
Suomen Lammasyhdistys ry                                            TOIMINTAKERTOMUS 2020 

1 

 

 

Yleistoiminta 

 

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 102. toimintavuosi. Lampaanjalostusyhdistys muuttui Suomen 

Lammasyhdistykseksi vuoden 1988 alussa, jonka jälkeen lammastilaneuvonta jäi pois 

yhdistyksen toiminnasta. Toiminnan painopiste on viime vuosina ollut edunvalvonnassa ja 

tiedotuksessa. 

 

SLY:n hallituksen Tipos Ab:lta (Anna Kujala) tilaama suunnitelma yhdistyksen 

viestintästrategiasta valmistui vuoden alussa, ja suunnitelmassa ehdotettuja viestintätoimia 

pyrittiin mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan vuoden aikana. Samalla kaikessa 

näkyvässä viestinnässä pyrittiin yhtenäiseen ilmeeseen. Suunnitelman toteutusta on 

tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina. 

 

Yhdistyksen jäsenrekisterin tietojen päivittämistä jatkettiin myös vuonna 2020. Jäseniä 

pyydettiin edelleen toimittamaan sähköpostiosoitteitaan kotisivuille tehdyn lomakkeen 

kautta. Saadut osoitteet tallennetaan jossain vaiheessa rekisteriin jäsenviestinnän 

helpottamiseksi. Suomen Lammasyhdistyksen jäsenmäärä kasvoi hieman, 31.12.2020 

jäseniä oli rekisterissä 818 (2019: 791, 2018: 766, 2017: 740, 2016: 838, 2015: 953, 2014: 

944, 2013: 953, 2012: 978 ja 2011: 930 jäsentä). Kannattajajäseniä vuonna 2020 oli kolme. 

Henkilöjäsenmaksu oli 79 €, kannattajajäsenmaksu 300 € ja perhejäsenmaksu 30 €. 

Opiskelija- ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu oli 50 €, henkilökannattajajäsenen maksu 30 € 

ja lehtijäsenen vuosimaksu 79 €. Erämaksujäsenten jäsenmaksuksi oli 2 x 45 €. 

 

Ilmoitusmyynnistä saadut tulot saatiin pidettyä budjetoidussa summassa aktiivisen 

myyntityön ansiosta. Lisäksi vuoden 2021 seinäkalenteriin painatus- ja postituskulujen 

kattamiseksi myydyistä mainospaikoista saatu 4000 € kasvatti myynnistä saatua summaa. 

Yhdistykselle jäsentuotteiksi hankittuja t-paitoja ja postikortteja sekä Omat Lampaat – 

pienlampurin käsikirjaa myytiin pääasiassa kotisivujen kautta tilattuna.  

 

Edunvalvonnassa painopiste oli tulevan EU-ohjelmakauden valmistelussa yhdessä MTK:n 

lammasverkoston kanssa. Valmistelu oli 2020 virkamiesvalmisteluvaiheessa ja 

ministeriöstä tihkuvia luonnoksia ja yleensäkin valmistelua kommentointiin lukuisissa 

epävirallisissa palavereissa. Tavoitteena ja taustana meillä on Valtakunnallisen 

lammasstrategian tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset, joiden valossa pyrittiin 

vaikuttamaan valmistelun suuntaan. 

 

Vuoden 2020 aikana Suomeen vahvistettiin kaksi lampaanlihaan keskittyvää virallista 

tuottajaorganisaatiota: Pohjanmaan Lammasosuuskunta ja Lounais-Suomen Lampurit ry. 

Alkuvuodesta valmistui myös kansallinen nurmistrategia, jonka valmistelussa SLY oli 

yhtenä alkuunpanijana.  

 

Muutaman vuoden nosteessa ollut kotimainen villa sai koronavuoden käsityöinnostuksesta 

runsaasti mediahuomiota. Villan heikko hyödyntämisaste, eli suuri määrä hukkaan 

heitettävä villaa herätti paljon keskustelua, samalla kuin jalostajat ja myyjät kärsivät raaka-

ainepulasta. Loppuvuodesta valmisteltiin villaketjun toimijoiden yhteistyön tiivistämistä, 

jotta suurempi osa villasta saataisiin talteen ja hyötykäyttöön.  

 

 

Vuoden 2020 aikana Lammasyhdistyksen edustajat osallistuivat myös muun muassa 

lammastoimijoiden (lihaketjun) sidosryhmätapaamisiin sekä Eläinten hyvinvointimerkintä 

suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä -hankkeeseen.  
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Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia tavoitti Suomen vuoden 2020 alussa, ja erilaiset 

kokoontumisrajoitukset vaikuttivat kaikkeen toimintaan koko vuoden ajan. Kevään 

valtakunnalliset Lammaspäivät toteutettiin etäseminaarina 18.-19.3.2020, mutta syksyn 

Lammaspäiviä ei pidetty lainkaan. Kesän ajaksi kokoontumisrajoituksia helpotettiin jonkin 

verran, ja Suomen Lammasyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pystyttiin pitämään 

Kokkolassa 28.7.2021 Keski-Pohjanmaan Lampureiden organisoiman lampureiden 

kesäretken yhteydessä. Kesäretken teemana oli maisemalaidunnus sekä perinnebiotooppien 

hoito, ja päivän aikana vierailtiin Tankarin majakkasaarella sekä Harrinniemessä 

tutustumassa lampaisiin maisemointitöissä. Menomatkalla Tankariin kuultiin biologi 

Hannu Tikkasen esitys alueen perinnebiotoopeista sekä niiden hoidosta. Paluumatkalla 

pidettiin SLY:n kevätkokous.  

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11.2020 pienen porukan läsnä ollessa Turussa, 

mutta pääsääntöisesti etäkokouksena Teams-yhteyden välityksellä. Syyskokouksessa 

kuultiin MTK:n tilannekatsaus uuden ohjelmakauden valmistelutilanteesta sekä 

Pohjanmaan Lammasosuuskunnan toimitusjohtaja Anniina Holopaisen alustus 

lihamarkkinoiden kehityksestä tuottajaorganisaatioiden perustamisen jälkeen. Alustuksen 

jälkeen kuultiin myös toisen tuottajaorganisaation eli Lounais-Suomen Lampurit ry:n 

näkemys aiheeseen sekä käytiin keskustelua lampurin roolista lihaketjussa. Lisäksi 

syyskokouksen yhteydessä palkittiin tuotosseurannan vuoden 2019 parhaat lammastilat.  

 

SLY toteutti 8.-18.6.2020 Suomilammasta grilliin –somekampanjan, joka oli jatkoa 

syksyllä 2019 pidettyyn Suomilammas lautaselle –kampanjalle. Kahden teemaviikon 

aikana julkaistiin Sami Garamin ja kampanjan työryhmän yhdessä miettimiä 

grilliruokareseptejä. Reseptit julkaistiin myös keskiaukeaman liitteenä Lammas & vuohi –

lehden numerossa 3/2020. 

 

SLY, alueelliset lammaskerhot, lammastilat sekä kotimaiset villa-alan toimijat järjestivät 

valtakunnalliset Villaviikot 27.9.-4.10.2020. Villaviikkojen aikana oli tarjolla erilaisia 

villa-aiheisia tapahtumia ja tempauksia ympäri Suomen. SLY painatti Villaviikkoja varten 

lisää suomen- ja ruotsinkielisiä villakortteja sekä uudistuksena kortin myös 

englanninkielisenä. Lisäksi yhdistys järjesti yhdessä Uudenmaan Lampureiden kanssa 

villatapahtuman Helsingin Kansalaistorilla 27.9.2020. Tapahtumaan olivat tervetulleita 

kaikki kotimaisen villan kanssa toimivat tahot kautta maan. 

 

Lammasyhdistys painatti seinäkalenterin jälleen vuodelle 2021. Kalenterin taskuun 

myytiin kymmenen mainospaikkaa, joista saaduilla tuloilla kalenteri voitiin lähettää 

suoraan painosta kaikille jäsenille.  

 

Vuoden 2016 alussa yhdistykselle palkatun osa-aikainen ilmoitusmyyjä-

verkkosivuvastaavan työsuhdetta jatkettiin edelleen. Lammasyhdistys.fi – sivuston 

kehitystä jatkettiin ja Lammasyhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivustoja ylläpidettiin 

aktiivisesti. 

 

Lammaskerhot toimivat vuoden aikana alueillaan vaihtelevasti. Kerhot ovat järjestäneet eri 

puolilla Suomea mm. markkinatempauksia ja retkiä.  

 

Hallituksen toimesta pidettiin yhteyttä tärkeimpiin sidosryhmiin. MTK:n 

Lammasverkostossa vetäjinä toimivat Tapio Rintala (pj) ja Maija Suutarinen (vpj). SLY:tä 

verkoston ytimessä edusti puheenjohtaja Petri Leinonen sekä ulkokehällä toiminnanjohtaja 

Marjo Simpanen. Outi Sirola ja Marjo Simpanen edustivat yhdistystä Ruokaviraston 
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Lammas- ja vuohirekisterin yhteistyöryhmässä. Villa-asioihin keskittyvässä European 

Working Group -ryhmässä SLY:tä ja Suomea edusti Satu Kumpulainen.  

 

 

  

Julkaisutoiminta 

 

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

Julkaisu sisälsi ajankohtaisia artikkeleita lampaista ja vuohista aina aloittelijan arjesta 

tutkimuksen huipulle. Vuohiteema oli keskitetty kahteen numeroon vuodessa. Vuoden 

2020 lopulla lehden paino kilpailutettiin, ja vuoden 2021 alusta alkaen painosta vastaa 

vaasalainen Grano. 

 

Toimitustyötä tehtiin toimitussihteeri Anna Kujalan sekä ilmoitusvastaava Eila Pennasen 

ja päätoimittaja Marjo Simpasen voimin. Tipos Ab (Anna Kujala) vastasi lehden taitosta. 

Lehti painettiin T-Printissä Hyvinkäällä. Toimituskuntaan kuuluivat edellä mainittujen 

lisäksi Silja Alamikkotervo, Milla Alanco-Ollqvist, Sari Kotivirta, Jarmo Latvanen, Petri 

Leinonen, Otto Makkonen, Sarita Mikkonen, Josefin Norrback, Maija Suutarinen, Terhi 

Torikka ja Kirsi Vertainen. Vuohipalstan aineistoa saatiin Suomen Vuohiyhdistyksen 

jäseniltä, ja vuohiasioista vastasivat Jonna Ukkola sekä Milla Alanco-Ollqvist. 

 

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

  

 

 

Yhdistyksen johto ja asioiden hoitajat 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2020 kuluessa yhdeksän (9) kertaa. Hallitukseen 

kuuluivat seuraavat henkilöt (varajäsenet suluissa): 
 

Petri Leinonen, puheenjohtaja 

Jarmo Latvanen, varapuheenjohtaja, I-alue (Juha Tähkämaa) 

Mikko Idlax, II-alue (Maaret Berg-Tynkkynen) 

Sirpa Tyrväinen, III-alue (Hannele Ulvo) 

Anniina Holopainen, IV-alue (Helinä Leppänen) 

Arto Hillilä, V-alue (Hannu Iso-Junno) 

Kirsi Ylipiessa, VI-alue (Anne Jurva) 

 

 

Jalostusvaliokunta kokoontui vuonna 2020 seitsemän (7) kertaa. Jalostuslampolahaku, eri 

rotujen jalostustavoitteet, geenivara-asiat, keinosiemennys- ja kantakirjauskysymykset sekä 

jalostuslampoloille tarjottavat palvelut ja edut olivat keskeisimmät kokoontumisissa esillä 

olleet teemat. Jalostuslampoloille kehitetyn diplomin sekä eläinkauppaa varten 

toimitettavan allekirjoitetun sertifikaatin käyttöä jatkettiin. Jäsenet: Marja-Liisa Sevón-

Aimonen (puheenjohtaja, asiantuntija), Kaie Ahlskog (kantakirjat, lammasneuvonta), Maija 

Häggblom (Föreningen Ålandfåret, kantakirja), Matti Koivisto (alkuperäisrodut), Susanna 

Nuutinen (tuontirodut), Anne Konsti (lampurijäsen) ja Marjo Simpanen (sihteeri). 

  

Yhdistyksen toiminnanjohtajana, Lammas & vuohi-lehden päätoimittajana ja hallituksen 

sekä jalostusvaliokunnan sihteerinä toimi MMM, agronomi Marjo Simpanen. 

Ilmoitusmyyjänä ja verkkovastaavana toimi agrologi Eila Pennanen. Kirjanpidosta ja 
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palkanlaskennasta vastasi Tilitoimisto Reipas. Yhdistyksen toimisto sijaitsi Vihdin 

Vanjärvellä ja varasto Mtech Digital Solutions Oy:n tiloissa Vantaan Jokiniemessä.  

 

 

Yhdistyksen kokoukset 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa Kokkolassa 28.7.2020 hyväksyttiin vuoden 2019 

toimintakertomus ja tilinpäätös, luettiin tilintarkastajien lausunto sekä myönnettiin 

vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle. Vuoden 2021 jäsenmaksuksi päätettiin 79€ 

ja kannatusmaksuksi 300€. Perhejäsenen vuosimaksuksi päätettiin 30€. Opiskelija- ja 

eläkeläisjäsenen jäsenmaksuksi päätettiin 50 €, henkilökannattajajäsenen maksuksi 30 € ja 

lehtijäsenen vuosimaksuksi 79 €. Erämaksujäsenten jäsenmaksuksi päätettiin 2 x 45 €. 

 

Yhdistyksen syyskokous pidettiin Turussa 19.11.2019. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 

2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden Lammastilana 2020 palkittiin 

Isokummun luomulammastila Sievistä. Uusia kunniajäseniä ei kutsuttu. 

 

Syyskokouksessa pidettiin hallituksen ja jalostusvaliokunnan erovuoroisten jäsenten ja 

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

jonka tilalle valittiin Juha Tähkämaa, ja Kirsi Ylipiessa (VI-alue), joka valittiin jatkamaan. 

Varajäsenistä erovuorossa olivat I-alueen Juha Tähkämaa, jonka tilalle valittiin Nina 

Snellman sekä Anne Jurva (VI-alue), joka valittiin jatkamaan. Jalostusvaliokunnasta 

erovuorossa olivat puheenjohtaja, jonka toimea Marja-Liisa Sevón-Aimonen oli hoitanut 

asiantuntijan roolinsa ohessa, sekä lampurijäsen Anne Konsti. Uudeksi puheenjohtajaksi 

valittiin tuontirotujen edustaja toiminut Susanna Nuutinen. Hänen tilalleen tuontirotujen 

edustajaksi valittiin Katja Syrjälä. Uudeksi lampurijäseneksi valittiin Pia Parikka. 

 

Suomen Lammasyhdistyksen edustajaksi Ruokaviraston Lammas- ja vuohirekisterin 

yhteistyöryhmään vuodeksi 2021 valittiin Pia Niemeläinen. 

 

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 2021 jäsenjulkaisussa 

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

 

 

Toimintakertomuksen allekirjoitukset: 

Teams-kokouksessa 15.4.2021 

 

_________________________________ _____________________________ 

 

_________________________________  _____________________________ 

 

_________________________________ _____________________________ 
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