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Kaikuja on Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n neljä kertaa vuo-
dessa digitaalisena ilmestyvä uutiskirje, joka sisältää 
tietoa yhdistyksen toiminnasta sekä muita mielenkiin-
toisia lyhyitä juttuja.

Palautteen ja kehitysehdotukset voi lähettää sähkö-
postilla osoitteeseen sihteeri@kaijuli.fi tai yhdistyksen 
keskustelufoorumile. 

Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa.
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Uusi vuosi, uusi hallitus, uusi 
tiedottaja ja uusia ideoita

Kun otin yhdistetyn tiedottajan ja sihteerin paikan vastaan Kaijuleiden hallituksessa, 
yksi ensimmäisistä ideoistani oli uutiskirjeen perustaminen. Sähköinen uutiskirje on 
kätevä tapa pitää yhteyttä jäseniin ja muihinkin yhdistyksen toiminnasta kiinnostunei-
siin. Tämä uutiskirje ei tule korvaamaan Kaijutinta, vaan tavoitteena on kertoa entistä 
enemmän siitä kaikeasta, mitä yhdistys tekee, ja mikä ei aina välttämättä näy kaikille 
jäsenillekään.

Tarkoitus ei kuitenkaan ole kertoa vain yhdistyksen toiminnasta, vaan mukana tulee 
olemaan muitakin mielenkiintoisia juttuja. Uutuutena tällainen uutiskirje hakee 
hieman muotoaan alkuun ja sisältö voi vaihdella muutenkin numerosta toiseen. Nyt 
alussa on hyvä tilaisuus antaa palautetta ja ideoita siitä kaikesta, mitä haluaisit itse 
lukea. Ja tietenkin otan mielelläni vastaan jäsenten ja lukijoiden kirjoittamia juttuja. 
Niiden ei tarvitse olla kovin vakavia tai pitkiä, vaan julkaisen tässä mielelläni ihmisten 
kirjoittamia lyhyitä ja hauskoja tarinoita.

Luet siis yhdistyksen uutiskirjeen ensimmäistä numeroa, jonka nimeksi tuli lyhyen 
ideoinnin tuloksena “Kaikuja”. Tästä numerosta löydät mm. kertomukset Antaverkan 
tapahtumasta sekä Teneriffan matkasta. Sekä tietenkin kuvia.

Omalta kohdaltani tiedottamisen kehittäminen ei kuitenkaan lopu uutiskirjeeseen, 
vaan aion olla aktiivisempi myös yhdistyksen nettisivujen puolella sekä käyttää hyväk-
seni myös muita tiedotuskanavia. Tavoitteenani on lisätä tiedon virtaamista avoimesti 
yhdistyksen jäsenten suuntaan kertomalla enemmän kaikesta, mitä yhdistyksen paris-
sa tehdään. Lisäksi haluan helpottaa palautteen antamista yhdistykselle.

Nettisivujen puolella jotain uutta onkin jo tapahtunut, sillä etusivu on saanut uuden 
ilmeen ja sivuston rakennetta on hiottu. Tavoitteena on helpottaa tiedon löytämistä 
sekä kerätä uuden “Toiminta ja palvelut” -osion alle yhteen paikkaan yhdistyksen 
toimintaa ja jäsenpalveluita.

Toivotan kaikille lukijoille hauskaa loppuvuotta ja kevättä. Ja käykää antamassa uutis-
kirjeestä palautetta foorumilla!

Jarmo Tuutti
sihteeri & tiedottaja

Allekirjoittaneen voit tavata mm. yhdis-
tyksen tapahtumissa, kuten PetExpo-mes-
suilla. Otan mielelläni vastaan ajatuksia ja 
ehdotuksia myös yhdistyksen tiedotuksen 
kehittämiseksi.

Voit olla yhteydessä myös yhdistyksen foo-
rumin kautta. Kirjoitan siellä nimimerkillä 
”fouro”.
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Kolumni: Kevät toi, kevät toi kevätamatsonin

Teksti ja kuva: Jarmo Tuutti

Kolumni on uutiskirjeen vakiopalsta, jossa 
kirjoittaja voi tarkastella lemmikkilintu-
harrastusta ja sen ilmiöitä ja jakaa omia 
mielipiteitään.

Kolumnin näkökulmat eivät välttämättä 
vastaa yhdistyksen näkemyksiä, vaan ovat 
kirjoittajan mielipiteitä.

Jos haluat kirjoittaa kolumnin johonkin 
numeroon, ota yhteyttä:

sihteeri@kaijuli.fi

Ilmat lämpenevät, päivät pitenevät ja aurinko paistaa. Ihmiset ovat pimeän talven 
jälkeen paremmalla päällä... paitsi monet lintujen omistajat. Amatsonien ja neitoka-
kadujen omistajana kevät on tuonut mukanaan myös turhautumista. Samaa esiintyy 
monilla lajeilla, mutta erityisesti amatsonien omistajilta kuulee tarinoita siitä, miten 
kevät aiheuttaa lähinnä harmaita hiuksia.

Lintu innostuu etsimään pesäkoloa joka 
paikasta, silppuaa tiensä sopivaan koloon, 
pörisee sekä huutaa. Ja huutaa. Ja useampi 
amatsoni luonnollisesti huutaa keskenään. 
Oheisessa kuvassa näkyy, mitä kävi väliaikai-
seksi pöydäksi laittamalleni paksulle pahvi-
laatikolle hetkessä; paljastuihan sieltä sopiva 
kolo. Neitokakaduista ei taas lähde aivan niin 
paljoa ääntä, mutta niillä kevät tuo ikävän 
ongelman varsinkin monille naaraille: muni-
misen. Tätä pitää pystyä rajoittamaan myös 
linnun terveyden takia.

Oma lukunsa on sitten amatsonien käyt-
täytyminen: kävellään orrella edes-takaisin 
pyrstöään levitellen ja ”zoomaillen”. Joillain 
yksilöillä tämä voi aiheuttaa jopa aggressiivi-
suutta, ja lintu kannattaa usein jättää rauhaan 
tällaisen ”displayn” aikana.

Onneksi kevään ongelmia voi pyrkiä myös rajoittamaan. Nämä ongelmat johtuvat 
siitä, että olosuhteiden muuttuminen pesinnälle suotuisaksi luo tarpeen pesiä. Vaikka 
pesäpönttöä ei olisi saatavilla (ja sitä tietenkin etsitään muualta), saamme nauttia 
monista muista pesimiseen liittyvistä käyttäytymismalleista. Vastauksena on pyrkiä 
rajoittamaan ympäristön muutoksia. Esimerkiksi valo on tärkeä tekijä tämän kanssa: 
tasapitkät ja täysin pimeät yöunet voivat auttaa tilannetta.

Täysin kevään merkkejä harvoin saa kitkettyä ja omistajana onkin pakko hyväksyä, että 
amatsonin kanssa eläminen tarkoittaa myös kevätmöykän kuuntelua. Joskus tuntuu, 
että tekisi mieli hakata päätään seinään, mutta toisaalta siihen myös tottuu hiljalleen. 
Ja voi aina mennä viereiseen huoneeseen ja laittaa kuulokkeet korville pahimpien 
hetkien ajaksi. Onneksi myös naapurit ovat olleet  ymmärtäväisiä.

Oheisella videolla hieman kevyempää kevätpörinää: 
http://www.youtube.com/watch?v=-VeaOg2Ez2g

mailto:sihteeri%40kaijuli.fi?subject=Yhteydenotto%20liittyen%20Kaikuja-uutiskirjeeseen
http://www.youtube.com/watch?v=-VeaOg2Ez2g
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Kevätkokouksen satoa

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin Antaverkassa 5.3. Kokouksessa mukana oli yli 20 
ihmistä ja esille tuli paljon hyviä ideoita yhdistyksen toimintaan liittyen. Uuden halli-
tuksen lisäksi mukaan tuli myös uusia toimihenkilöitä, esimerkiksi uusia moderaatto-
reita foorumille. Alla muutamia tärkeitä keskustelunaiheita:

Kasvattajalista

Yhdistyksen kasvattajalista on ottanut suuren harppauksen eteenpäin ja tavoitteena 
on saada se kuntoon tämän vuoden aikana. Kyseiselle listalle voivat hakea kaikki hie-
man kokemusta keränneet kasvattajat, jotka ovat valmiita sitoutumaan kasvattajapro-
jektin määrittelemiin eettisiin standardeihin. Kasvattajalistasta lisää myös uutiskirjeen 
myöhemmässä numerossa.

Lajiesittelyiden päivittäminen

Kokouksessa päätettiin päivittää yhdistyksen sivujen lajiesittelyt, jotka ovat sisältäneet 
osittain vanhentunutta tietoa. Tämä projekti on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja tavoit-
teeksi laitettiin valmistuminen ennen PetExpo-messuja.

2012-toimikunta

Ei, kyse ei ole väitetystä maailmanlopusta. Yhdistys täyttää ensi vuonna 10 vuotta. 
Tätä varten perustettiin toimikunta, joka valmistelee vuoden juhlallisuuksia.

Vuoden 2011 lajitapaamiset

Suositut lajitapaamiset saavat tänä vuonna jatkoa mm. aga-, jako-, neitokakadu- ja 
amatsonitapaamisen muodossa. Lisätietoa löytyy mm. tämän uutiskirjeen lopusta 
sekä yhdistyksen foorumilta.

Messut ja lintujen hyvinvointi

Kokouksessa päätettiin pyrkiä edistämään lintujen hyvinvointia messuilla. Rauhallisen 
taukotilan lisäksi pyritään tarjoamaan hieman aremmille linnuille korkeampia paikkoja 
taustalta sekä estämään häkkien sörkkiminen.

Näiden lisäksi keskusteltiin nopeasti mm. valtakunnallisesta linturekisteristä, lemmik-
kilintujen vakuuttamisesta, yhteistyöstä etsijäkoiraliiton kanssa, yhteistyöliikelistasta ja 
hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutos.

Kevätkokouksen pöytäkirja ei vielä uutis-
kirjeen julkaisun aikaan ollut sivustolla luet-
tavana (osasyynä tähän Teneriffan matka), 
mutta se ilmestyy lähiaikoina luettavaksi:

http://kaijuli.fi/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=52&Itemid=62&lang=fi 

http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62&lang=fi
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Uusi hallitus esittäytyy

Olen päälle 4-kymppinen raisiolainen lintuharrastaja. Perinteiseen tyyliin sain ensimmäiset 
undulaattini 10-vuotiaana. Tällä hetkellä kodissa lentelee siniotsa-amatson ja senegalinkaija. 
Olen ollut yhdistyksessämme sen perustamisesta lähtien, jolloin aloitin varapuheen johtajana 
ja puheenjohtajaksi siirryin kesken kauden 2004 silloisen pj:n vetäydyttyä tehtävästään. 
Samassa tehtävässä olen ollut siitä lähtien. Muihin harrastuksiin kuuluu toiminta lentopallo-
seura Raision Loimussa, sekä enemmän tai vähemmän aktiivinen tähtitiedeharrastus. Lisäksi 
rakastan lukemista,elokuvien ja dokumenttien katsomista sekä matkustamista.

Olen reilu 40-kymppinen lintuihminen Nummelasta. Lintuja oli lapsuuden kodissa jo varhain, 
mutta isompiin tutustuin vaimokkeen myötä 1990 luvun lopulla. Kotona on tällä hetkellä kol-
me valkokakadua. Kaksi omaa kasvattia Vilma ja Jorma sekä hiljattain leskeksi jäänyt Roope. 
Lindan ja Roopen jälkeläisiä on yhteensä 11 kappaletta, joita usein näkyy lintutapahtumis-
sakin mukana. Varsinainen ammatti löytyy IT-alalta, mutta nykyisin aika menee lemmikki-
tarvike maahantuonnin parissa. Messuilla/tapahtumissa aloin kierrellä v. 2002 ja 2004 
silloisen administraattorin kiireiden takia, aloin hallinnoida yhdistyksen sivustoja ja uuden 
hallituksen myötä tulin varapuheenjohtajaksi. Tämän vuoden kaikki vapaa-aika menee juuri 
hankitun omakotitalon remontin parissa.

Olen 28-vuotias vielä suhteellisen tuore lintuharrastaja Helsingistä. Ensimmäiset neito-
kakaduni tulivat minulle noin 5 vuotta sitten ja tämän jälkeen parvi on kasvanut vielä yhdis-
tyksen sijoituskultaposkella ja 1,5 sitten tulleella kultaposkiamatsonin poikasella. Kotoani 
löytyvät myös tyttöystäväni Annin (esittely alla) linnut. Hallituksessa sihteerinä/tiedottajana 
haluan panostaa erityisesti avoimeen tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta jäsenille sekä 
ajantasaisen tiedon leviämisen edistämiseen. Vapaa-ajallani ylläpidän myös tekemääni    
Papukaija.fi-sivustoa.

Kuopiosta huuteloo reilu kolmekymppinen lintuimmeinen. Harrastus alkoi kymmenisen 
vuotta sitten ensimmäisen rosellan saapuessa taloon. Roselloita on edelleen 3 erilajia talossa, 
neitokakadujen, paimenruohokaijan, kyyhkyn ja siniotsa-amatsonin lisäksi. Perheeseen 
kuuluu myös mies ja kolme pojanviikaria, joista vanhin on jo lähtenyt äiteen jalanjälkiä seu-
raamaan lintuharrastuksen parissa. Muita eläinkunnan edustajia löytyy talosta: 3 cardigania, 
iguaani ja hamsteri. Työkseni notkun ravintoloissa illat ja yöt  musiikki-, järjestyksenvalvon-
ta- ja tarjoilijan hommia tehden, opiskelen päivisin vielä tämän kevään. Minusta tulee isona 
lääkintävahtimestari (lh.ensihoito). Harrastukset pyörii lähinnä näiden eläinten ja musiikin 
ympärillä, kovasti yritän laulua harrastaa muiden kiusaksi. Kaijulihallituksessa olen toiminut 
vuodesta 2005, rahastonhoitajan ominaisuudessa. Hoidan myös yhdistyksen kauppaa ja 
jäsen rekisteriä. 

Tiina Torikka, puheenjohtaja

Jarkko Leppänen, varapuheenjohtaja

Maarit Räinä, rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri

Jarmo Tuutti, sihteeri ja tiedotus
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Olen 25-vuotias opiskelija Turusta, sekä olen ollut useamman vuoden töissä kaupanalalla. 
Opiskelen korkeakoulussa luontoalaa. Papukaijat ovat olleet osa elämääni jo pitkään ja mie-
lenkiinto koukkunokkiin alkoi jo pienenä lapsena. Itselläni on kongon harmaapapukaija Ukko 
sekä neljä amatsonia: Jauhoamatsoni Rapa, keltaniska-amatsoni Nooa ja kultaposkiamat-
sonipariskunta Jade ja Xena. Kasvatan harrastemuotoisesti kultaposkia. Haluan jakaa tietoa 
linnuista lemmikkinä ja tutustuttaa uusia ihmisiä lintujen kiehtovaan maailmaan.

Muutoin aika kuluukin urheillessa ja kaverien kanssa, sekä tietty touhutessa lintujen kanssa, 
vastapainona kiireelliselle aikataululle

Olen 23-vuotias turkulainen teatterialan opiskelija, jonka lintuharrastus sai alkunsa 16 
vuotta sitten harmaapapukaija Jacon myötä. Lisäksi lintuperheeseeni kuuluu kourallinen 
neitokakaduja, joita olen kasvattanut vuodesta 2004 ja lähettänyt maailmalle lähes nelisen-
kymmentä poikasta. Yleensä minut tiedetäänkin juuri työstäni neitokakadujen hyväksi. Tällä 
hetkellä oman katon alla ei ole lintuja, sillä olen joutunut taistelemaan pölykeuhkon kanssa. 
Hallituksessa olen toiminut jo joitain vuosia ja vuonna 2011 panostan työhöni kasvatusasia-
vastaavana. Ylläpidän myös kymmenvuotiasta Neitokakadut.com:ia. Lintuharrastuksen lisäksi 
toimin välillä mallina, maskeeraan ja opiskelen omatoimisesti ihmisten pienempien eleiden, 
kuten mikroilmeiden, tulkintaa.

Olen 21-vuotias ekokaupan myyjä Helsingistä. Katon alla asustelee tällä hetkellä melkoinen 
parvi lintuja: amatsoneja, siniviiriäisiä, neitokakaduja ja yksi hybridikin. Osa linnuista kuuluu 
toki poikaystävälleni (esittely yllä). Neitokakaduja olen pesittänyt vuodesta 2005 asti noin 
kerran vuodessa, mutta jatkossa toivoisin voivani hieman lisätä kasvatustoimintaani, tällä het-
kellä katon alla kun asustelee vain yksi pesivä pari. Myös siniviiriäisillä on poikasia toisinaan, 
kun ne innostuvat hautomaan. Yhdistyksessä pyrin avustamaan erityisesti Ida-Emiliaa kasva-
tustyöryhmässä ja lisäksi tietysti hoitaa muitakin minulle soveltuvia hommia.

Olen 24-vuotias Tamperelainen tyttö, joka tosin tällä hetkellä vaikuttaa Seinäjoella. Minulla 
on kaksin kappalein kultaposkiamatsoneja, Rambo ja Hera -siskokset. Lintuharrastus ollut 
verissä jo vauvasta saakka, mutta itse hankin papukaijoja vasta 9-vuotiaana ja nämä ovat 
vieneet minut mukanaan. Toimin Kuomed Kuulostudiossa toimistosihteerinä, vapaa-aikani 
vietän lintujen ja ystävien kanssa, sekä olen monessa mukana kuten juuri tässä meidän 
 yhdistystoiminnassa. Toimin yhdistyksessä myös etsintäkoordinaattorina ja näin voin olla 
avuksi mikäli käy niin ikävästi että lintu pääsee karkuun.

Olen -55 vuosimallia oleva keramiikkataiteilija (nainen), joka menetti sydämensä noin 6 vuot-
ta sitten arapapukaijoihin. Olen kotoisin Kokkolasta, jossa olen asunut koko elämäni, mutta 
muutto Porvooseen pysyvästi tapahtuu 2011 kevään aikana.

Tällä hetkellä luonani lentelee ristiin rastiin 4 araa, 2 jakoa, 2 haukka-arattia ja yhdistyksen 
sijoituslintu amatsoni Max. Lisäksi täällä vartioi rottweiler Arco.

Yhdistystehtävissä olen hallituksen jäsen ja hoidan myös hoito-ja sijoitusrinkiä.

Jonne Stenroth

Ida-Emilia Kaukonen, kasvatusprojekti

Anni Pohja

Janina Järvinen, etsintäkoordinaattori

Bia Hassel, hoito- ja sijoitusrinki
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Koulutus- ja motivointiviikonloppu
Antaverkka, 4.-6.3.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 4.-6.3. järjestetyn ”Koulutus- ja motivointiviikonlo-
pun” yhteydessä Antaverkassa, Tampereen lähistöllä. Samassa paikassa järjestettiin 
myös edellisenä vuonna amatsonilajitapaaminen. Antaverkasta löytyykin useampi iso 
huone, joissa lintuja pystyttiin lennättämään ja kouluttamaan.

Viikonlopun ohjelmassa oli mm. muutama aiheeseen liittyvä luento sekä tietenkin 
omien lintujen koulutusta. Paikalta löytyi mm. neitokakaduja, amatsoneja, kaksi 
harmaapapukaijaa, kaksi senegalinkaijaa, avoparikaija, meksikonaratti, kauluskaija ja 
muita lintuja.

”Virallisemman” toiminnan lisäksi viikonlopun aikana oli paljon aikaa myös epäviral-
lisemmalle ajanvietolle ja monet foorumin kautta tutuksi tulleet nimimerkit saivat 
jälleen kasvot. Mukana oli mm. perinteistä illanviettoa hyvässä seurassa sekä sauno-
mista. Lauaintai-iltana järjestettiin myös lajitunnistuskilpailu.

Viikonloppu olikin menestys, ja parhaimmillaan paikalla oli yli 20 ihmistä sekä linnut. 
Ensimmäistä kertaa yhdistyksen tapahtumissa mukana ollut Maria (foorumilla nimi-
merkillä sheltiet) kommentoi viikonloppua seuraavalla tavalla:

"Ensimmäisenä jännitti hieman, kuinka kaikki menee, koska kyseessä oli vieras 
paikka ja aivan vieraat ihmiset. Olin todella positiivisesti yllättynyt, kuinka rentoja 
ja ystävällisiä kaikki olivat. Jos en itse kerinnyt/huomannut tervehtiä niin he tulivat 
itse esittäytymään. Mikä parasta, en koko aikana tuntenut oloani millään tavoin ul-
kopuoliseksi vaan enemmänkin kuin olisin aina kuulunut porukkaan. Oikeastaan oli 
aivan sama, mihin keskusteluporukkaan meni mukaan, niin myös minut huomioi-
tiin heti. Ja se on melko harvinaista nykypäivänä... aivan mahtavia tyyppejä!

Erittäin hyvä kuva jäi kaikista ja ehdottomasti haluan jatkossakin mukaan tapahtu-
miin."

Myös lintua vasta hankkimassa oleva ja ensimmäistä kertaa tapahtumassa mukana 
ollut  Ninnu tunsi tapahtuman hyödylliseksi:

”Antaverkan lintupäivillä 2011 perheemme sai positiivisesti ratkaisevan sysäyksen 
alkavaan lintuharrastukseen. Lajivalintakin vahvistui; meille tulisi kultaposkiamat-
soni, jos kasvattajan pesityssuunnitelmat onnistuu ja hän meille poikasen luovut-
taa.

Meidät otettiin iloisesti ja ystävällisesti vastaan, ihan kuin olisi tunnettu kauemmin-
kin! Ilmapiiristä huokui tunnelma, joka kertoi yhteen hiileen puhaltavista ja lintujen 
hyvinvoinnista välittävistä ihmisistä. Kysellä sai mitä vain ja keltä vain, kaikki vas-
tasivat kaikkeen kärsivällisesti. Sekä hyvät puolet että ne ikävätkin puolet kerrottiin 
rehellisesti kaunistelematta. Myös meiltä kyseltiin kiinnostuneena omista suunni-
telmistamme mikä teki myös mukavan yhteenkuuluvuuden tunteen. Vinkkejäkin 
saimme jo :) Mielestäni on todella mahtavaa päästä tällaisiin tapahtumiin tutus-
tumaan lintuharrastajiin ja ihan livenä näkemään eri lintulajeja sekä kyselemään 
realityelämästä linnun kanssa. Toivottavasti tällaisia tapahtumia järjestetään 
jatkossakin, on arvokasta päästä jakamaan ja vaihtamaan kuulumisia ja kokemuk-
sia ja etenkin saada vinkkejä omaan harrastamiseen ja elämään linnun kanssa.

Tulemme varmasti osallistumaan vastaaviin tapahtumiin oman lintumme kanssa!”

Teksti ja kuvat: Jarmo Tuutti

Kuvia tapahtumasta seuraavalla sivulla 
sekä lisää Jarmon kuvagalleriassa: 
https://picasaweb.google.com/ 
jarmo.tuutti/AntaverkkaMaaliskuu2011#

Lisää kuvia myös Tea Vehmaalta: 
http://www.flickr.com/photos/50920240 
@N06/sets/72157626215236746/

https://picasaweb.google.com/jarmo.tuutti/AntaverkkaMaaliskuu2011#
https://picasaweb.google.com/jarmo.tuutti/AntaverkkaMaaliskuu2011#
http://www.flickr.com/photos/50920240@N06/sets/72157626215236746/
http://www.flickr.com/photos/50920240@N06/sets/72157626215236746/
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Ukko hiihteli illan pitkin pöytää 
sipsipussin perässä, jota siltä sai olla 
jatkuvasti piilottamassa. Yhtään sipsiä 
ei syötetty linnulle.

Kultaposkiamatsonit ovat tavallinen 
näky tapahtumissa. Kuvassa Janinan 
”Rambo” ja ”Hera” ihmettelevät ympä-
ristön tapahtumia.

Kuvassa mm. Jonnen harmaa papukaija 
”Ukko” sekä jauhoamatsoni ”Rapa”.
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Kaijuli-retki Kanarian lintuloistoon

Parikymmentä lintuharrastajaa oli mukana, kun Kaijulit ry puheenjohtajansa Tiina 
Torikan johdolla teki vuotuisen retken Teneriffan kahteen Loro Parque Fundación 
-säätiön ylläpitämään puistoon sekä Gran Canarian puolella olevaan Palmitos Parkiin. 
Säät vaihtelivat jääkylmistä ja kosteista öistä kunnon helteisiin, mutta harvinaisten ja 
upeiden lintujen tarkkailua mikään sää ei estänyt.

Loro Parque on tuhansien papukaijojen ja muiden lintujen eläintarha Puerto de la 
Cruzin turistikaupungin laidalla. Eläintarhassa on myös delfinaario, miekkavalaat, me-
rileijonat, jopa apinoita ja kissaeläimiä. Tarha kuitenkin keskittyy papukaijoihin. Vuosia 
Loro Parque on ylpeillyt valtavalla pingviinien näyttelyhallilla, jossa linnut asuvat 
oikeassa lämpötilassa ja lumisateessa kunnon altaiden äärellä.

Toinen Loro Parquen upeus on hehtaarin parin kokoinen Australian ja Oceanian seutu-
jen lintuihin keskittynyt Katandra Treetops -aviaario, jonne mainiosti mahtuisi Linnan-
mäen vuoristorata sisään. Häkkiin onkin rakennettu samantapainen portaikko, jota 
kipuamalla pääsee lehvästön eri kerrosten lintujen tasalle katselemaan mm. lureja 
ja kakaduja lähietäisyydeltä. Aviariossa on kymmeniä lajeja irrallaan turistien seassa. 
Vartioilla on kova työ pitää asukkaat ja vieraat erillään toisistaan.

Loro Parque Fundación -säätiö pitää Teneriffalla La Veran kylässä myös yleisöltä sul-
jettua papukaijojen kasvatustarhaa. Kaijulit ry sai lahjoituksen vastineena audienssin 
viidelle vierailijalle, jotka arvottiin retkeläisten kesken. Pääsimme katsomaan, kuinka  
sinikurkkuaroja, molukkikakaduja, avopareja, lureja ja satoja muita papukaijalajeja 
pesitettiin ja hoidettiin kolmen jalkapallokentän  kokoisessa, katetussa aviariokylässä. 
Sukupuuton partaalla keikkuvia spix-aroja emme tällä kertaa nähneet, vaikka niitäkin 
La Verassa kasvatetaan.

Palmitos Park sijaitsee rotkolaaksossa Gran Canarian saaren Playa del Inglesin loma-
kohteen ulkopuolella. Mutkaisen tien päässä on lintupuisto, jossa erityisesti arat ja 
kakadut pääsevät hyvin esille.

Palmitos Parkin kuuluisin nähtävyys on vapaalentonäytös. Haukat, arat ja kotkat lensi-
vät vapaana jopa kilometrin etäisyydelle amfiteatterissa istuvasta yleisöstä ja palasivat 
ohjaajiensa kutsusta takaisin.

Kirjoittajat: Robert Blomerus ja  
Markku Simula. 

Kuvat: Robert Blomerus

Kuvia matkasta löydät seuraavalta sivulta 
sekä Robertin galleriasta netistä: 
http://flickr.com/gp/47441031@
N02/90y9ZL

http://flickr.com/gp/47441031@N02/90y9ZL
http://flickr.com/gp/47441031@N02/90y9ZL
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Mitä kaikkea yhdistys oikeastaan tekee?

Lemmikkilinnut Kaijuli ry ja sen aktiivit työskentelevät monella eri tavalla lemmikki-
lintujen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yhdistyksen pyörittämiseksi. Kaikki nämä 
eivät näy aina yhdistyksen jäsenillekään selvästi, joten alla on esitelty muutamia 
tärkeitä osa-alueita pikaisesti. Osasta näistä tulee tarkempia esittelyitä seuraavissa 
nume roissa.

Lemmikkilintuaiheisen tiedon jakaminen

Yksi tärkeimpiä tehtäviä on ajan tasalla olevan ja lintujen hyvinvointia edistävän tiedon 
jakaminen. Nettisivujen (ml. artikkelit ja lajiesittelyt) ja foorumin lisäksi yhdistyksen 
jäsenlehti Kaijuttimessa on laadukkaita artikkeleita ja yhdistys jakaa mm. tietoa ja 
esitteitä tapahtumissa.

Tapahtumat

Yhdistyksen tapahtumat ovat pääasiallisesti jäsenille suunnattuja, mutta myös muut 
ovat olleet tervetulleita esimerkiksi lajitapaamisiin. Messujen lisäksi paino on siirty-
mässä tapaamisiin, jossa harrastajat voivat tutustua rauhassa toisiinsa.

Eläinlääkärilista

Nettisivujen eläinlääkärilistalta löytyy lintuja hoitavia eläinlääkäreitä.

Dokumenttipohjat

Yhdistyksen tarjoamat dokumenttipohjat lintujen myymistä varten, sisältävät myös 
syntymätodistuksen.

Yhteistyöliikkeet

Monista Kaijuleiden yhteistyöliikkeistä yhdistyksen jäsenet saavat alennusta. Listaa 
päivitetään parhaillaan.

Sijoitusrinki

Yhdistys ostaa/vastaanottaa lintuja, joille se sitten pyrkii etsimään elinikäisen osaavan 
kodin. Yhdistys toimii Hesy:n periaatteiden mukaan ja on yhteistyössä sen kanssa.

Hoitorinki

Hoitoringin tarkoituksena on, että lemmikkilintujen omistajat voivat tarvittaessa viedä 
lintunsa hoitoon henkilölle, joka linnuista jotain ymmärtää, jolloin linnun hoitoon vie-
miseen on pienempi kynnys, kuin esim. viedä lintu johonkin vieraaseen liikkeeseen.

Kirjasto

Kirjastosta yhdistyksen jäsenet voivat lainata lemmikkilintuaiheisia kirjoja.

Yhdistyksen toimintaa myös kehitetään jatkuvasti ja uusia palveluita tulee sitä mukaa, 
kun yhdistyksen aktiivit niitä saavat kehitettyä. Yksi esimerkki tällaisista on tuleva 
kasvattajalista, jolle voivat hakea hieman kokeneemmat kasvattajat, jotka ovat valmiita 
sitoutumaan eettiseen kasvatustoimintaan. Myös karanneiden lintujen etsintätoimin-
taa ollaan kehittämässä edelleen.

Lisää tietoa yhdistyksen toiminnasta ja 
palveluista löydät nettisivuilta:

http://kaijuli.fi/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=113&Itemid=97&l
ang=fi

http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=97&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=97&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=97&lang=fi
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Tunnelmia Barbaran seminaarista

Videolla lyhyt tunnelmapätkä 2010 järjestetystä Barbara Heidenreichin käyttäytymis- 
ja koulutusseminaarista. Ja muista pitää äänet päällä. ;)

Klikkaamalla kuvaa pääset katsomaan sen Youtubessa.

Video ja editointi: Jarmo Tuutti 
Musiikki: ”Scomber”, ccmixter.org

Voit katsoa videon Youtubessa: 
http://www.youtube.com/
watch?v=oiW9pS_zF7Q

http://www.youtube.com/watch?v=oiW9pS_zF7Q
http://www.youtube.com/watch?v=oiW9pS_zF7Q
http://www.youtube.com/watch?v=oiW9pS_zF7Q
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Tee-se-itse-nurkka: 
Herkkupiilo pahvirullista

Teksti ja kuvat: Jarmo Tuutti

Tätä lelua varten tarvitset:

• Paksua pahvirullaa
• WC-paperirullia tai vastaavia
• Kuorellisia maapähkinöitä
• Sisalnarua

Oletko tehnyt jonkin hauskan linnun 
tarvikkeen tai lelun? Lähetä kuvat ja teksti 
julkaistavaksi: sihteeri@kaijuli.fi

Aloita sahaamalla 
rullasta sopivan 
mittainen pätkä, tee 
siihen reiät ja pujota 
naru läpi. Tässä 
välissä kannattaa 
kiinnittää rengas 
kiinnitystä varten, 
jos sellaista aiot 
käyttää

Litistä WC-paperi-
rullat ja laita väliin 
ruokaa. Alkuun kan-
nattaa jättää muuta-
ma palanen ruokaa 
riittävän selkeästi 
näkyville, jotta lintu 
ymmärtää, mitä lelun 
sisältä löytyy.

Ja valmis lelu roikkumassa paikoillaan. Muis-
ta, että epäterveellisiä herkkuja ei pidä syöt-
tää liikaa ja tässäkään jokaista rullaa ei ole 
pakko täyttää pähkinällä. Voit lisätä joihinkin 
rulliin esimerkiski puupalasia tai muita leluja.

sihteeri@kaijuli.fi
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Tulevat tapahtumat:

Lisätietoa tapahtumista löytyy yhdis-
tyksen foorumilta, jonka kautta löytyy 
myös ohjeet ilmoittautua tapahtumiin 
sekä mahdolliset muut tulevat tapah-
tumat.

Kannattaa käydä tarkastamassa sään-
nöllisesti: 
http://forum.papukaijat.net/ 
index.php?board=3.0

Tiedossa olevat tapahtumat:

PetExpo 2011 -messut 
16.-17.4. 
Helsingin messukeskus

Ruissalon lintupäivät 
11.6. 
Ruissalon kasvitieteellinen

Jakojen lajitapaaminen 
18.6. 
Häijää (Vammalan lähellä)

Agojen lajitapaaminen 
19.6. 
Häijää (Vammalan lähellä)

Neitokakadutapaaminen 
Heinä-elokuu 
Paikka varmistuu myöhemmin

Mökkiviikonloppu 
Syksy 
Paikka varmistuu myöhemmin

Amatsonitapaaminen 
Syksy 
Paikka varmistuu myöhemmin

Kaijulit muualla netissä:

Liity Kaijuleiden  Facebook-ryhmään:

http://www.facebook.com/ 
group.php?gid=135743495500

Youtube-kanava:

Yhdistyksen uuden Youtube-kanavan 
löydät alla olevasta linkistä. Lisää vide-
oita alkaa ilmestyä hiljalleen.

http://www.youtube.com/user/Kaijulit

Mukaan yhdistystoimintaan?

Haluatko olla mukana kehittämässä 
yhdistyksen toimintaa sekä samalla 
edistämässä lemmikkilintuharrastusta 
Suomessa?

Tekemistä löytyy varmasti jokaiseen 
makuun ja jokaisen aikatauluihin sopi-
vasti. Tule mukaan!

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yhdistyk-
sen puheenjohtajaan, joka voi kertoa 
lisää: tinttu@kaijuli.fi

Liity jäseneksi

Etkö ole vielä yhdistyksen jäsen? Liitty-
mällä jäseneksi saat käyttöösi yhdis-
tyksen tarjoamat jäsenedut sekä tuet 
yhdistyksen toimia lemmikkilintujen 
hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

Lisätietoa yhdistyksen sivustolta: 
http://kaijuli.fi/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=57&Itemid=82&lang=fi

Yhdistysasiaa

http://forum.papukaijat.net/index.php?board=3.0
http://forum.papukaijat.net/index.php?board=3.0
http://www.facebook.com/group.php?gid=135743495500
http://www.facebook.com/group.php?gid=135743495500
http://www.youtube.com/user/Kaijulit
mailto:tinttu%40kaijuli.fi?subject=
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
http://kaijuli.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=82&lang=fi
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Lukijan kuva

Tyypillinen neitokakadujen pattitilanne: molemmat haluaisivat rapsutuksia (kuva: Jarmo Tuutti)

Haluatko oman kuvasi lukijan kuvaan? Lähetä se sähköpostilla sihteeri@kaijuli.fi ja se voidaan julkaista tällä sivulla. Kuvan koon ei 
tarvitse olla painolaatuinen, mutta mielellään yli 800 pikseliä leveä tai korkea. Turvallisinta on kuitenkin lähettää suurempi kuva.

mailto:sihteeri%40kaijuli.fi?subject=Lukijan%20kuva

	Button 3: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 

	Button 4: 
	Page 2: Off
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 



