ja yhdistyksen tavoitteita 

tukevaa toimintaa löytyy. 


