
Suomen Highland Cattle Club ry 
 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

 
Kokoukset: 

• Sääntömääräinen vuosikokous Oulussa 4.3.2018.  

• Hallitus kokoontui 4 kertaa. 

• Lisäksi keskusteltu ja kokoustettu sähköpostin välityksellä 

 

 
Toiminta 3.3.2018 - 8.2.2019:  

• Vuosikokous ja kevättapaaminen sijoittui Oulun seudulle 3.-4.3.2018. Lauantaina vierailtiin 
kahdella kasvattajatilalla, kiitokset Rantsilaan Johanna ja Jani Sovisalolle sekä Eero ja 
Minna Braggelle Lumijoelle. Sunnuntaina vuorossa oli Oulun Edenissä vuosikokous 
sääntömääräisine asioineen ja hallituksen valinta toimintakaudelle 2018. Vuosikirja 
julkaistiin Oulussa vuosikokouksen yhteydessä, muut jäsenet saivat kirjan postitse. 
 

• Jalostusryhmän tapaaminen Saarijärvellä hallituksen kokouksen yhteydessä 4.5.2018, Faban 
jalostusneuvoja Tero Mustonen oli mukana. Päivän aikana käytiin läpi emokarjantarkkailun 
käytäntöä ja teoriaa. Esimerkkieläimiä tarkasteltiin Hukanmäki Highlandin tilalla, Timo ja 
Seija Svanin luona. 

 

• Saarijärvellä pidetyn hallituksen kokouksen tuloksena, yhdistys päätti julkaista tiedotteen 
4.5.18 koskien uutisointia ylämaankarjan hoidon laiminlyönnistä. 

 

• Metsähallitus pyysi yhdistykseltä konsultointiapua hc-eläinten laidunnukseen 
merenrantalaitumilla Porin seudulla. Yhdistyksen edustajana laiduntajan ja ranta-asukkaiden 
väliseen konfliktitilanteeseen apuja kävi antamassa Pekka Hatanpää, Kristina Highland, 
Kristiinankaupungista. 

 

• Avoimet ovet-päivä järjestettiin 9.6.2018 21 yhdistyksen jäsentilan voimin. Tapahtumaan 
tehtiin yhteisesite internetiin ja myös Maaseudun Tulevaisuus teki tapahtumasta ennakoivan 
jutun. Päivä oli lämmin, kuten koko kesä, ja tiloilta kuului positiivista palautetta 
onnistuneesta tapahtumasta. Kiitos kaikille mukaan lähteneille tiloille! 
 

• Yhdistys osallistui OKRA-näyttelyyn 4.-7.2018, yhteyshenkilönä Johanna Kreivilä. 
Kreivilän tilan väki talkoili messuilla joka päivä, muita osastopäivystäjiä olivat Hanna ja 
Olga Sevelius, Arja Primietta ja Mari Aaltonen, Matti Mäkelä, Sami Jutila ja Hilda 
Vainionpää sekä Liisa ja Risto Volanen. Suomen Angusyhdistys ja Suomen 
Limousinkasvattajat osallistuivat tila- ja telttavuokraan, heidän esitteitään oli nähtävillä. 
Highland cattle-rodun näyte-eläimet, emä ja vasikka, Larvamäen tilalta, kiinnostivat 
näyttelyvieraita. Kiitos Sami Pelkonen ja  Annikki Tontti! 
 

• North of Scotland Highland Cattle Clubin parikymmentä vierasta matkasivat Suomessa 12.-
16.9.2018 kiertäen 10 suomalaista highland-tilaa Johanna Ratian opastuksella ja osallistuen 
SHCC ry:n vuosinäyttelyyn ja juhlaillalliseen. Skotlantilaiset kasvattajat olivat enemmän 
kuin otettuja suomalaisesta vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä ja huomaavaisuudesta. 
He kehuivat suomalaista karjan laatua sekä suomalaista yrittäjähenkisyyttä. Matka oli heille 
todellinen elämys. 

 
 



 
Tilavierailukohteet: 
Riikka Palonen, Korkea Tammi/Brunnila 
Johanna Kreivilä ja Antti Kelkka, Kreivilän Tila 
Niina ja Philipp Mayer, Mantereen Tila 
Anja ja Pertti Pasuri, Metsäoja Highland 
Annukka ja Kimmo Ruusu, Rose's Highland 
Elina ja Mika Seppälä, Wuoren Highland 
Liisa ja Risto Volanen, Rekola Highland Cattle 
Jaana Tolonen ja Tomi Kivistö, Aliniitty Highland 
Johanna Kortejärvi ja Artur Hagner, Tjusterby Gård 
Johanna ja Asmo Ratia, Ratia Ranch 
 
Kiitos tilavierailukohteille ja kaikille muille, jotka tavalla ja toisella olitte reissussa mukana 
ja apuna! Erityiskiitos Hannu ja Paula Vetikko, VetikkoTravel, matkajärjestelyistä ja Matti 
Mäkelälle avusta kiertomatkan aikana.  

 

• SHCC ry:n kansallinen vuosinäyttely järjestettiin Porvoon Grottabackassa lauantaina 
15.9.2018. Näyttelyn järjestelyistä vastasi Boe´s Highland ja koko Seveliuksen perhe. 
Nuoren Veera Seveliuksen upeata soittoa kuultiin niin näyttelyn alkuun kuin 
illanvietossakin. Apujoukkona järjestelyissä  toimivat Nils-Erik, Inger ja Kale Andersson, 
Karlsbo Highlandista. Anderssonit lahjoittivat uuden kiertopalkinnon "Karlsbo Bucklan" 
luokkaan sonnit 3v.tai vanhempi. 

 Näyttelyn virallisena  avaajana toimi  Mr. Hugh Saggers, North of Scotland Highland Cattle 
 Clubin puheenjohtaja. Tuomarina toimi Mr. Alan Bosomworth Skotlannista. Osallistuvia 
 eläimiä oli parikymmentä ja näyttelyssä oli ensimmäistä kertaa myös Junior Handler  
 -luokka, johon osallistui 4 reipasta alle 18-vuotiasta nuorta handleria. Näyttelyn 
 rotuchampioniksi kruunattiin uroschampion Camillo Fox of Blocken Luomanvarren 
 Highlandista. Suuret onnittelut! Väliohjelmana Faban emoneuvoja Eija Rantanen 
 demonstroi  näyte-eläimen avulla ja kertoi eläimen rakennearvostelusta.. Iltajuhlaa vietettiin 
 Haikon kartanon Kartano Klubilla. 

 

• Syystapaaminen pidettiin Asikkalan Lehmonkärjessä. Ohjelmassa oli keskustelua isojen 
asioiden äärellä, kaksi pääotsikkoa erityisesti: Rodun julkisuuskuva (mitä lauseita käyttää 
highlandin markkinoinnissa, rotuominaisuudet, mitä asioita pitäisi tuoda esille kuluttajille, 
mitä taas päättäjille, viestintä rodun ympärillä jne.) ja eläinten hyvin- ja huonostivointi 
(miten toimia, jos huomaa ongelmia toisella tilalla, miten tarjota apua, miten tehdä 
eläinsuojeluilmoitus, miten voisimme auttaa toisiamme, miten pyytää apua jne.). Keskustelu 
oli vilkasta ja hyvää, asioita käytiin läpi laajalti. Keskustelun lisäksi oli ohjelmassa vapaa-
aikaa, saunomista, paljuilua, yhteinen illallinen, arpajaiset sekä tutustumista paikkaan ja 
tilan highland-sonneihin. Tapaaminen oli jälleen kerran oikein antoisa! Lehmonkärki oli 
upea paikka, mökit hienot ja ruoka mitä mahtavinta. Kiitos hallituksen puolesta kaikille 
mukana olleille! 

 

• Faba pyysi yhdistykseltä kommentteja highland cattle -rodun jalostusohjelman kuvauksesta.  
 
 SHCCry hallitus jätti esityksen 14.11.2018 hc-rodun jalostusohjelman valinta-ja 
 jalostustavoitteisiin ja rodun ominaispiirteisiin. Ominaispiirteet on esityksessä formuloitu 
 uudelleen, värit on täydennetty vastaamaan uusia tutkimuksia väreihin vaikuttavista 
 perintötekijöistä. Tärkeimmät jalostettavat ominaisuudet pysyivät esityksessä nykyisellään. 
 
 



 
 Jalostusohjelman VALINTA - ja JALOSTUSTAVOITTEET 

 Highland cattle –rodun jalostuksessa pyritään parantamaan rotua niin, että rodulle tyypilliset 

 piirteet kuten karaistuneisuus ja sopeutuminen ympärivuotiseen ulkokasvatukseen ja monipuolinen 

 karkearehun hyväksikäyttö säilyisivät, hedelmällisyys ja terveys paranisivat sekä perinnöllinen 

 monimuotoisuus säilyisi. 

 Tärkeimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat emo-ominaisuudet ja maidontuotanto poikimisten 

 helppous, vasikoiden kasvutaipumus ja lihakkuus, terveys sekä perinnöllisen monimuotoisuuden 

 säilyttäminen. 

 

 RODUN OMINAISPIIRTEET 

 Highland cattle (ylämaankarja) on Skotlannista peräisin oleva keskikokoinen, geneettisesti 

 sarvellinen  liharotu. Rotu on sopeutunut ympärivuotiseen ulkokasvatukseen. Karvapeite on 

 tuuhea ja kaksinkertainen, ominaista on pitkä karvoitus otsassa ja korvissa. Väriltään eläin voi olla 

 punainen, keltainen, valkoinen, musta, harmaa, harmaanvalkoinen, juovikas vaalennettuine 

 muotoineen ja laikukas.  
 
 Asia on käsittelyssä Fabassa ja Ruokavirastossa (ent. Evira) 
 

 

• Yhdistyksen edustajana Faban Jalostusvaliokunnassa on toiminut Johanna Rotola-Pukkila ja 
Pihvikarjaliitossa Esko Rissanen. Postimyyntiä hoiti vuoden 2018 loppuun Hanna 
Wallenius-Helenius, vuodenvaihteesta eteenpäin tuotemyyntiä (vanha postimyynti) hoitaa  
Liisa Volanen. 

 

Tiedotus: 

• Jäsenistöön on pidetty yhteyttä jäsenkirjeillä sekä kotisivujen, foorumin ja Facebookin 
sivujen kautta. . 

 

• Vanhoja vuosikirjoja lahjoitettiin Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan agrologipuolen 
opettajille sekä kirjastoon. Vuosikirjat -18 toimitettiin mm. Faban emolehmäasiantuntijoille 
ja emolehmätilojen asiakasvastaaville sekä yhteistyökumppaneille. Vuosikirja postitettiin 
juhlavuoden kansainvälisille vieraille ja sitä vietiin myös Saksaan kevätnäyttelyyn 
huhtikuussa. 

 
 
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 -kiertopalkinto luovutettiin Sami Jutilalle, Vesilahteen.  

• Yhdistys halusi muistaa Terhi Karisalmea, Jämsästä kertaluontoisella Sisu-palkinnolla.  

• Yhdistys on muistanut tilavierailukohteita, toimijoita ja talkoolaisia mm. yhdistystuotteilla ja 
lehmätaiteilija Päivi Latvalalta tilatuin tuottein. Näyttelyn tuomarille luovutettiin 
kiitoslahjana hc-aiheinen kuksa. 

 

 
 

 

 



 

 

Jäsenmäärä:  

• Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä 254 jäsentä/jäsentilaa.  
 

Yhdistyksen jäsenyydet: 

 

• Highland Cattle Society 

• Pihvikarjaliitto 

• Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry 

• MTK 
 
 
Hallitus 2018: 

 

• pj Arja Primietta, Hanko 

• varapj Heimo Marttinen, Kangasniemi 

• sihteeri Risto Volanen, Pertunmaa 

• Teemu Nurmela, Ranua 

• Sari Tarkkanen, Kurikka 

• Nina Lappalainen, Taipalsaari 

• Johanna Sovisalo, Rantsila 

• varajäsen Johanna Ratia, Askola 

• varajäsen Hanna Wallenius-Sevelius, Porvoo 
 


