
Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Kevätkokouksen pöytäkirja 2021 

 

Aika:  Sunnuntai 28.03.2021, klo 17.00 

Paikka:  Etäkokous, Google Meet. 

Läsnä:  (Osallistujalista, liite 2) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

- Ville Toivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen kokouksen sihteeriksi. 

Jarkko Leppänen ja Elina Lattu valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja Tea Vehmaa ääntenlaskijaksi. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

- Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: puheenjohtaja 

ja hallitus valitaan kauden 3.2021–9.2021 sijaan kaudelle 3.2021–3.2022, paitsi jos Patentti- ja 

rekisterihallitus hyväksyy yhdistyksen uudet säännöt ennen yhdistyksen syyskokousta. Uusien 

sääntöjen astuessa voimaan puheenjohtaja ja hallitus valitaan syyskokouksessa 9.2021. 

 

5. Edellisen vuoden (2020) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 

toiminnantarkastuskertomuksen esittely ja vahvistaminen 

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

jäsenmaksuista. Pankkikulut ovat hieman nousseet.  

- Janina Vartiainen esitteli toimintakertomuksen (Liite 3). Vuoden merkittävimpiä tapahtumia oli 

yhdistyksen sääntöjen uudistusprosessi.  

- Toiminnantarkastus on tehty ja toiminnantarkastuskertomus lisätään liitteeksi (liite 4). 

 

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- Vastuuvapaus myönnetään hallitukselle. 

 

7. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 3.2021–3.2022, 

- Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ville Toivonen.  

 

8. Muun hallituksen valinta kaudelle 3.2021–3.2022 

Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt: 

- Varapuheenjohtaja: Tea Vehmaa 

- Rahastonhoitaja: Jarkko Leppänen 

- Sihteeri: Janina Vartiainen 

- Muut hallituksen jäsenet: 

- Anne Ronkainen 



 

 

 

9. Vuoden 2021 muiden toimihenkilöiden, vastaavien ja työryhmien valinta 

a) Kaijuttimen päätoimittaja 2021 ja työtiimi 

- Laure Kurkela jatkaa Kaijuttimen päätoimittajana 

b) Kasvatusasiavastaava 

- Ville Toivonen jatkaa kasvatusasiavastaavana. 

c) Sijoitusrinki 

- Tea Vehmaa jatkaa sijoitusringin vastaavana. 

d) Tapahtumakoordinaattori 

- Anne Ronkainen jatkaa tapahtumakoordinaattorina. 

 

 

10. Muut asiat 

a) Yhdistyksen eettiset periaatteet 

- Yhdistys haluaa kirjoittaa eettiset periaatteensa kirjalliseen muotoon. Ne selventävät 

yhdistyksen kannan liittyen mm. lintujen kasvattamiseen, pitoon, häkkikokoihin, tuontiin, 

kaupankäyntiin, jne. Ville Toivonen toimii eettisten periaatteiden kirjaamisen päävetäjänä. 

Mukana kirjoittamassa myös ainakin Tea Vehmaa ja Janina Vartiainen. Eettiset periaatteet 

hyväksytetään hallituskokouksessa, kun ne ovat valmiit. 

 

b) Tulevat tapahtumat 

- Yhdistys osallistuu alustavasti seuraaviin tapahtumiin, mikäli Covid-tilanne sen sallii: 

i. Lemmikki Tampere -messut lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna. 

ii. Mökkiviikonloppu syksyllä, jonka yhteydessä neitokakadunäyttely. 

 

c) Yhteistyökumppanuusohjelma  

- Yhteistyökumppanuusohjelma vanhassa muodossaan lakkautetaan toistaiseksi. 

Eläinkaupat ja yritykset voivat silti olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen ja sopia 

yhteistyömuodoista. Myös yhdistyksen toimijat voivat tiedustella yrityksiltä kiinnostusta 

yhteistyöhön. Yhteistyössä yritys tarjoaisi yhdistyksen jäsenille tuotteistaan alennusta, ja 

saisi vastineeksi yhdistyksen vuotuisen sertifikaatin sekä mainostilaa yhdistyksen 

jäsenlehdestä.  

 

11. Muut esille tulevat asiat 

a) Lemmikkilinnut Kaijuli ry -Facebook ryhmä. 

- Facebook otti yhdistyksen julkisen ryhmän (Lemmikkilinnut Kaijuli ry) tarkastukseen ja se 

on tällä hetkellä poissa käytöstä. Suunniteltiin uusi ryhmä Facebookiin, johon ei liitetä 

yhdistystä (Suomen lemmikkilintuharrastajat). Pohdittiin myös, mikäli yhdistyksen ryhmä 

saataisiin tulevaisuudessa takaisin käyttöön, yhdistys voisi poistaa oman nimensä ryhmän 

nimestä ja jättää ryhmän toimimaan harrastustoiminnan pohjalta. 

b) Uusia some-kanavia 

Yhdistys suunnittelee uusia some-vaikuttamisen kanavia. Ehdotettiin yhdistyksen Youtube-

kanavan elvyttmistä ja videoiden tekoa. 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

a) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50. 



 

Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toimintakertomus vuodesta 2020 

Liite 4 Toiminnantarkastuskertomus vuodesta 2020 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

___________________________  ___________________________ 

Ville Toivonen, kokouksen puheenjohtaja  Janina Vartiainen, kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Jarkko Leppänen, pöytäkirjantarkastaja  Elina Lattu, Pöytäkirjantarkastaja 

 


