Vuosiraportti 2011

1. Toteuttaja on Suomen Sikayrittäjät ry.
2. Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen, hankenro 7742
3. Yhteenveto
Hankkeessa jatkuivat v. 2010 puolella alkaneet pienryhmäkoulutukset. Kotimaan
opintomatka tehtiin helmikuussa Sarka-messuille ja samalla käytiin tutustumassa 3
investoivan tilan sikalaratkaisuihin. Keväällä järjestettiin eläinten hyvinvointi-koulutuspäivät
ja syksyllä eläinten hyvinvoinnin edistäminen - koulutuspäivät. Hygieniaosaamiskoulutus- ja
testi pidettiin huhtikuussa sekä maatilan talous- ja turvallisuuspäivä marraskuussa.
Toukokuussa lähetettiin alueen sikatiloille kysely hankkeen koulutuksista ja
koulutustoiveista, yhtään lomaketta ei palautunut takaisin. Kesällä pidettiin kesätapahtuma
yhteistyössä Kymenlaakson sikatalouskerhon kanssa ja osallistuttiin Farmari 2011- messuille
Porissa.
4. Raportti
Tammikuussa tarjottiin jalostuspienryhmäkoulutusta 26.1. alkaen, mutta osallistujia oli vain
yhdeltä tilalta. Pienryhmäkoulutusta ei järjestetty vaan tarjottiin tilalle tilakohtaista
jalostusneuvonnan mahdollisuutta. Taloushallintapienryhmän kokoontumiset jatkuivat
tammikuussa kuten myös investoivan tilan pienryhmän. Hankkeen sidosryhmätilaisuus
pidettiin ProAgria Etelä-Karjalan tiloissa Lappeenrannassa 19.1.
Helmikuun 3.-4. päivä järjestettiin investoivien tilojen opintomatka Sarka-messuille
Seinäjoelle. Osallistujia oli mukana 10, matkalle osallistui myös rakennusmestari Ari Vatanen
asiantuntijana (investoivien tilojen pienryhmän kouluttaja).
Maksatushakemus vuodelta 2010 jätettiin ELY- keskukseen maaliskuun alussa. 24.3.
järjestettiin sikojen hyvinvointi-koulutuspäivä Kouvolassa Anjalan oppimiskeskuksella ja
vastaava päivä Parikkalassa Harjulinnassa 29.3. Taloushallinnan pienryhmä kokoontui
viimeisen kerran maaliskuussa. Taloushallintapienryhmälle päätettiin järjestää päivän
mittainen opintomatka Tampereella kesäkuussa pidettävään sikatalouden tulosseminaariin,
jonka järjestävät MTT ja ProAgria Liha Osaamiskeskus.
Huhtikuussa järjestettiin hygieniaosaamiskoulutus ja –testi 5. päivä Lappeenrannassa.
Huhtikuun 6.:ksi päiväksi järjestettiin lakilaari-päivä, jonka sisältönä olivat rahoitusasiat
(futuurit), maatilan lakiasiat, vakuutukset, riskienhallinta sekä ilkivalta maatiloilla
(eläinaktivistien iskut ja tuhotyöt). Osallistujia ilmoittautui vain yksi, joten tapahtuma
peruutettiin ja siirretään pidettäväksi myöhemmin tänä vuonna. Kouvolan Sanomat teki
lehtijutun hankkeesta ja kouvolalaisesta sikatilasta, paikanpäällä tilalla käytiin huhtikuun 13.
päivä. Investoivien tilojen pienryhmä kokoontui Lappeenrannassa Marjolan loma- ja
kokoushotellissa viimeisen kerran 20.4.

Toukokuussa pääsimme Mavin hanketarkastukseen, tarkastuksen kohteena oli
maksatushakemus ajalta 1.8.- 31.12.2010. Tarkastuksessa ei löytynyt olennaista
huomautettavaa hankkeen toimenpiteistä eikä hankkeen toimijasta. Toukokuun lopulla
lähetettiin hankealueen sikatiloille kysely hankkeen koulutuksista ja koulutustoiveista.
Yhtään vastausta ei palautunut takaisin, vaikka mukaan laitettiin palautuskuori, jonka
postimaksu oli valmiiksi maksettu. Sikatalouden kriisi vaikuttaa myös Kaakkois-Suomen
sikatilojen toimintaan ja monta tilaa harkitsee tuotannon alasajoa ja tuotantosuunnan
vaihtoa.
Kesäkuun 9. päivä Tampereella oli ProAgria Liha Osaamiskeskuksen ja MTT:n järjestämä
sikatalouden tulosseminaari, johon projektipäällikkö osallistui. Kesäkuussa aloitti toimintansa
uusi jatkojalostuksen pienryhmä, jossa tutkitaan sianlihan jatkojalostusmahdollisuuksia ja
pienlihanjalostamon toimintaa.
Vuoden 2011 Farmari-messut pidettiin Porissa. Hanketta esiteltiin Sikayrittäjät ry:n osastolla
messuvieraille ja tutustuttiin yhteistyökumppaneiden osastoihin sekä keskusteltiin
ajankohtaisista sikatalouden asioista heidän kanssaan. Kesätapahtuma järjestettiin
yhteistyössä Kymenlaakson sikatalouskerhon kanssa Kouvolan Kaipiaisissa Majoniemessä.
Paikalla oli 19 aikuista ja kymmenkunta lasta. Tilaisuuteen kutsuttiin myös
yhteistyökumppanit.
Elokuussa tehtiin 3. maksatushakemus alkuvuodelta. Projektipäällikkö irtisanoutui
tehtävistään ja Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen kanssa käytiin neuvottelu hankkeen
toteuttamisesta ja jatkamisesta vuoden 2013 loppuun. Sikayrittäjät ry jätti
muutoshakemuksen, jossa haettiin hankkeelle vuoden jatkoaikaa ja tarkennettiin
kustannuslajijakoa. Hankkeen käytännön toimenpiteitä toteuttaa hankkeen johtaja Ari Berg,
eikä hankkeelle palkata uutta projektipäällikköä. Projektipäällikkö osallistui Elintarvikealan
asiantuntijapäivään 26.8., jolloin tehtiin retki Herkkujen Suomi-tapahtumaan Helsinkiin.
Samalla retkellä käytiin tutustumassa luomulihantuotantoon sekä Eviran yksikköön Viikissä.
Projektipäällikön viimeinen työpäivä oli 14.9. ja tietokone, projektori sekä kopiokone ja
hankkeen materiaalit siirrettiin hankkeen johtajan kotitoimistoon. Hankkeen talouden
seuranta, maksatushakemusten tekeminen ja raportointityöt kilpailutettiin Hilman kautta.
Tarjouksen jättivät MT-tilipalvelut Joutsenosta sekä FVS Consulting Matti Somerkoski
Lappeenrannasta. Palvelut päätettiin ostaa MT-tilipalveluilta, vastuullisena hanketöiden
tekijänä Merja Virtanen.
Loka-marraskuussa järjestettiin eläinten hyvinvointikoulutuksen 2. päivän koulutukset
Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Kouvolassa koulutukseen osallistui 49 henkilöä ja
Lappeenrannassa 17 henkilöä. Maatilan talous- ja turvallisuuspäivään osallistui 12 henkilöä ja
se järjestettiin Luumäellä. Loppuvuodesta suunniteltiin v. 2012 toimintaa ja koulutuksia sekä
ulkomaan opintomatkaa, joka toteutetaan huhtikuussa 2012 Espanjan Barcelonaan.

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sikatalouden toimintaedellytyksiä, kouluttaa ja
verkostoida yrittäjiä sekä luoda uskoa ja innostusta tuotannonalan tulevaisuusnäkymiin.
Investointitukien mahdollisesti avautuessa hankkeen kautta edistetään myös tuotantoa
alueella säilyttävien investointien syntymistä.
4.2. Hankkeen toteutus
a) toimenpiteet
- pienryhmäkoulutukset
- yleiset koulutuspäivät
- opintomatkat kotimaassa
b) aikataulu
Pienryhmäkoulutus jatkui alkukevään ja yleiskoulutukset eläinten
hyvinvointiin liittyen järjestettiin maaliskuun lopulla. Kotimaan opintomatka
toteutettiin helmikuussa. Toukokuussa lähetettiin kysely hankealueen
sikatiloille koulutustoiveista ja pyydettiin palautetta hankkeen koulutuksista.
Kesällä järjestettiin kesätapahtuma ja syksyllä järjestettiin yleiskoulutuspäivät
eläinten hyvinvoinnista ja sikatilan talous- ja turvallisuusteemalla.
c) resurssit
Hankkeella oli päätoiminen projektipäällikkö agrologi Merja Virtanen
14.9.2011 saakka ja tämän jälkeen hankkeen johtajana toimi Sikayrittäjät ry:n
toiminnanjohtaja Ari Berg.
d) kustannukset ja rahoitus
Vuoden kokonaiskustannukset olivat 75.467,97 euroa, johon saatiin ELYkeskuksen myöntämänä tukena 67.921,17 euroa ja yksityisrahoitusosuus
7.546,80 euroa kerättiin osallistumismaksuihin koulutuksiin osallistujilta.
f) raportointi ja seuranta
Hankkeesta raportoitiin ohjeistuksen mukaisesti. Maksatushakemuksen
yhteydessä tehtiin toimenpideraportti kauden toimenpiteistä ja vuosiraportti
tehdään ohjeistuksen mukaisesti.
g) toteutusoletukset ja riskit
Hankealueella olevien sikatilojen määrä on pudonnut edelleen vuoden aikana
lähes neljänneksellä. Jatkavien laajentaneiden sikatilojen yrittäjät olisi saatava
kiinnostumaan hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista sekä koulutuksesta
että tilakohtaisesta neuvonnasta. Hankkeen tiedotusta tapahtumista ja
koulutuksista on lisättävä entisestään ja yhtenä tiedonvälityskanavana
voidaan käyttää Sikayrittäjien internet-sivujen hankeosiota. Riskinä hankkeen
toteutuksessa on se, etteivät sikayrittäjät näe houkuttelevina tarjottuja

kehittämis- ja koulutusmahdollisuuksia ja jättävät osallistumatta hankkeen
tapahtumiin. Sikatalouden yleisnäkymät Suomessa eivät valitettavasti näytä
kovin valoisilta alhaisen tuottajahinnan ja tuotantopanosten korkeiden
hintojen vuoksi. Hankkeen toimenpiteillä on mahdollisuus kuitenkin helpottaa
jatkavien sikatilojen toimintaedellytyksiä.
4.3. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm. lihatalot, neuvontajärjestöt, tuottajajärjestö
sekä rehuteollisuus.
4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset
Hankkeessa on järjestetty koulutuksia lomakkeen 2306Cind- tilastoinnin mukaisesti. Lomake
tämän raportin liitteenä.

Parikkalassa 9.3.2012
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Ari Berg, hankkeen johtaja

