
Suomen Highland Cattle Club ry

Sääntömääräinen vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Paikka: Break Sokos Hotel Eden

Aika: 4.3.2018

Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti 17 henkilöä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Primietta toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 9.05.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Mikko Rotola-Pukkila ja sihteeriksi Johanna Ratia. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Wallenius-Sevelius ja Mika Tarkkanen. Päätettiin, että 

pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsu laitettu esille yhdistyksen 

sivuille 19.1.2018  ja kirjeitse kutsu tulevasta kokouksesta on mennyt jäsenistölle jo joulukuussa 2017 

jäsenkirjeen yhteydessä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto

Sihteeri luki hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2017 (liite 1). Rahastonhoitaja Johanna 

Rotola-Pukkila esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017. Rahastonhoitaja esitteli tilitapahtumia, taseet ja syyt 

odotettuun alijäämätulokseen, joita oli esimerkiksi juhlavuoteen 2017 panostaminen. Tämän jälkeen 

rahastonhoitaja luki vielä toiminnantarkastajien lausunnon, joka puoltaa vastuuvapauden myöntämistä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös. Päätetiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille 

vastuuvelvollisille. 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus 

vuodeksi 2018

Sihteeri esitteli  hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018 (liite 2). 

Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2018 (liite 3). Päätettiin 

yksimielisesti hyväksyä esitykset sellaisenaan.  Liittymis-, jäsen- ja kannastusjäsenmaksujen suuruudet 

päätettiin pitää ennallaan (liittymismaksu 35 euroa, jäsenmaksu 40 euroa, kannatusjäsenmaksu 120 euroa ja 

markkinointimaksu 35 euroa). 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2018

Jäsenistön keskuudesta ehdotettiin puheenjohtajaksi Arja Primiettaa kolmannelle kaudelle. Tämä sai runsaasti 

kannatusta. Arja Primietta valittiin jatkamaan yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajana. Matti Mäkelä 

ehdotti, että ns.nimitysvaliokunta, joka aina lähempänä vuosikokousta alkaisi etsiä mahdollisia 

puheenjohtajaehdokkaita, voisi olla hyvä perustaa, jotta löydettäisiin pestistä kiinnostuneet jäsenet. Asia 

laitettiin harkintaan.



9. Valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksesta erovuorossa olivat Johanna Rotola-Pukkila, Kauhajoki ja Johanna Ratia, Askola.

Erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin:

Nina Lappalainen, Taipalsaari

Johanna Sovisalo, Rantsila

Todettiin jatkavat hallituksen jäsenet:

Heimo Marttinen, Kangasniemi 1 v.

Teemu Nurmela, Ranua 1 v.

Sari Tarkkanen, Kurikka  2 v

Risto Volanen , Pertunmaa 2 v

Varajäseniksi vuodelle 2018 valittiin:

Johanna Ratia, Askola

Hanna Wallenius-Sevelius, Porvoo

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Arja Primietta pyysi puheenjohtajalta puheenvuoron ja esitti, että koska nykyisen tilitoimiston aikana 

vuosikokous on saatu pidettyä yleensä vasta aikaisintaan helmikuun lopussa ja aikana, johon yleisesti osuu niin

hiihtolomat kuin monilla tiloilla jo poikimakauden aloitus, niin jotta saataisiin vuosikokousta aikaistettu 

helmikuun alkupuolelle, joka olisi sopivampi aika monelle jäsenelle, Arja Primietta ehdotti, että vuosikokous 

valtuuttaisi hallituksen etsimään ja  kilpailuttamaan yhdistykselle uuden, sopivan tilitoimiston, joka pystyisi 

tekemään yhdistyksen tilit/taseet ja toiminnantarkastajien lausunnot jo heti alkuvuodesta. Asiasta keskusteltiin 

ja ehdotus sai kannatusta, joten hallitukselle myönnettiin vapaus etsiä, kilpailuttaa, valita ja tehdä sopimus 

uuden tilitoimiston kanssa ja samalla valita toiminnantarkastajat.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinto jaettiin tänä vuonna Sami Jutilalle aktiivisesta toiminnasta, jota hän on 

pyyteettömästi antanut yhdistykselle monissa eri tilanteissa ja rooleissa. Onnea Sami. Tämän lisäksi muistettiin

kertaluontoisella Sisu-palkinnolla Terhi Karisalmea, joka sitkeästi ja sisukkaasti vei läpi EU-tasolla muutoksen

hevosen ja naudan lihantarkastusta koskevaan kansalliseen asetukseen, joka helpottaa hänen itsensä lisäksi 

myös kaikkia pienteurastamoita ja lihasektoria yleisesti. Onnea Terhi.

Anneli Valta-Lisitsin pyysi puheenvuoron ja ehdotti, että syksyllä Suomeen vierailulle tulevia skotlantilaisia 

muistettaisiin yhteisesti ainakin niiden toimesta, jotka ovat käyneet Skotlannin matkoilla nauttimassa skottien 

anteliaisuudesta. Johanna Ratia lupasi ottaa asian hoitaakseen. 

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Mikko Rotola-Pukkila päätti kokouksen kello 10.00 kiittäen kokouksesta.

Mikko Rotola-Pukkila Johanna Ratia

Puheenjohtaja Sihteeri

Hanna Wallenius-Sevelius Mika Tarkkanen

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


