Suomen Highland Cattle Club ry.
TOIMINTAKERTOMUS 2019
Kokoukset:
• Sääntömääräinen vuosikokous Imatralla 10.2.2019.
• Hallitus kokoontui 4.kertaa.
• Lisäksi keskusteltu ja kokoustettu sähköpostin välityksellä.
Toiminta 8.2.2019-8.2.2020
•

Vuosikokous järjestettiin Imatran alueella kolmipäiväisenä ja päiviin mahtui tilavierailuja Innalanmäen tilalle,
Matintalon luomutilalle ja Willelän tilalle sekä poikima-apuluento, keskusteluita ja sääntömääräinen
vuosikokous 10.2.2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

•

Huhtikuussa osallistuttiin Elman eläimet-tapahtumaan Messukeskuksessa ja järjestettiin yhdistyksen julkisella
Facebook-sivulla messulippuarvonta. Messuständin hoito hoidettiin talkootyönä, kiitos mukana olleille
jäsenille.

•

Yhdistykselle hankittiin omalla nimellä ja logolla varustettu pop up-myyntiteltta tapahtumia varten.

•

Osallistuttiin Okra-messuille 3.-6.7.2019. Oripäässä yhdistyksen tuoteständillä. Messujen tuotemyyntiä
pidettiin yllä talkoovoimin, monesti jopa monen sukupolven voimin, kiitos kaikille.

•

Heinäkuun lopussa 29.7. järjestettiin Laidunpäivä-nimellä järjestetty koulutuspäivä nurmiin ja
rotaatiolaidunnukseen liittyen Urjalassa Johanna Jahkolan pitämänä. Päivä oli kiinnostava ja onnistunut.
Osallistujia oli parikymmentä.

•

Lauantaina 10.8. järjestettiin vuosinäyttely Kreivilän tilalla Oripäässä. Tuomarina toimi Mr. Angus MacDonald
Ulko-Hebrideiltä ja hänen mukanaan näyttelyssä kulki BBC:n kuvausryhmä kuvaamassa dokumenttia
Anguksesta. Näyttelyn avasi oikeutetusti Riikka Palonen. Näyttelyn rotuchampioniksi valittiin Elina ja Mika
Seppälän kasvattama ja omistama Wuoren Shannon 2nd. Onnea! Kiitos Kreivilän tilalle upeasta näyttelystä.
Iltajuhlaa vietettiin Kaidanojan Kartanolla.

•

Yhdistys toimii Philipp Mayerin oppimisryhmänä hänen opiskeluissaan kokonaisvaltaisen maatilan pidon eli
holistic managementin puitteissa. Yhdistys on myös antanut toimeksiannon Johanna Ratialle
opinnäytetyöhön aiheesta ”Syitä ja ratkaisuja highland cattle-rodun suhteessa korkeaan
vasikkakuolleisuuteen.”

•

Joka toinen vuosi järjestettävä Pohjoismainen tapaaminen järjestettiin vuonna 2019 Norjassa. Suomesta
tapahtumaan osallistui puheenjohtaja Nina Lappalaisen johdolla kymmenkunta suomalaista syyskuun
puolivälissä. Neljän päivän matkalla ohjelmassa oli tilavierailuja sekä osallistuminen isoon
maatalousnäyttelyyn.

•

Syystapaaminen järjestettiin Ähtärin seudulla lokakuussa. Syystapaamisen ohjelmassa oli tilavierailuja
Suoniemi Highlandilla ja Konttiaho Highland Ranchilla, keskustelua, luento keinosiemennyksestä sekä
yhdistyksen jäsenten pitämiä luentoja aiheista: ilmastonmuutos ja nauta – Sakari Peltola ja holistic
management – Philipp ja Niina Mayer. Upeaa, että yhdistyksestä löytyy jäsenistöä, joiden tietoja ja taitoja
jakaa ja josta on meille kaikille hyötyä!

•

Laitumelta Lautaselle-nettisivuja on pidetty yllä ja sivustolla on jo yli 50 tilaa kartalla.

•

Yhdistykselle on hankittu uusia tuotteita tuotemyyntiin sekä päivitetty Lihaesite.

•

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.
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:
• Vuosikokouksessa 2019 Arja Primietta ilmoitti, ettei ole käytettävissä enää neljännelle jatkokaudelle
puheenjohtajana. Kokouksessa julkistettiin Puheenjohtajan kääty, muistoesine Arja ja Markku Primiettalta
yhdistyksen puheenjohtajalle tapahtumissa ja kokouksissa kannettavaksi.
• Yhdistyksen ylpeys-palkinto jaettiin Johanna Rotola-Pukkilalle kunnioitukseksi hänen tekemästään
pitkäaikaisesta työstä highland cattle-rodun eteen ja roolistaan yhdistyksen monissa tehtävissä.
• Muistettiin Sveitsin rotuyhdistystä 20v. juhlavuonna. Muistamisen vei Riikka Palonen.
• Muistettiin Hereford-yhdistyksen 40 v. juhlavuonna. Muistamisen vei Philipp Mayer.
• Yhdistys on muistanut tilavierailukohteita, toimijoita ja talkoolaisia mm. yhdistystuotteilla ja eläintaitelija
Päivi Latvalalta tilatuin tuottein. Näyttelyn tuomarille luovutettiin kiitoslahjana HC-aiheinen kuksa.
Jäsenmäärä:
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksessä 220 jäsentä/jäsentilaa.
Yhdistyksen jäsenyydet:
• Highland Cattle Society
• Pihvikarjaliitto
• Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry.
• MTK
Hallitus 2019:
• Puheenjohtaja Nina Lappalainen, Taipalsaari
• Varapuheenjohtaja Risto Volanen, Pertunmaa
• Sihteeri Johanna Ratia, Askola
• Sari Tarkkanen, Kurikka
• Philipp Mayer, Akaa
• Johanna Sovisalo, Rantsila
• Johanna Kreivilä, Oripää
• Varajäsen Hanna Wallenius-Sevelius, Porvoo
• Varajäsen Heikki Härkönen, Karinkanta

