VUOSIRAPORTTI 2011
1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry

2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshanke
Dnro. 1915/3560-2010
Hanke nro. 10149

3. Yhteenveto hankkeesta
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen - tiedonvälityshankkeen kautta välitetään tietoa
sikojen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hallitusta lääkkeiden käytöstä
kaikille eläinten kanssa päivittäin työskenteleville henkilöille. Hankkeen
toteuttamisaikana (2010-2012) järjestetään seminaaritilaisuuksia seuraavista aiheista: 1)
Sikojen hyvinvointi, 2) Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja 3) Hallittu
lääkkeiden käyttö sioilla. Hanke toimii kuuden ELY-keskuksen alueella: Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Tiedonvälitysseminaareja järjestetään hankealueella 2-3 Ele-keskusaluetta kohti niin,
että päiviä on yhteensä noin 45 kpl. Pohjanmaan alueella vähintään yksi jaksoista
järjestetään ruotsiksi.

3.1 Yhteenveto vuodesta 2011
Keväällä 2011 järjestettiin hankkeen ensimmäinen seminaarikiertue; Sikojen hyvinvointi.
Tilaisuuksia järjestettiin hankesuunnitelman mukaisesti 15, näistä tilaisuuksista kaksi
luennoitiin ruotsinkielisenä. Seminaaritilaisuuksissa oli yli 1100 osallistujaa.
Syksyllä 2011 järjestettiin hankkeen toinen seminaarikiertue; Sikojen hyvinvoinnin
edistäminen. Tilaisuuksia järjestettiin jälleen 15, joista kaksi ruotsinkielisenä. Osallistujia
oli lähes 950.
Ennen varsinaisia seminaarikiertueita järjestettiin sidosryhmille suunnattu
seminaaritilaisuus. Sidosryhmiin pidettiin yhteyttä myös suunniteltaessa seminaarien
sisältöä. Hankkeen työntekijät osallistuivat vuoden aikana sidosryhmien järjestämiin
tuottajatilaisuuksiin ja hankeasioista kirjoitettiin yhteistyötahojen asiakaslehdissä.

4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
Hankesuunnitelmassa tiedonvälityshankkeelle asetettiin seuraavia tavoitteita:
Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa sikojen hyvinvoinnista ja lääkinnästä.
Hankkeen kautta välitetään tietoa ja sitä kautta avustetaan sikayrittäjiä ja
eläintenhoitajia tunnistamaan eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi
sikayrittäjien kanssa keskeisiä sidosryhmiä tiedotetaan asiasta.

4.2 Hankkeen toteutus
a) Aikataulu ja toteutus
Tammikuun aikana perustettiin hankkeen toimisto Seinäjoelle sekä suunniteltiin ja
markkinoitiin hankkeen ensimmäistä seminaarikiertuetta. Maksulliset ilmoitukset
julkaistiin Farmi-uutisissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa. Tämän
lisäksi ETT Sikavan reksiterissä oleville tuottajille postitettiin kutsukirje seminaariin ja
teurastamoiden tuottajalehdissä julkaistiin hanketta käsitteleviä juttuja. Maaseudun
Tulevaisuudessa ja Lihatalouslehdessä oli ennakkoon seminaarikiertuetta käsittelevät
jutut.
Helmikuussa järjestettiin Sarkamessujen yhteydessä Sikaseminaari 4.2, jossa
pääluennoitsijana oli tanskalainen sikala-arkkitehti Nee Rentz-Petersen. Helmi- ja
maaliskuun aikana järjestettiin seminaarikiertue hankesuunnitelman mukaisesti. Ennen
varsinaisia tuottajatilaisuuksia järjestettiin sidosryhmien edustajille seminaaritilaisuus
Tampereella. Kiertueelle ja sidosryhmäseminaariin osallistui 1138 henkilöä; tuottajia,
tilojen työntekijöitä, lomittajia sekä muita alan toimijoita. Päivän pääluennoitsijoina
toimivat Welfare Quality-koulutuksen saaneet eläinlääkärit.
Päivän ohjelma:
9:00
Hankkeen tarjoama aamukahvi
9:30- 9:45
Avauspuheenvuoro
9:45- 10:30
Elinkeinon toimet
10:30- 11:30
Hyvinvoinnin määritelmä + Welfare Quality®
11:30- 12:30
Lounastauko
12:30- 14:00
Terveydenhuoltokäynnin uudistuminen
14:00- 14:30
Kastraatio ja muuta ajankohtaista
14:30- 15:00
Tuottajapuheenvuoro ja keskustelua päivän aiheista
Huhtikuussa valmisteltiin hankkeen ensimmäistä maksatushakemusta ja tiedotettiin
ensimmäisestä seminaarikiertueesta. Maaseudun Tulevaisuus ja Lihatalous sekä
maakuntalehdet kirjoittivat seminaarikiertueesta. Lisäksi tavattiin Welfare Qualityhankkeen toimijoita, joiden kanssa suunniteltiin osallistumisesta hankkeen toiseen

seminaariosioon. Lihatiedotus ry:n kanssa tavattiin ja keskusteltiin tiedottamiseen
liittyvistä asioista. Ohjausryhmän toinen kokous järjestettiin Seinäjoella 8.4.2011.
Toukokuussa projektipäällikkö luennoi lomittajaopiskelijoille (SEDU) ensimmäisen
seminaaripäivän kokonaisuuden Lempäälässä. Eviran toimijoiden kanssa järjestettiin
tapaaminen ja sovittiin heidän luennointiosuudestaan seuraavalla seminaarikiertueella.
Kaikille ensimmäiselle seminaarikiertueelle osallistuneille postitettiin todistus
osallistumisesta.
Kesäkuussa päätettiin projektityöntekijän osallistumisesta Pig Signals-koulutukseen
Hollannissa ja tätä varten valmisteltiin hankkeen ensimmäinen muutoshakemus.
Projektityöntekijä tulee luennoimaan toisella seminaarikiertueella ja luentomateriaalia
ryhdyttiin kuvaamaan ja valmistelemaan jo kesäkuussa. Terhi Jääskeläinen osallistui
ProAgrian järjestämään Sikatalouden tulosseminaariin Tampereella 9.6.2011. Lisäksi
valmisteltiin osallistumista kesän maatalousnäyttelyyn.
Farmari-näyttely järjestettiin Porissa 1.-3.7.2011. Hankkeella oli näyttelyssä oma osasto
kotieläinkentällä. Näyttelyssä markkinoitiin syksyn seminaarikiertuetta ja julkaistiin
seminaarikiertueen aikataulu. Heinäkuussa järjesteltiin luennoitsijoiden aikatauluja sekä
valmisteltiin hankkeen toista maksatushakemusta.
Elo- ja syyskuun aikana valmisteltiin tulevaa seminaarikiertuetta, sekä järjesteltiin
valvontaan liittyviä luennoitsijoita. Terhi Jääskeläinen osallistui Hollannissa järjestetylle
Pig Signals kurssille. Tulevaa seminaarikiertuetta mainostettiin Maaseudun
Tulevaisuudessa ja Farmi-uutisissa, sekä myöhemmin Landsbygdens Folkissa.
Lokakuussa käynnistyi hankkeen toinen seminaarikiertue. Tilaisuuksia järjestettiin
hankesuunnitelman mukaisesti. Seminaarikiertueelle ja sidosryhmätilaisuuteen osallistui
943 henkilöä. Luennoitsijoina toimivat Sikahavainnointikouluttaja Terhi Jääskeläinen,
Eviran eläinten hyvinvointijaoston ylitarkastaja Taina Mikkonen tai aluehallintoviraston
läänineläinlääkäri sekä WQ-tutkimushankkeessa työskennelleet arvioitsijat.
Päivän ohjelma:
9:00 Aamukahvi
9:30-9:40 Avauspuheenvuoro
9:40-11:30 Sikojen havainnointi
11:30-12:30 Lounas
12:30-14:00 Valvonta
14:00-14:45 WQ-tutkimuksen tuloksia
14:45-15:00 Päivän päätös

Seminaarikiertue päättyi joulukuussa, jolloin kaikille osallistuneille lähetettiin todistus
osallistumisesta. Joulukuussa järjestettiin myös ohjausryhmän sähköpostikokous, joka
mahdollisti alv-ohjauspäätökseen liittyvän muutoshakemuksen jättämisen.
Pääasiallinen tiedotuskanava hankkeella on Suomen Sikayrittäjät ry:n kotisivuilla oleva
hankesivu, jonka kautta tuottajat saavat tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja
voivat ilmoittautua tilaisuuksiin.

b) resurssit
Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö Terhi Jääskeläinen. Hankkeen johtajana
toimii Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

c) kustannukset ja rahoitus
Vuoden 2011 kokonaiskustannukset olivat 141 885,68 €. Yksityisen rahoituksen osuus
laskutettiin ETT Sikavalta. Maksuhakemuksia toimitettiin vuoden aikana kaksi.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat lihatalot sekä ETT-Sikava. Muina
yhteistyötahoina ovat hankealueella ja sen ulkopuolella toimivat hankkeet, tavoitteena
on yhteistyötä tehden välttää aihekokonaisuuksiltaan ja ajankohdiltaan päällekkäisten
tilaisuuksien järjestämistä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys

___________________________________
Ari Berg, hankkeen johtaja

___________________________________
Terhi Jääskeläinen, hankepäällikkö

