Vuosiraportti 2013

1. Toteuttaja on Suomen Sikayrittäjät ry.
2. Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen, hankenro 7742
3. Yhteenveto
Kotimaan opintomatkoja tehtiin Sarka-messuille 31.1.-1.2.2013 ja lähiteurastamoihin
maaliskuussa. Uusi pienryhmä ”yhteissikalan perustaminen” aloitti kokoontumiset ja
opiskelun heinäkuussa. Kesällä osallistuttiin sikakerhon kesätapahtumaan Kouvolassa ja
syyskuussa pidettiin koulutus- ja tiedotustilaisuus Afrikkalaisesta sikarutosta
Lappeenrannassa. Marraskuussa järjestettiin eläinten hyvinvointi- koulutusta teemalla
”Lääkkeiden hallittu käyttö II” Parikkalassa ja Kouvolassa.

4. Raportti
Tammi-helmikuun vaihteessa järjestettiin perinteinen opintomatka Sarka-messuille
Seinäjoelle. Osallistujia oli 11 henkilöä ja matkanjohtajana toimi Ari Berg. Matkan teemana
olivat edelleen investoinnit, koska niistä haluttiin saada lisätietoa ja tutustua erilaisiin
rakennusratkaisuihin. Kohteena oli Sami Eerolan tila Nurmossa, jossa oli käynnissä lihasikalan
laajennus. Laajennuksen yhteydessä sikalaan tulee lannan fraktiointilaitteisto. Sikayrittäjät
järjesti iltatilaisuuden, jossa keskusteltiin sikatalouden ajankohtaisista aiheista. Toisena
matkapäivänä osallistuttiin Sarkamessuille ja sikaseminaariin, jonka aiheena olivat uudistuva
eläinten hyvinvointituki ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
viriketutkimushankkeen tulokset ja havainnot.
Maaliskuun 12. päivä tehtiin yhteistyössä Parikkalan kunnan elinkeinotoimen kanssa opintoja tutustumismatka hankealueella toimiviin tilateurastamoihin: Muhniemen Lahtivaja
Anjalassa, Liha REM Oy Kausalassa ja lähialueen Heila-lähiruokatorille Heinolaan sekä Hyvä
Savumaja XO-palvaamoon Pertunmaalle. Opintomatkalle osallistui 6 tuottajaa (myös
naudanlihantuottajia) sekä Parikkalan kunnan yritysneuvoja ja hankkeen johtaja. Lisäksi
matkalla kuultiin Ismo Eerolan luento ”Pellolta pöytään”- ketjusta.
Yhteissikalan perustaminen- pienryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 15. heinäkuuta ja
koulutuksessa käytiin läpi yhteissikalan perustamiseen liittyviä asioita. Seuraavat
kokoontumiskerrat olivat 22. ja 27.7.
Vuonna 2012 aloitettu lihasikalan suunnittelu Lasse Lukkarin tilalla eteni
toteuttamisvaiheeseen. Hankkeen toimesta on tuettu taloussuunnittelua, jonka toteuttajana
oli Pro Agria Liha Osaamiskeskus ja toiminnallista suunnittelua, jonka toteuttajana oli Farmi
Tilatech Oy. Tilakohtaista neuvontaa on tarjottu kaikille hankealueen tiloille ja muutamat
tilat ovat sitä käyttäneetkin.

Kymenlaakson sikakerhon kesätapaamiseen 27.6.2013 osallistuttiin 18 henkilön voimin.
Saunomisen ja yhteisen illanvieton aikana keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja
tapahtumista. Mukana oli hankkeen johtaja, joka luennoi talous- ja kannattavuusasioista.
Suomen Sikayrittäjät ry. antoi huomionosoituksena vuoden 2012 Sikateko-palkinnon
Kaakkois-Suomen Iitistä kotoisin olevalle sikayrittäjä Ismo Eerolalle. Tunnustus julkaistiin
torstaina (4.7.2013) Farmari -maatalousnäyttelyn sikaseminaarin yhteydessä Seinäjoella.
Tiedotustilaisuus Afrikkalaisesta sikarutosta ja sen vaikutuksesta ja riskeistä itärajalla
pidettiin Lappeenrannassa 17.9.2013. Tilaisuuteen osallistui metsästäjiä, sikayrittäjiä ja
viranomaistahojen edustajia yhteensä 30 henkilöä.
Sikojen hyvinvointiin liittyvä seminaari ”Hallittu lääkkeiden käyttö II” pidettiin Parikkalassa
26.11. ja Kouvolassa 27.11. Parikkalan tilaisuuteen osallistui 8 henkilöä ja Kouvolan
tilaisuuteen 17 henkilöä. Ohjelma koostui seuraavista osioista: Lääkitsemislainsäädännön
uudistuminen, lääkkeiden käyttö SIKAVA-kirjausten pohjalta ja antibioottiresistenssitilanne.
Joulukuussa jätettiin jatkoaikahakemus hankkeelle niin, että se kestää vuoden 2014 loppuun
saakka. Perusteluna oli hankkeella vielä käyttämättä oleva rahoitus ja tuottajien halukkuus
osallistua hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja mahdollistamaan tilakohtaiseen neuvontaan.

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 ja ulkomailla
b) aikataulu
Kotimaan opintomatkat toteutettiin tammi- ja maaliskuussa.
Pienryhmäkoulutuksia järjestettiin heinäkuussa ja tiedotustilaisuus
Afrikkalaisesta sikarutosta ja sen aiheuttamista riskeistä itärajalla pidettiin
syyskuussa. Yleiskoulutukset eläinten hyvinvointiin liittyen järjestettiin
marraskuussa.
c) resurssit
Hankkeen johtajana toimii Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

d) kustannukset ja rahoitus
Vuoden kokonaiskustannukset olivat 27.891,39 euroa, johon saadaan ELYkeskuksen myöntämänä tukena 25.102,25 euroa ja yksityisrahoitusosuus
2.789,14 euroa on kerätty osallistumismaksuina koulutuksiin osallistujilta.
Maksatushakemusta ei tehty vuonna 2013, koska kustannuksia kerätään
hankkeen ennakkomaksua vastaavaa määrää.
f) raportointi ja seuranta
Hankkeesta raportoitiin ohjeistuksen mukaisesti.
g) toteutusoletukset ja riskit
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 20.3.2014
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Ari Berg, hankkeen johtaja

