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Lemmikkilinnut Kaijuli ry - Syyskokouksen pöytäkirja 2021 

Aika:   Lauantai 18.09.2021, klo: 18.00  

Paikka:  Etäkokous, Google Meet. 

Läsnä: (Osallistujalista, liite 2) 

 

 

1. Kokouksen avaus. 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinta 

- Ville Toivonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Janina Vartiainen 

kokouksen sihteeriksi. Tea Vehmaa valittiin ääntenlaskijaksi. Anne Ronkainen ja 

Jani Siltala valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

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

lisätään kohta 9c ”Vuoden 2022 jäsenmaksut”. 

 

5. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

- Kevätkokouksessa myönnetty vastuuvapaus ei ollut pätevä. Väärinymmärryksen 

vuoksi luultiin, että toiminnantarkastus vuodesta 2020 oli valmistunut, vaikka näin 

ei ollut. Tarvittavat korjaukset on nyt tehty ja toiminnantarkastus saatu. 

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. 

 

6. Vuoden 2020 toiminnantarkastuskertomus 

- Toiminnantarkastajat eivät päässeet kokoukseen, joten sihteeri Janina Vartiainen 

esitteli toiminnantarkastuskertomuksen (Liite 3). 

 

7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022 

- Valittiin toiminnantarkastajiksi Juho Sundin ja Iiris Sundin. 

 

8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

- Jarkko Leppänen esitteli vuoden 2022 talousarvion (Liite 4). Yleisesti ottaen tulot 

kattavat menot. Lisämenoja tulee todennäköisesti, sillä tuleva vuosi on 

yhdistyksen 20-juhlavuosi ja hallituslaisilta on esitetty toive koulutukselle 

yhdistyslakiin liittyen. Yhdistys kustantaa koulutuksen puheenjohtajalle ja 

sihteerille. Koulutuskustannusten ja mahdollisten suurempien 

tapahtumakustannusten vuoksi tulevan vuoden menot saattavat ylittää tulot. Niitä 

voidaan harkinnanvarasesti kustantaa yhdistyksen säästöistä. 

- Janina Vartiainen esitteli vuoden 2022 toimintasuunnitelman (Liite 5). 
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- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. 

 

9. Muut asiat 

a) Yhdistyksen sääntöjen uudistus 

- Yhdistyksen sääntömuutosehdotus (Liite 6) lähetettiin Patentti- ja 

rekisterihallitukselle. Teknisten ongelmien vuoksi siihen liittyvä 

maksulinkki ei saapunut perille eivätkä säännöt tämän vuoksi 

menneet PRH:n tarkistukseen. Sääntömuutosehdotuksesta löytyi 

myös seuraava kirjoitusvirhe / ristiriitaisuus: 

”5§ Hallitus, 1. Yhdistyksen toimintaa johtaa ja omaisuutta hoitaa 

syyskokouksessa yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus -- 

6§ Yhdistyksen kokoukset, 4. Yhdistyksen kevätkokous pidetään 

kevään aikana. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: -- 4.4 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 

rahastonhoitaja ja muut jäsenet.” 

Yhdistyksen hallitus halutaan tulevaisuudessa valita syyskokouksen 

aikana. Sääntömuutosehdotusta korjataan siirtämällä hallituksen 

valintaa käsittelevä kohta syyskokouksen alle (kohdaksi 5.1.). 

Hyväksytään uusi sääntömuutosehdotus (Liite 7). Tea Vehmaa 

lähettää ehdotuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. 

 

b) Kaijuli ry:n juhlavuosi (20-vuotisjuhlan tapahtumasuunnittelua vuodelle 2022) 

- Ideoitiin mahdollisia juhlavuoden tapahtumia: 

- Pyritään osallistumaan mukaan tulevana vuotena mahdollisesti 

järjestettäville messuille. 

- Neitokakadunäyttely, jonka voisi järjestää myös toisen tapahtuman, 

kuten messujen tai mökkiviikonlopun yhteydessä. 

- Mökkiviikonloppu, jonka yhteydessä koulutustapahtuma tai seminaari 

liittyen lemmikkilintuihin.  

- Pyritään toteuttamaan pieniä lintupäiviä esimerkiksi paikallisissa 

eläinkaupoissa. Mahdollisia paikkoja mm. Turku ja Savonlinna. 

- Suurempi tapahtuma, esimerkiksi matka Loro Parqueen. Yhdistys on 

vieraillut paikassa aikaisemminkin ja juhlavuoden kunniaksi matka 

haluttaisiin toteuttaa uudelleen. Matkan kulut olisivat omakustanteisia, 

harkinnanvaraisesti yhdistys voisi kustantaa jotakin pientä matkan 

aikana. Yhdistys seuraa terveysturvallisuusohjeita ja pohtii 

mahdollisuuksia matkan toteuttamiseen. 

 

c) Vuoden 2022 jäsenmaksut 

-  Hyväksytään seuraavat jäsenmaksut: 

Henkilöjäsen: 20 euroa 

Perhejäsen: 30 euroa 

Kannattajajäsen: 50 euroa 

Jäsenmaksut astuvat voimaan tammikuussa 2022. 
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10.  Muut esille tulevat asiat 

a) Sijoitusrinki:  

- Sijoitusringin sähköpostit eivät saavu toiselle sijoitusrinkivastaavalle. 

Jarkko Leppänen tutkii tilannetta. Sijoitusrinkivastaava Tea Vehmaa 

ilmoitti aikapulasta sijoitusringin ylläpitoon. Etsitään toista 

sijoitusrinkivastaavaa. 

b) Lemmikki Tampere -messut: 

- Messut järjestetään 2.–3.10 Tampereella. Yhdistysaktiivit pohtivat 

osallistumista ja mahdollisuuksien mukaan osallistuvat tapahtumaan. 

c) Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n edustaja:  

- Valittiin Ville Toivonen ja varalle Tea Vehmaa yhdistyksen edustajiksi 

Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liittoon (SEEL). 

d) Holvi:  

- Holvi-käyttöoikeudet tulee saada siirrettyä nykyiseen hallitukseen 

kuuluville käyttäjille (rahastonhoitaja ja sihteeri) ja saada vanhentuneet 

käyttöoikeudet pois. PRH:lle on lähetetty ajankohtaiset hallituksen 

tiedot. Kun sääntömuutosehdotus on käsitelty, Jarkko Leppänen 

pyytää Patentti- ja rekisterihallitukselta otteen, ja lähettää sen Holville.  

e) Yhdistyksen eettiset periaatteet:  

- Edistetään hiljalleen eettisten periaatteiden kirjoitusprosessia. Hallitus 

ja aktiivit kokoavat yhdessä asiakirjaa. 

f) Uusia some-kanavia: 

- Ideoitiin uusien some-kanavien käyttöönottoa, mm. lintuaiheisten 

podcastien julkaisua. 

g) Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö:  

- Maa- ja metsätalousministeriö on ollut yhteydessä yhdistykseen ja 

pyytää yhdistyksen lausuntoa asetusluonnoksesta. (”Lemmikkieläiminä 

pidettävien lintujen muiden kuin kaupallisten siirtojen eläin-terveyttä 

koskevat vaatimukset. Pykälää täydennettäisiin niin, että kerrallaan 

siirrettävien lintujen määrä voi olla korkeintaan viisi.”) Luonnosta 

kannatetaan. Lisäksi ehdotetaan, että linnuilla olisi negatiiviset tulokset 

yleisimmistä tarttuvista viruksista: Polyomavirus (BFDV), Chlamydia 

(Psittacosis), Circovirus (PBFDV), Bornavirus (PDD). Lausunto 

toimitetaan sähköisesti.  

 

 

11. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59. 
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Pöytäkirjan liitteet: 

Liite 1 Esityslista 

Liite 2 Osallistujalista 

Liite 3 Toiminnantarkastuskertomus vuodesta 2020 

Liite 4 Talousarvio vuodelle 2022 

Liite 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Liite 6 Vanha sääntömuutosehdotus 

Liite 7 Korjattu sääntömuutosehdotus (lähetetään PRH:lle) 

 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 

___________________________  ___________________________ 

Ville Toivonen, kokouksen puheenjohtaja Janina Vartiainen, kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Anne Ronkainen, pöytäkirjantarkastaja  Jani Siltala, Pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 


