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Lemmikkilinnut Kaijuli ry     PÖYTÄKIRJA 
 
       18.09.2010 
 
 
 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika    18.09.2010 klo 13.00 
 
Paikka   Eläinkeskuksen kokoustila, Ratastie 9, Nummela 
 
Läsnä   Tiina Torikka, hallituksen puheenjohtaja 
   Jarkko Leppänen, hallituksen varapuheenjohtaja 
   Jonne Stenroth, hallituksen jäsen 
   Bia Hassel, hallituksen jäsen 
   Elina Lattu 
   Seppo Räisänen 
   Marja Fomin 
 
Valtakirjalla  Janina Järvinen 
   Ida-Emilia Kaukonen 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 

  Puheenjohtaja avasi kokouksen 
 

2. Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Torikka, ja sihteeriksi 
valittiin Marja Fomin. Pöytäkirjan tarkastajikjsi valittiin Jarkko 
Leppänen ja Elina Lattu, jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi. 

 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totetaminen 
 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. Tilintarkastajien ja yhden varatilintarkastajan valinta 
 

Tilintarkastajiksi valittiin Marja Fomin ja Elina Lattu, ja 
varatilintarkastajaksi valittiin Seppo Räisänen. 
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6. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 
 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin. Talousarviota ei ollut 
saatavilla, ja se toimitetaan ja hyväksytään jälkikäteen. 

 
7. Päätetään vuoden 2011 jäsenmaksut 
 

Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2011 päätettiin 15 euroa. 
Perhejäsenmaksu on 30 euroa. 

 
8. Kokouksessa päätetyt asiat 
 
8.1 Vuoden 2011 lintupäivät ja muut tapahtumat 

Lajitapaamisia jatketaan ja messuille osallistutaan. 
 
Linnunomistajien motivointitilaisuus ja lintujen koulutustilaisuus 
järjestetään 4. - 6.3.2011. Paikka on Antaverka, Ylöjärvi. Toinen 
samanlaiselle tilaisuudelle on tehty samaan paikkaan varaus 2. - 
4.9.2011. Päätetään myöhemmin, pidetäänkö syyskuun varaus 
voimassa. 
 
Yhteistyö liikkeiden kanssa ja lintutapahtumat liikkeissä: Jonne 
Stenroth ottaa yhteyttä liikkeisiin. Selvitetään, jatkuuko yhteistyö, ja 
mitä yhteistyöliikkeet yhdistykseltä odottavat. Yhdistyksen kanta on 
edelleen, että yhdistys ei osallistu lintujen kanssa tapahtumaan, jos 
järjestävässä liikkeessä on myynnissä lintuja. Myös karanteenisäännöt 
ovat edelleen voimassa.  
 
Tapahtumien yhteydessä voidaan järjestää esim. Luentoja ja 
koulutusta. 

 
8.2 Vuoden 2011 ulko- ja kotimaan matkat 

• Teneriffan matka keväällä 
• Muut matkat vielä auki: 

• Ruotsinmatka elokuussa lintutapahtumaan ja Kolmårdeniin 
• Muut ulkomaan matkat päättämättä. Keskusteltiin 

mahdollisuudesta järjestää Saksanmatka kesäkuussa, jos 
löytyy joku hoitamaan järjestelyt 

• Kotimaan matkoja voidaan järjestää 
• yhdistys voi antaa tukea matkoihin 

 
8.3 Kaijutin  Jonne Stenroth hoitaa Kaijuttimen postituksen. 
 
8.4. Uudet aktiivit sekä moderaattorit 

Laura Kurkela liittyy foorumin moderaattoreihin. Hallitus listaa tarjolla 
olevat tehtävät ja lista julkaistaan foorumilla 
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8.5 Kirjasto 

Kirjastoon voi tehdä ehdotuksia hankittavasta materiaalista. Yhdistys 
maksaa lainausten postimaksun. Ehdotettiin Parrot-lehden tilaamista. 

 
8.6 Hälytysrinki ja etsintäkoordinaattorit 

Janina Järvinen on yhdistyksen etsintäkoordinaattori. Kokouksessa 
luettiin etsintäkoordinaattorin terveiset. Yhdistys on käynnistellyt 
yhteistyötä Etsijäkoiraliiton kanssa. Todettiin, että yhdistyksen on 
syytä panostaa tähän asiaan. Etsijäkoiraliitto järjestää 
etsintäkoordinaattorikoulutusta, ja päätettiin, että yhdistyksestä pitäisi 
saada muutama jäsen tähän koulutukseen.  Todettiin myös, että liitolle 
välitetään yhdistyksen toiveet yhteistyön suhteen. Päätettiin, että 
kirjallista sopimusta Etsijäkoiraliiton kanssa ei tehdä. 

  
Hälytysringin toimintaa jatketaan. Ongelmana on ollut ihmisten 
saaminen mukaan toimintaan. Todettiin, että kuuluminen hälytysrinkiin 
ei velvoita vaan perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 
8.7 Hoitoringin laajentaminen ja birdsitterit 

Päätettin, että hoitorinkitoimintaa laajennettaan. Yhdistys ei ole 
vastuussa, jos hoitosopimusta ei ole tehty ja allekirjoitettu. Hallitus 
hoitaa hoitosopimuspohjan. Päätettiin, että hoitajan ikäraja on 18 
vuotta. Bia Hassel ja Tiina Torikka kehittävät birdsitter-toimintaa. Bia 
tekee birdsittereistä oman listan.  

 
8.8 Todistuksettomat lemmikkilinnut ja SYKE:n terveiset 

SYKE:n mukan linnuiila on oltava alkuperäistodistukset. Todettiin, että 
CITES on tarkoitettu luonnonvaraisten lintujen suojaksi, ja että 
viranomaisilla on vähäiset tiedot. Ongelmia aiheuttaa myös se, että 
tässä on monia tahoja mukana. Keskusteltiin siitä, mikä on 
maahantuojan vastuu, ja siitä, että vaatimukset eivät voi koskea 
lintuja, jotka on hankittu ennen Suomen liittymistä EU:hun.  Päätettiin, 
että Tiina Torikka laatii kirjelmän SYKE:lle, ja yhdistys esittää 
ehdotuksen, miten saadaan todistukset paperittomille linnuille. 
Otetaan lisäksi yhteyttä SPY:hyn ja tiedustellaan, lähteekö SPY 
ajamaan asiaa yhdessä Kaijulien kanssa. Keskusteltiin myös rekisterin 
luomisesta. Asiaan palataan kevätkokouksessa. 

 
8.9. WPT ja Loro Parque 

Yhdistys lahjoittaa sekä World Parrot Trustille että Loro Parquelle 500 
euroa vuonna 2011 

 
8.10 Messut 2010 ja keväällä 2011 

Messuille on tekeillä julistesarja, jossa kerrotaan mitä papukaijan pito 
vaatii, koska messuilla papukaijat ovat pienissä matkahäkeissä. 
Keskusteltiin myös osaston esillepanosta ja siisteydestä. Tarvitaan 
esittelypöytä, jossa materiaali on selkeästi esillä.  
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Jarkko Leppänen tarkistaa, onko käytössä lepohuone, jonne 
papukaijat voisivat mennä tauolle ja jonne mahdollisesti takit ja reput 
voisi tarvittaessa viedä. Tiina Torikka ottaa vastaan ilmoittautumiset 
messuille ja jakaa ajat. Linnuille on saatavissa laminoitu esittelykortti 
Anna-Riikka Ruottisen kautta. Messuilla vaaditaan myös todistus 
eläinlääkärille. Laaditaan kirje, johon on koottu ilmoittautuneille kaikki 
tärkeät tiedot messuille osallistumisesta. Toivottiin myös lisää lintuja 
valjaissa. Päätettiin, että yhdistys hankkii kaikille messuille 
osallistuville T-paidat. 

 
8.11 Kevätkokouksen aika ja paikka 

Kevätkokous pidetään 5.3.2011. Paikka on Antaverka, Ylöjärvi. 
 
8.12 Muut asiat  

Ehdotettiin, että kevätkokouksessa tehdään sääntömuutos: pidetään 
vuodessa vain yksi sääntömääräinen kokous, asia tulee 
sääntömääräisen kevätkokouksen 2011 esityslistalle. 

 
Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä tapahtumavastaavaa. Sovittiin, että 
jokaiselle tapahtumalle tulee oma vastuuhenkilö. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Tiina Torikka, puheenjohtaja   Marja Fomin, sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Jarkko Leppänen     Elina Lattu 
 
 
Liitteet 
   Esityslista 


