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Lemmikkilinnut Kaijuli ry 
 
Sääntömääräinen syyskokous 
 
Aika:   3.9.2011 klo 13.00 
Paikka:  Antaverkan leirikeskus, Antaverkantie 279, 33480 Ylöjärvi 
 
Läsnä:  Tiina Torikka (puheenjohtaja) 
  Jarkko Leppänen (varapuheenjohtaja) 
  Jarmo Tuutti (sihteeri) 
  Bia Hassel (hallitus) 
  Ida-Emilia Kaukonen (hallitus) 
  Anni Pohja (hallitus) 
  Jonne Stenroth (hallitus) 
 

Yhteensä läsnä 17 jäsentä (liite 1) 
 
1. Kokouksen avaus  
Yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Torikka julisti kokouksen avatuksi. 
 
2. Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt 
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tiina Torikka ja sihteeriksi Jarmo Tuutti. 
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jonne Stenroth ja Ida-Emilia Kaukonen. 
 
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
5. Tilintarkastajien ja yhden varatilintarkastajan valinta  
Tilintarkastajiksi valittiin: Nina Ahlgrén ja Tea Vehmaa 
Varatilintarkastajaksi valittiin: Elina Myllykangas 
 
6. Vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen  

- Käytiin toimintasuunnitelma läpi puheenjohtajan johdolla. 
o Lisätään toimintasuunnitelmaan Jonne Stenrothin ehdotus tiedon välittämisen 

lisäämisestä eläinalan kouluille.  
 Pyritään ottamaan kouluihin yhteyttä henkilökohtaisesti yksi 

kerrallaan. Voidaan tarjota yhdistyksen nimissä luentomahdollisuutta. 
 Voidaan pyytää esimerkiksi matkakulut ja päiväraha, jotta saadaan 

kustannukset katettua. 
o Hyväksytään toimintasuunnitelma edellä mainitulla lisäyksellä. 

- Talousarvio on täysin samanlainen, kuin edellisenä vuonna. Lisätään pöytäkirjan 
liitteeksi, kun se julkistetaan. 

 
7. Päätetään vuoden 2012 jäsenmaksut  
Keskusteltiin jäsenmaksuista ja perhejäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu päätettiin pitää 
ennallaan: 15 euroa/vuosi ja 30 euroa/perhejäsenyys. 
 
8. Käsitellään muut asiat  
 

- Kasvatusprojekti 
o Kasvatusprojekti on valmis, teknistä toteutusta lukuun ottamatta. Tarkastajia 

tarvitaan lisää ympäri maata. 
- Vuoden 2012 tapahtumat ja matkat 

o Tapahtumia: kahdet Helsingin messut, Turun messut, Ruissalo ja 
mahdollisesti muita pieniä. 



 
 
 
         papukaijat   suoranokat  kaijuli.fi 

Lemmikkilinnut Kaijuli ry   www.kaijuli.fi 

o Lajitapaamisia pyritään järjestämään ja mainostamaan paljon. 
 Käytetään mahdollisimman paljon henkilökohtaisia yhteydenottoja. 
 Lajitapaamiset esillä messuilla. 

o Muita tapahtumia liittyen 10-vuotisjuhliin 
o Matkat:  

 Keväällä (toukokuun loppu) Saksaan 
 Syksyllä (lokakuu) Teneriffalle 
 Kesällä Ruotsiin viikonlopun matka, ennen koulujen alkamista 

o Alustavasti päätettiin siirtää Barbaran seminaari keväälle 2013 johtuen 2012 
isoista tapahtumista. Järjestelyistä vastaa 2012 aikana Jarmo Tuutti. 

- Vuoden 2012 kalenteri 
o Tehdään vuodelle 2012 vapaamuotoinen kalenteri, tavoitteena saada syksyn 

lemmikkimessuille. Jarmo Tuutti vastaa kalenterista. 
- Vuoden 2011 Kaijuttimen postitustalkoista vastaa Jonne Stenroth 
- Kaijulikaupan valikoiman lisääminen: T-paidat, huppari vetoketjulla, julisteet ja mukit 

Bia Hasselilta 
- Kevätkokouksen paikka 

o Järjestetään Turussa, Jonne ja Ida hoitavat paikan lokakuun loppuun 
mennessä. Kokous päivällä, illaksi yhteistä illanviettoa. 

- Kirjasto on lomalla kirjastonhoitajan Englanninmatkan ajan 
o Kirjaston budjetti pidetään samana: 500 euroa 

- Nuorten aktivointi 
o Pyry ilmoittautui vapaaehtoiseksi mukaan nuorten aktivoinnissa 
o Selvitettävä, millaisia tapahtumia pystytään järjestämään nuorille, jotta 

ihmisiä saadaan tapahtumiin mukaan. 
- Hoitorinki 

o Sihteeri ja hoitoringin vastaava lähettävät kaikille vuoden loppuun mennessä 
kirjeen, jossa muistutetaan säännöistä ja käytännöistä. 

- Yhdistyksen kannanotot 
o Hyväksyttiin kannanotot esitellyillä muutoksilla. 
o Kokous antoi hallitukselle oikeuden päivittää kannanottojen sisältöä sekä 

sanamuotoja tarvittaessa. Nämä muutokset on hyväksytettävä seuraavassa 
yhdistyskokouksessa. 

- Tutustumisrinki 
o Uusi palvelu, joka pitää yllä listaa ihmisistä, joiden luokse voi mennä 

tutustumaan lintuihin ja elämään lintujen kanssa. 
o Jonne Stenroth kerää julkisen listan. 

 
9. Kokouksen päättäminen 
Kokous julistettiin päättyneeksi. 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
Tiina Torikka      Jarmo Tuutti 
Puheenjohtaja      Sihteeri 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Jonne Stenroth      Ida-Emilia Kaukonen 
 
Liitteet: Osallistujalista (liite 1), Esityslista (liite 2), Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liite 
3), Talousarvio vuodelle 2012 (liite 4), Yhdistyksen kannanotot (liite 5) 


