
 
 
 
         papukaijat   suoranokat  kaijuli.fi 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry   www.kaijuli.fi 

Sääntömääräinen syyskokous 2011 – Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 
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Paikka:  Antaverkan leirikeskus, Antaverkantie 279, 33480 Ylöjärvi  
 
1.   Yleistä 
 
Vuosi 2012 on yhdistyksen 9. toimintavuosi. Pääasialliset tavoitteet ja toiminta jakautuvat 
kahteen ryhmään: 
 

 Yhdistyksen jäsenten haluamien tapahtumien ja palveluiden järjestäminen 

 Tiedon levittäminen tavoitteena edistää eettistä lemmikkilintuharrastusta ja 
lemmikkinä elävien lintujen hyvinvoinnin edistäminen 

 
Tavoitteena on järjestää aktiivista toimintaa ympäri maata, sekä huomioida kaikki 
lemmikkilinnut, niin suoranokat kuin papukaijatkin. 
 
2.   Tiedotus- ja julkaisutoiminta 
 
Yhdistyksen julkaisut vuodelle 2012: 
 

 Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenlehti ”Kaijutin” 

 Neljä kertaa vuodessa uutiskirje ”Kaikuja” 

 Artikkelien ja lajiesittelyiden julkaisu ja päivittäminen yhdistyksen Internet-sivustolla 

 Mahdolliset uudet tietoa levittävät esitteet jaettavaksi mm. tapahtumissa 
 
Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tuottaa ja julkaista erilaisia videoita, kuten oppaita 
perusasioista tai lajiesittelyitä. 
 
3.   Palvelut, rekisterit 
 
Vuonna 2012 jatketaan aikaisempia palveluita. Näiden lisäksi uutena palveluna tulee 
kasvattajalista. 
 
Palvelut: 
 

 Eläinlääkärilista: jatketaan listan ylläpitoa 

 Yhteistyöliikkeet: kerätään lisää yhteistyöliikkeitä 

 Kasvattajalista: yhdistys alkaa ylläpitämään kasvattajalistaa, jolle lintujen kasvattajat 
voivat hakea 

 Hoitorinki: jatketaan hoitoringin toimintaa 

 Sijoitusrinki: jatketaan sijoitusringin toimintaa 

 Kirjasto: jatketaan kirjaston toimintaa 

 Kauppa: jatketaan kaupan toimintaa, ja selvitetään uusia myytäviä tuotteita 
 
4.   Tapahtumat 
 
Keskitytään suurempiin tapahtumiin, kuten messuihin. Pienempiä lintupäiviä voidaan järjestää 
kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan, mutta näitä ei ole tarkoitus järjestää paljoa. 
 
Lisäksi pyritään järjestämään muita tapahtumia, jossa lintuharrastajat voivat tutustua toisiinsa. 
Näitä tapahtumia olisi hyvä olla ympäri maata ja ne voivat olla lyhyitä muutaman tunnin 
tapahtumia, viikonlopun mittaisia tai jotain tältä väliltä. Näihin lukeutuvat myös lajitapaamiset, 
joissa voivat vierailla kaikki lajista kiinnostuneet, mutta vain kyseisen lajin edustajia voidaan 
tuoda paikalle. 
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Vuoden 2012 aikana on suunnitteilla alustavasti kaksi pidempää matkaa: keväällä Saksaan ja 
syksyllä Teneriffalle. Lisäksi selvitetään kiinnostusta Barbaran seminaariin. 
 
5.   Yhteistyö 
 
Jatketaan yhteistyötä World Parrot Trustin kanssa. Mietitään keinoja kehittää tiiviimpää 
yhteistyötä SEY ry:n kanssa sekä vaikuttaa viranomaisiin, jotta yhdistyksen tavoitteita 
saataisiin edistettyä. 
 
Lisäksi pyritään ottamaan yhteyttä eläinalan oppilaitoksiin, jotka olisivat kiinnostuneita 
saamaan yhdistyksen edustajia pitämään luentoja. 
 
6.   Talous 
 
Varoja hankitaan jäsenmaksuilla, mainostuksella ja kaupassa myytävillä Kaijuli-tuotteilla. 
 
7.   Muu toiminta 
 
Pyritään järjestämään erilaisia neuvonta- ja koulutustilaisuuksia mahdollisuuksien ja tarpeiden 
mukaan. Tällaisia voidaan järjestää esimerkiksi muiden riittävän suurien toimijoiden kanssa, 
jotta tilaisuuksille saadaan julkisuutta sekä näin riittävästi yleisöä. 
 
Lisäksi järjestetään toimintaa yhdistyksen kymmenvuotisjuhlan kunniaksi. 
 
 


