
Suomen Highland Cattle Club ry

Sääntömääräinen vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Paikka: AMK-auditorio, Savonlinna

Aika: 25.2.2017

Läsnä: Osallistujalistan mukaisesti 68 henkilöä

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Primietta toivotti kokousväen tervetulleeksi, onnitteli aplodien kera 20 

vuotiasta yhdistystä ja kiitti runsaasta osallistujajoukosta ja avasi kokouksen klo 13.01

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

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Hatanpää ja Matti Mäkelä. 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 16.1.2017 ja lähtenyt kirjeitse jäsenistölle samalla viikolla. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin kokouskutsun mukaisena.

5. Yhdistyksen näyttelysäännöt

Näyttelysääntöehdotus jätettiin 2016 vuosikokouksessa vielä tarkasteluun. Näyttelysääntöjä sovellettiin 

Kauhajoki 2016 näyttelyssä. Yhdistyksen hallitus on tarkentanut näyttelysääntöehdotusta ja ehdotus on ollut 

luettavissa esityslistan liitteenä kotisivuilla. Hallitus esitti näyttelysääntöjen hyväksymistä.  Esitys hyväksyttiin 

yksimielisesti.

6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus 2016 ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Johanna Rotola-Pukkila esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016, joka osoitti ylijäämää 4259,50 

euroa, kun edellisenä vuonna se näytti alijäämää  2505,96 euroa. Rahastonhoitaja esitteli tilitapahtumia, taseet 

ja syyt tulokseen. Sihteeri esitteli rahastonhoitajan perään hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 

2016 (liite 1). Vuoden aikana oli taas järjestettu runsaasti ohjelmaa ja tapahtumia. Tämän jälkeen 

rahastonhoitaja luki vielä toiminnantarkastajien lausunnon, joka puoltaa vastuuvapauden myöntämistä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

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

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

vastuuvelvollisille. 

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

vuodeksi 2017

Sihteeri esitteli  hallituksen laatiman yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017 (liite 2). Vuosi 2017 on 

yhdistyksen 20v juhlavuosi mikä näkyy myös toiminnassa. Rahastonhoitaja esitteli hallituksen esityksen tulo- 

ja menoarvioksi vuodelle 2017 (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). 



9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2017

Jäsenistön keskuudesta ehdotettiin puheenjohtajaksi Arja Primiettaa jatkokaudelle.  Tämä sai runsaasti 

kannatusta. Arja Primietta valittiin jatkamaan yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajana. 

10. Valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksesta erovuorossa olivat Esko Rissanen, Jäppilä ja Sami Jutila, Vesilahti.

Erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja yksimielisesti valittiin:

Risto Volanen, Pertunmaa

Sari Tarkkanen, Kurikka

Todettiin jatkavat hallituksen jäsenet:

Johanna Ratia, Askola 1 v.

Johanna Rotola-Pukkila, Kauhajoki 1 v.

Heimo Marttinen, Kangasniemi 2 v.

Teemu Nurmela, Ranua 2 v.

Varajäseniksi vuodelle 2017 valittiin:

Sonja Tiilikainen, Salo

Kimmo Ruusu, Jämsä

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin jatkamaan Matti ja Tuula Mäki-Filppula.

12. Hyväksytään hallituksen esityksestä kunniajäsenet

Puheenjohtaja luki hallituksen esityksen yhdistyksen ensimmäisen kunniajäsenen kutsumisesta:

Yhdistyksen vuosikokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi

henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti ja pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja

tarkoitusperien tai rodun hyväksi. Kunniajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa 

kuten varsinaisella jäsenellä. Kunniajäseniä voi olla nimitettynä kolme henkilöä kerrallaan. Kunniajäsenet ovat

jäsenmaksusta vapaat.

Hallitus esittää vuosikokoukselle Riikka Palosen kutsumista yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi 

perusteluinaan:

Riikka Palonen on yhdistyksen perustajäsen ja ollut vuosien varrella aktiivisesti mukana yhdistyksen 

toiminnassa mm. puheenjohtajana. Hän on kahdenkymmenen vuoden ajan osallistunut merkittävästi rodun 

tunnetuksi tekemiseen Suomessa ja kirjoittanut ohjekirjan rodusta ja sen käsittelystä. Lisäksi hän on 

panostanut rodun jalostukseen, tuonut maahan useita jalostuseläimiä ulkomailta sekä myynyt omia 

jalostuseläimiään kotimaan lisäksi myös mm. rodun alkuperämaahan Skotlantiin. 

Vuosikokous kutsui yksimielisesti ja aplodien saattelemana Riikka Palosen yhdistyksen kunniajäseneksi.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kokouskutsussa oli mainittu Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinnon luovuttaminen. Puheenjohtaja luki mitä 

Yhdistyksen Ylpeys-kiertopalkinto merkitsee ja millä ansioilla se jaetaan. Tämän jälkeen kuitenkin ilmoitettiin 

että muistamisen saaja julkaistaan vasta juhlakokouksessa. Juhlakokouksessa Yhdistyksen Ylpeys-palkinnon 

saajaksi julistettiin Kirsi Huhtala.



14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Mikko Rotola-Pukkila päätti kokouksen kello 13.30 kiittäen hyvästä, ripeästä ja 

yksimielisestä kokouksesta.

Mikko Rotola-Pukkila Johanna Ratia

Puheenjohtaja Sihteeri

Pekka Hatanpää Matti Mäkelä

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


