Suomen Highland Cattle Club ry.
TOIMINTAKERTOMUS 2020
Kokoukset:
• Sääntömääräinen vuosikokous Vaasassa 9.2.2020.
• Hallitus kokoontui 2.kertaa etänä.
• Lisäksi keskusteltu ja kokoustettu sähköpostin välityksellä.
Toiminta 9.2.2020-28.3.2021
•

Vuosikokous järjestettiin Vaasan alueella kolmepäiväisenä ja päiviin mahtui tilavierailut Riverhill’s
Highlandille, Koski Gårdille ja Vuorusluoma Highlandilla sekä luento lihan syöntilaadun parantamiseen
vaikuttavista tekijöistä, yhteistä ajanvietettä, keskusteluita, illallinen ja sääntömääräinen vuosikokous
9.2.2020. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

•

Covid-19 ja siihen liittyvät rajoitukset ja ohjeet aiheuttivat sen, että myös yhdistyksen suunnittelemat
tapahtumat ym. jouduttiin peruuttamaan ja luentoja ym. miettimään uudestaan. Suurin osa suunnitelluista
tapahtumista siirrettiin alustavasti seuraavalle vuodelle. Jo aikaisessa vaiheessa mm. vuosinäyttely,
Skotlannin matka ja syystapaaminen peruttiin varotoimena. Nämä toivottavasti voidaan järjestää vuonna
2021.

•

Vuosikirja 2020 julkaistiin helmikuussa ja jaettiin livenä vuosikokouksessa paikalla oleville jäsenille. Muulle
jäsenistölle kirja toimitettiin postitse jäsenkirjeen ja jäsenmaksulaskun kera. Myös mainostajille (sekä
yritykset että jäsenet) laitettiin kirja kiitoksena.

•

Mantereen tila, Ahlmanin opisto ja SHCC ry järjestivät Mantereen tilalla laidunpäivän 24.6., jota veti Philipp ja
Niina Mayer. Laidunpäivä striimattiin myös Facebookin välityksellä. Ahlamanilla on toiminnassa
ylämaankarjatilallisten pienryhmä sekä paljon kursseja, joille voi osallistua myös etänä.

•

Siirrettiin Avoimet Ovet-päivää kesäkuusta elokuulle ja järjestettiin Avoimet ovet-tapahtuma 21 jäsentilalla
sunnuntaina 2.8.2020 menestyksekkäästi ulkotiloissa koronaturvallisesti.

•

Yhdistykselle ostettiin käytetty palkkivaaka, jota on tarkoitus käyttää yhdistyksen tapahtumissa sekä antaa
jäsenistölle mahdollisuus sen lainaamiseen punnituksia varten. Yhdistyksen vaakatoimihenkilönä toimii
Johanna Kreivilä.

•

Jäsenistölle lähetettiin joulukuun jäsenkirjeen mukana kestomaski highland-kuvalla.

•

Yhdistykselle tilattiin vuoden aikana uusia myyntituotteita, mm. leikkuulauta yhdistyksen logolla.

•

Mainostettu Laitumelta Lautaselle-sivustoa mainoksella Lähiruokaoppaassa. LL-sivulla on jo yli 60 lihaa
suoramyyvää tilaa kartalla.

•

Tehty kampanja lokakuu-joulukuu 2020: ”Liity yhdistykseen nyt niin vuosi 2021 on jäsenmaksuvapaa”. Uusia
jäseniä liittyi sen aikana 5.

•

Yhteisvoimin pidettiin yhdistyksen julkisella Facebook-sivulla joulukalenteria, jossa joka päivä julkaistiin eri
tiloilta video, jossa jäsenistö kertoi jostain eläimestään. Upea, yhteinen ponnistus.

•

Yhdistyksen edustajana Faban Jalostusvaliokunnassa on toiminut Johanna Rotola-Pukkila ja Pihvikarjaliitossa
Esko Rissanen ja Niina Mayer. Postimyyntiä on hoitanut Liisa Volanen.

Tiedotus:
• Jäsenistöön on pidetty yhteyttä jäsenkirjeillä sekä kotisivujen, foorumin ja Facebookin sivujen kautta.
• Hallitus on keskustellut ja sopinut akuuteista asioista sähköpostin ja whatsapp-ryhmän kautta ja pitänyt
kokoukset etäkokouksina internetin välityksellä.
Varainhankinta:
• Varoja yhdistys on saanut liittymis- ja jäsenmaksuista sekä kotisivujen markkinointimaksuista,
eläinpaikkamaksuista ja pidetyistä jäsenarpajaisista.
• Yhdistystuotteita on myyty postitse sekä messuilla ja muissa tapahtumissa.
Muistamiset:
• Yhdistyksen ylpeys-palkinto jaettiin Vilma Seppälälle kiitokseksi aktiivisesta näyttelytoiminnasta ja
nuorisotyön tekemisestä yhdistyksessä.
• Muistettiin yllättäen menehtynyttä skotlantilaista highland-kasvattajaa ja Suomessakin tuomaroinutta Tom
Thomsonia adressilla helmikuun lopussa.
• Muistettiin stipendillä valmistunutta agrologia Tiia Hakulista
• Yhdistys on muistanut tilavierailukohteita, toimijoita ja talkoolaisia mm. yhdistystuotteilla ja eläintaitelija
Päivi Latvalalta tilatuin tuottein.
Jäsenmäärä:
• Vuoden 2020 lopussa yhdistyksessä oli 234 jäsentä/jäsentilaa.
Yhdistyksen jäsenyydet:
• Highland Cattle Society
• Pihvikarjaliitto
• Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry.
• MTK
Hallitus 2020:
• Puheenjohtaja Nina Lappalainen, Taipalsaari
• Varapuheenjohtaja Philipp Mayer, Akaa
• Sihteeri Johanna Ratia, Askola
• Johanna Sovisalo, Rantsila
• Johanna Kreivilä, Oripää
• Heikki Härkönen, Karinkanta
• Tuomas Kyykkä, Sastamala
• Varajäsen Risto Volanen, Pertunmaa
• Varajäsen Mika Seppälä, Hartola

