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Yleistoiminta 

 

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 99. toimintavuosi. Lampaanjalostusyhdistys muuttui Suomen 

Lammasyhdistykseksi vuoden 1988 alussa, jonka jälkeen lammastilaneuvonta jäi pois 

yhdistyksen toiminnasta. Toiminnan painopiste on viime vuosina ollut edunvalvonnassa ja 

tiedotuksessa. 

 

Yhdistyksen jäsenrekisteri siirretiin 2017 uudelle pohjalle ProAgria Palvelukeskuksen 

ylläpitämän MK-Toimiston toiminnan päättyessä vuoden 2016 loppuun. Uudeksi pohjaksi 

valittiin peruskäytöltään ilmainen Avoine Oy:n tarjoama Yhdistysavain Rekisteri. Samalla 

jäsenrekisterin ylläpito siirtyi kokonaan yhdistyksen omaan hallintaan.  Rekisterin 

siivoaminen ajan tasalle, lammastilojen heikko taloustilanne sekä useiden lammastilojen 

lopettaminen vaikuttivat edelleen yhdistyksen jäsenmääräkehitykseen 2017. Suomen 

Lammasyhdistyksen jäsenmäärä laski vuoden mittaan 740:een (2016: 838, 2015: 953, 

2014: 944, 2013: 953, 2012: 978 ja 2011: 930 jäsentä). Kannattajajäseniä vuonna 2017 oli 

kolme. Henkilöjäsenmaksu oli 79 €, kannattajajäsenmaksu 300 € ja perhejäsenmaksu 20 €. 

 

Ilmoitusmyynnistä saadut tulot kääntyivät nousuun aktiivisen myyntityön sekä 

alennuskampanjoiden ansiosta. Yhdistykselle hankittiin myös jäsentuotteiksi t-paitoja sekä 

postikortteja. Lisäksi painatettiin 100-vuotisjuhlavuodelle 2018 suunnattu seinäkalenteri.  

 

Vuoden aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä MTK:n Lammasverkoston kanssa sekä 

edunvalvonnassa että Valtakunnallisen Lammasstrategian uudistamisessa. 

Valtakunnallinen Lammasstrategia kattaa kauden 2016–2022. Tavoitteena on nostaa 

kotimaisen karitsanlihan kulutus yhteen kiloon henkeä kohden ja lammastalouden 

keskimääräinen kannattavuuskerroin ykköseen. Visiona on tuottaa lampaasta haluttuja 

tuotteita kestävästi ja kannattavasti. Strategiassa huomioidaan liha-, villa, talja- ja 

maisematuotteiden laatu, eläinten, ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointi sekä tuotannon 

ekologisuus, luonnon monimuotoisuus ja tuotannon vähäpäästöisyys. 

 

Edunvalvonnassa toiminnan painopiste oli ruholuokitusskaalan tiukkenemisen ja 

luokituksista vastaavan toimijan jääviyden selvittämisessä. Teurasruhojen luokkien lasku 

näkyi selvästi useiden lampureiden tilipusseissa. Byrokratian purkutalkoot olivat myös 

edelleen edunvalvonnan toiminnallisessa keskiössä. Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin 

koko lammassektorin laajasti kattavaa markkinointikampanjaa.  

 

Suomen Lammasyhdistyksen sääntömääräiset yleiskokoukset pidettiin valtakunnallisten 

Lammaspäivien yhteydessä Lappeenrannassa 18.3.2017 ja Vaasassa 17.11.2017. ProAgria 

Keskusten Liitto järjesti kevään Lammaspäivillä opintoretken, yhteisen säräillallisen ja 

seminaarin lampaiden kivennäisistä ja vitamiineista. Syksyn Lammaspäivillä seminaarin 

aiheena oli lammasketjun toiminnan vahvistaminen.  

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa järjesti SM-kerintäkilpailut yhteistyössä Suomen 

Lammasyhdistyksen kanssa Farmari-näyttelyn yhteydessä Seinäjoella 17.6.2017. 

Kilpailussa noudatettiin kansainvälisiä kerintäkilpailusääntöjä. Tuomareina toimivat 

Håkan Johansson Ruotsista sekä Jenni-Stiina Inkinen, Annukka Numminen ja Kaie 

Ahlskog Suomesta. 

 

Vuoden 2016 alussa yhdistykselle palkatun osa-aikainen ilmoitusmyyjä-

verkkosivuvastaavan työsuhdetta jatkettiin. Lammasyhdistys.fi – sivuston kehitystä 

jatkettiin ja Lammasyhdistyksen Facebook-sivustoa ylläpidettiin aktiivisesti. 
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Lammaskerhot toimivat vuoden aikana alueillaan vaihtelevasti. Kerhot ovat järjestäneet eri 

puolilla Suomea mm. markkinatempauksia ja retkiä. Lammasyhdistys osallistui Etelä-

Suomen alueella kolmeen lammaskerhojen järjestämään kesätapaamiseen, joissa oli 

edustettuna yhteensä viisi eri lammaskerhoa. 

 

Hallituksen toimesta pidettiin yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin. MTK:n 

Lammasverkostossa olivat lampureiden edustajina Tapio Rintala (pj), Mårten Forss 

(SLC), Johanna Alamikkotervo, Outi Sirola, Otto Makkonen (vpj), Petri Leinonen ja 

Christer Ollqvist sekä kuuntelijaoppilaana Lammasyhdistyksen toiminnanjohtaja Marjo 

Simpanen. Outi Sirola ja Marjo Simpanen edustivat yhdistystä Lammas- ja vuohirekisterin 

yhteistyöryhmässä. 

 

Suomen Lammasyhdistys oli jäsenenä Pohjoismaiden lammas- ja vuohitalousneuvostossa 

InterNorden. Lisäksi yhdistys lähetti aiesopimuksen liittymisestä EU-rahoitteiseen Union 

of the sheep breeders in Europe – yhdistykseen, jonka perustamiseen tähtäävä kokous 

pidettiin Bulgariassa Sheep Breeder’s Festivalin yhteydessä 13.5.2017.  

 

  

Julkaisutoiminta 

 

Yhdistyksen jäsenjulkaisu Lammas & vuohi – lehti ilmestyi entiseen tapaan viidesti. 

Julkaisu sisälsi ajankohtaisia artikkeleita lampaista ja vuohista aina aloittelijan arjesta 

tutkimuksen huipulle.  

 

Toimitustyötä tehtiin toimitussihteeri Terhi Torikan ja tämän sijaisen Sari Kotivirran, 

ilmoitusvastaava Eila Pennasen sekä päätoimittaja Marjo Simpasen voimin. ProAgria 

Keskusten Liitto vastasi taitosta. Lehti painettiin t-printissä Hyvinkäällä. Ulkoasusta 

vastasivat Päivi Jokimies ja Birgitta Salminen. Toimituskuntaan kuuluivat edellä 

mainittujen lisäksi Jarmo Latvanen, Petri Leinonen, Otto Makkonen, Sarita Mikkonen, 

Maija Suutarinen ja Kirsi Vertainen. Vuohipalstan aineistoa saatiin Suomen 

Vuohiyhdistyksen jäseniltä, ja vuohiasioista vastasi Milla Alanco-Ollqvist. 

 

Verottaja on myöntänyt Lammas & vuohi – lehdelle arvonlisäverovapauden vuonna 2009. 

  

 

 

Yhdistyksen johto ja asioiden hoitajat 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2017 kuluessa yksitoista kertaa. Hallituksen 

jäsenille oli sovittu vastuualueet, johon kukin paneutuu erityisesti. Lisäksi perustettiin 

väljät työryhmät toiminnan eri osa-alueille. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt 

(vastuualue ja paikkakunta perässä ja varajäsenet suluissa): 
 

Petri Leinonen, puheenjohtaja, hankkeet 

Christer Ollqvist, varapuheenjohtaja, maatalouspolitiikka, ProAgria, (Sirpa 

Tyrväinen) 

Timo Heikkilä, lampaanliha, maisemanhoito (Hannu Iso-Junno) 

Anne Jurva, sähköinen viestintä, Green Care (Jaana Keränen) 

Kaarin Knuuttila, lampaanliha, teurastus ja jatkojalostus (Maaret Berg-Tynkkynen) 

Jarmo Latvanen, maisemanhoito, suoramyynti (Katja Sikka) 

Annaelina Kotilainen, villa ja taljat (Simo Havia) 
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Jalostusvaliokunta kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa. Jalostuslampolahaku sekä 

keinosiemennys- ja kantakirjauskysymykset olivat keskeisimmät kokoontumisissa esillä 

olleet teemat. Jäsenet: Johanna Alamikkotervo (puheenjohtaja), Kaie Ahlskog 

(lammasneuvonta), Maija Häggblom (Föreningen Ålandfåret), Matti Koivisto 

(alkuperäisrodut), Susanna Nuutinen (tuontirodut), Marja-Liisa Sevón-Aimonen 

(asiantuntija) ja Marjo Simpanen (sihteeri) sekä Pia Parikka (9.2.2017, tällöin myös 

sihteeri). 

 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana, Lammas & vuohi-lehden päätoimittajana ja hallituksen 

sekä jalostusvaliokunnan sihteerinä toimi MMM, agronomi Pia Parikka 22.2.2018 asti, 

minkä jälkeen toimissa jatkoi MMM, agronomi Marjo Simpanen. Ilmoitusmyyjänä ja 

verkkovastaavana toimi agrologi Eila Pennanen. ProAgria Palvelukeskus (ProEventus) 

hoiti yhdistyksen kirjanpidon sekä laskutuksen jäsentuotelaskutusta lukuun ottamatta. 

Yhdistyksen toimisto sijaitsi Vanha-Tuusjärven kartanossa Heinolan Lusissa 22.2.2018 

asti, minkä jälkeen se sijaitsi Vihdin Vanjärvellä.  

 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa Lappeenrannassa 18.3.2017 hyväksyttiin vuoden 2016 

toimintakertomus ja tilinpäätös, luettiin tilintarkastajien lausunto sekä myönnettiin 

vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle. Vuoden 2018 jäsenmaksuksi päätettiin 79€ 

ja kannatusmaksuksi 300€. Perhejäsenen vuosimaksuksi päätettiin 30€. Lisäksi perustettiin 

uudet jäsenlajit opiskelija- ja eläkeläisjäsenille, lehtijäsenille sekä 

henkilökannattajajäsenille. Opiskelija- ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin 50 €, 

henkilökannattajajäsenen maksuksi 30 € ja lehtijäsenen vuosimaksuksi 79 €.  

 

Syyskokous pidettiin Vaasassa 17.11.2017. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden Lammastilana 2017 palkittiin Taisto Jylhän 

tila Lohtajalta. Yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin Veikko Pyykönen Kauhavalta. 

 

Syyskokouksessa pidettiin hallituksen ja jalostusvaliokunnan erovuoroisten jäsenten ja 

varajäsenten vaali. Varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat Jarmo Latvanen (I-alue), joka 

jatkaa ja Anne Jurva (VI-alue), jonka tilalle valittiin Kirsi Ylipiessa. Varajäsenistä 

erovuorossa olivat I-alueen Katja Sikka, jonka tilalle valittiin Juha Tähkämaa sekä Jaana 

Keränen (VI-alue), jonka tilalle valittiin Anne Jurva. Jalostusvaliokunnasta erovuorossa oli 

puheenjohtaja Johanna Alamikkotervo, joka ei halunnut jatkaa. Koska sopivaa ehdokasta ei 

valintakokouksessa löydetty, annettiin SLY:n hallitukselle valtuudet nimetä puheenjohtaja 

myöhemmin sopivan ehdokkaan löytyessä. Siihen asti jalostusvaliokunta toimii 

varapuheenjohtaja Marja-Liisa Sevón-Aimosen vetämänä. 

 

Suomen Lammasyhdistyksen edustajaksi Eviran Lammas- ja vuohirekisterin 

yhteistyöryhmään vuodeksi 2018 valittiin Outi Sirola. 

 

Tilintarkastajaksi valittiin Raimo Vainio-Kaila (HT, JHT) ja toiminnantarkastajaksi Eliisa 

Malin. Varatilintarkastajaksi valittiin Eva Hiltunen (HT) ja varatoiminnantarkastajaksi 

Mika Malin. 

 

Päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan vuonna 2018 jäsenjulkaisussa 

Lammas & vuohi sekä yhdistyksen verkko- ja Facebook-sivuilla.  


