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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Lauantai 13.3.04 klo 14.00 –  17.30

Paikka Alfatex Oy, Työpajakatu 10 A , Helsinki 

Läsnä Mika Rantamäki puheenjohtaja

Tiina Torikka sihteeri

Terhi Lassila

Kirsi Lehti

Leena Pätiälä

12 yhdistyksen jäsentä (liite)

1.

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Rantamäki avasi kokouksen.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja päätösvaltaiseksi.

3.

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Mika Rantamäki, sihteeriksi Tiina Torikka,  pöytäkirjantarkastajiksi

Jussi Pärssinen ja Essi Laavainen sekä ääntenlaskijoiksi Sabine Fehrmann ja Jussi Pärssinen.

4.

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. 

Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

Luettiin vuoden 04 toimintakertomus (liite 1). Tilinpäätöstä ei ole vielä saatu valmiiksi, joten ei

myöskään tilintarkastajien lausuntoa. Sovittiin, että tilinpäätös siirtyy seuraavaan hallituksen

kokoukseen, joka pyritään järjestämään mahdollisimman pian tilinpäätöksen valmistumisen

jälkeen.
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6.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

Todettiin, että vastuuvapautta ei voida myöntää, ennen kuin tilinpäätös on valmis.

7. 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 

jäsenvastaava, rahastonhoitaja ja muut jäsenet

Hallitus vuonna 2004 on seuraava:

Mika Rantamäki puheenjohtaja

Tiina Torikka varapuheenjohtaja

Sabine Fehrmann sihteeri

Jussi Pärssinen jäsenvastaava

Päivi Haimakainen rahastonhoitaja

Pekka Rahkala jäsen

Jarmo Manninen jäsen

Terhi Lassila jäsen

Muut toimihenkilöt:

Leena Pätiälä media- ja sponsorivastaava

Kirsi Lehti kasvattajarekisteri

Jenni Mehtonen kirjastovastaava

8.

Muut asiat

8.1 Kirjasto

Käytiin läpi tulevan kirjaston säännöt, jotka Jenni oli jo tehnyt valmiiksi. Lisättiin

myöhästymissakko 5 €/viikko sekä se, että postileiman päivä on palautuspäivä. 

Päätettiin, että ulkomaille ja ei-jäsenille ei lainata materiaalia kirjastosta. Päätettiin, että yhdistys

hankkii kuoria, joissa on valmiiksi maksettu postimaksu. 

Kirjastovastaavan varahenkilönä toimii Amani Banjo. Päätettiin myös ns. etäkirjastosta eli

henkilöt, jotka eivät halua lahjoittaa omistamiaan kirjoja yhdistykselle mutta antavat lainata niitä,

ilmoittautuvat Jennille ja Jenni tekee listan etäkirjastossa olevista kirjoista.

Päätettiin, että yhdistys hankki 200-300 eurolla uusia kirjoja kirjastoon vuoden 04 aikana,

ehdotukset hankittavista kirjoista pj:lle.

8.2 Kasvattaja- ja poikasrekisteri

Päätettiin, että Kirsin lisäksi rekisterin perustamisessa ym. siihen liittyvissä asioissa avustaa

Mita Lausamo, Jarkko Leppänen ja Jarmo Manninen. Päätettäviä asioita on mm. mitkä rekisterit

perustetaan, pyritäänkö toimimaan SPY:n kanssa yhteistyössä ja miten rekisteri tulee 
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toimimaan. Päätökset sovittiin olevan valmiit 30.4.04 mennessä, jolloin Kirsi informoi hallitusta

tehdyistä päätöksistä.

8.3 Sijoitusrinki

Päätettiin, että toimitaan Hesyn sääntöjen pohjalta ja pyritään myöskin yhteistyöhän Hesyn

kanssa. Hallitus päättää seuraavassa kokouksessa, mikä on maksimisumma ostettavista

linnuista. Kuulutetaan foorumissa sijoituskoteja ja myös henkilöitä, jotka ovat valmiit heti

hankkimaan itselleen linnun yhdistykseltä. Sijoituskodeille ei makseta erikseen korvauksia,

mutta kysellään esim. maahantuojilta mahdollisesti lahjoituksena saatavia ruokia, Leena hoitaa

yhteydenotot niihin.

8.4 Lemmikkiliikkeet

Puheenjohtaja suositteli, että vaikka liikkeissä saattaa olla erinäisiä puutteita, ei ketään lähdetä

syyttelemään vaan pyritään yhdistyksen taholta informaatioon ja neuvontaan esim. lajien

tunnistamisessa ja hoito-ohjeiden antamisessa. Päätettiin, että teetetään hoito-ohje lappusia,

joita liikkeet voivat antaa myymiensä lintujen mukaan sekä myöskin lähetetään yhdistyksen

esitteitä liikkeisiin asiakkaille jaettavaksi.

8.5 Foorum

Sovittiin, että pöytäkirjat laitetaan kaikkien luettavaksi yhdistyksen nettisivuille. Ehdotettiin myös

aga-osion perustamista, päätös jää Mikan tehtäväksi.

8.6 Matka Teneriffalle 

Päätettiin, että matka tehdään viikolla 48/04 ja ennakkovaraus tehdään 20:lle henkilölle.

8.7 Polaroid-kamera

Päätettiin hylätä ajatus Polaroid-kameran hankinnasta.

8.8 Laminointilaite

Päätettiin ostaa yhdistykselle laminointilaite jäsenkorttien laminointia varten.

8.9 Vuosijulkaisu

Päätettiin tehdä vuosijulkaisulehti syksyllä, Essi Laavainen selvittää, mitä lehti tulee maksamaan

ja esittää asian hallitukselle maaliskuun 04 loppuun mennessä.

8.10 T-paita

Yhdistyksen uuteen t-paitaan päätettiin painattaa yhdistyksen logo eteen pienellä sekä paidan

taakse teksti ”puhuukse”,  jonka alle webbiosoite sellaisella fontilla, että tekstit ovat saman

levyiset.

8.11 DNA-testi

Kevään aikana järjestetään jälleen kimppatesti, jonka lupasi hoitaa Jussi Pärssinen.
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8.12  papukaijat.net-meiliosoite

Sovittiin, että kaikille hallituksen jäsenille perustetaan papukaijat.net-meiliosoite, mikäli he

haluavat.

8.13 Yhdistyksen jäsenyys jossain ulkomaisessa yhdistyksessä

Mika selvittää yhdistyksen mahdollisuutta liittyä johonkin ulkomaiseen yhdistykseen (esim.

World Parrot Trust)

8.14 yhteistyö 

Hallituksen päätettäväksi jäi, ehdotetaanko yhteistyötä esim. Hesyn ja Sey:n kanssa.

8.15 Jäsenyys

Päätettiin, että joukukuussa jäsenmaksun maksaneet siirtyvät automaattisesti seuraavan

vuoden jäseniksi, eikä sinä vuonna enää lähetetä saman vuoden jäsenkorttia. Asiasta

ilmoitetaan jäsenelle sähköpostilla jäsenmaksun maksamisen jälkeen.

8.16 Foorum

Erilaisista kasveista tarvitaan lisää kuvia (Kirsille) myöskin lajiesittelyjä kaivataan lisää, Mika

hoitaa lajiesittelyjutut.

8.17 Yhdistyksen retki Ruotsiin

Päätettiin kysyä mahdollisuudesta vierailla jonkun kasvattajan luona tai jossain

lintutapahtumassa loppukesän 04 aikana Tiina hoitaa.

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Mika Rantamäki Tiina Torikka

Puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat Jussi Pärssinen Essi Laavainen
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Liitteet henkilölista läsnäolijoista

Kirjaston säännöt

Lista Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sääntömääräisessä kokouksessa olleista henkilöistä

Amani Banjo

Kristiina Avikainen

Jussi Pärssinen

Maarit Räinä

Essi Laavainen

Mita Lausamo

Kristiina Avikainen

Sabine Fehrman

Jarmo Manninen

Pekka Rahkala

Otto Söderholm

Jarkko Leppänen


