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     Suomen Lammasyhdistyksen tehtävänä on toimia maamme lammaskerhojen  yhdyselimenä, 

toimittaa lampaan- ja vuohenomistajien yhteistä ammattilehteä jäsenjulkaisuna, hoitaa 

lampaanomistajien ja lammaskerhojen yhteyksiä muihin kotimaisiin järjestöihin alan edut 

huomioiden sekä edistää alan tiedotusta. Yhdistyksen puitteissa pidetään yhteyksiä myös 

ulkomaille. 

 

1. Julkaisutoiminta  Yhdistyksen jäsenjulkaisu Lammas & vuohi ilmestyy viitenä numerona, osittain myös 

ruotsinkielisenä. Painopaikkana on t-print Hyvinkäällä ja lehden taittaa ProAgria Keskusten Liitto. 

Lehden sisältö on voimakkaasti neuvonnallinen. Siinä julkaistaan ajankohtaisten aiheiden ohella 

lampaan- ja vuohenomistajien kirjoittamia omia käytännön kokemuksiin perustuvia artikkeleita. 

Lehti toimii myös tutkimuksen ja neuvonnan tiedotuskanavana ja välittää ajankohtaistietoa lammas- 

ja vuohitalouteen liittyvistä päätöksistä.  

 

 

    Yhdistyksen kotisivuille www.lammasyhdistys.fi kerätään ja arkistoidaan laajempaa 

taustamateriaalia lammastaloudesta sekä hoidetaan ajankohtaisten asioiden tiedotusta. 

Ajankohtaisuuteen pyritään myös yhdistyksen Facebook-sivuilla.  

     

2. Kansainvälinen toiminta 
Suomen Lammasyhdistys osallistuu alan kansainväliseen toimintaan mm. ollen jäsenenä 

pohjoismaisessa lammas- ja vuohineuvostossa InterNorden. Muiden pohjoismaiden toimintaa 

seurataan alan lehtien ja internetin välityksellä sekä mahdollisuuksien mukaan myös muun 

yhteistyön muodossa.  Suomalaisesta lammasaineksesta tiedotetaan ja jalostuseläinten vientiä 

aktivoidaan. 

 

 3. Kerhotoiminta  Lammaskerhot toimivat kentällä lampureiden keskinäisen yhteydenpidon ylläpitäjinä ja paikallisten 

tilaisuuksien järjestäjinä. Kerhot toimivat yhdistyksen jäsenhankkijoina sekä markkinoivat 

lammastilaneuvontaa ja ovat läheisessä yhteydessä ProAgria-keskuksiin. Yhdistys toimii 

lammaskerhojen yhteyskanavana muihin sidosryhmiin päämääränään lampureiden etujen esille 

tuominen. Tarvittaessa kerhojen kautta selvitetään lampureiden mielipidettä erityisen tärkeäksi 

katsottaviin asioihin. Yhdistyksen kokoukset ovat kerholaisten yhteistilaisuuksia. 

 

4. Toimialan kehittäminen, maatalouspolitiikka sekä rekisteriasiat 
    Lammastoimialan kehittämisen suuntaviivat määritellään Suomen lammastalouden 

kehittämisohjelmassa, jota toteutetaan hankepainotteisesti vuosina 2015-2020. Yhdistys osallistuu 

merkintä- ja rekisteröintijärjestelmän sekä maatalouspolitiikan kehittämiseen neuvottelemalla 

toimialaa koskevista asioista MMM:n, Eviran ja Mavin kanssa MTK:n lammasjaoston rinnalla. 

Asioista tiedotetaan Lammas & vuohi –lehdessä, yhdistyksen sähköisillä kanavilla ja 

lammaskerhojen kautta.  

 

5. Ympäristö   Yhdistys osallistuu ympäristönhoidon tukijärjestelmien ja rahoituksen kehittämiseen yhteistyössä 

MTK:n, muiden alan toimijoiden ja maataloushallinnon kanssa. 

 

6. Jalostustoiminta  Hyvän eläinaineksen merkitystä korostetaan. Yhdistyksen hallituksen ja jalostusvaliokunnan 

tehtävänä on miettiä lampaiden tuotosseurantaan, rakenne- ja villa-arvosteluun, linjajalostukseen, 

keinosiemennykseen ja jälkeläisarvosteluun käytännönläheisiä, tiloja palvelevia ratkaisuja ja 

edistää niiden toteutumista neuvottelemalla asioita hoitavien organisaatioiden kanssa. Yhdistys on 

mukana myös pässien arvostelu- ja huutokauppa- tilaisuuksissa ja aktivoi lammastiloja 

osallistumaan lampaiden lihakkuusmittauksiin ja hyvän lammasaineksen hankkimiseen.  

 

7. Markkinointi  Markkinointitoimenpiteillä edistetään sekä jäsenistön että kuluttajien tietoutta Suomen 

lammastaloudesta. Suomen Lammasyhdistys kehittää yhteistyötä eri sidosryhmien, esim. 

teurastamoiden, kehräämöiden ja muokkaamoiden sekä mahdollisuuksien mukaan myös Ruokatieto 
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Yhdistys ry:n ja Ruoka-Suomi-teemaryhmän kanssa. 

 

8. Muu toiminta  Yhdistyksen toiminta tukee Valtakunnallisen Lammasstrategian visiota, joka päivitetään 

luotaamaan vuodelle 2022. Pyritään kasvattamaan uuhimäärää, karitsanlihan, villan ja nahkojen 

tuotantoa sekä maisemalaidunnusta antamalla tukea ja tietoa vanhoille ja uusille yrittäjille. 

Hankkeista saatu tieto hyödynnetään käytännössä. Yhdistyksen kokouksissa käsitellään 

ajankohtaisia aiheita ja tarjotaan ruokia suomalaisesta lampaasta. Palkitaan kuluvan vuoden 

lammastila ja jaetaan kunniakirjat parhaista tuotosseurantatuloksista. Lanseerataan kansainväliset 

kerintäkilpailusäännöt Suomeen ja järjestetään lampaankerinnän SM-kilpailut yhdessä 

lammaskerhojen ja muiden tahojen kanssa. Toimitaan konsulttina siitoslampaiden viennissä. 


