Vuosiraportti 2010

1. Toteuttaja on Suomen Sikayrittäjät ry.
2. Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen, hankenro 7742
3. Yhteenveto
Hanke alkoi vuoden 2010 alusta. Päätoiminen projektipäällikkö aloitti työt huhtikuun 1.
päivä, siihen saakka hankkeen toimenpiteitä toteutti hankkeen johtaja. Starttipäivä pidettiin
26. huhtikuuta Luumäellä. Koulutustarpeen kartoittamiseksi lähetettiin kaikille hankealueen
sikatiloille kysely, jonka vastausprosentti oli n. 23 %. Koulutuksia järjestettiin loppuvuodesta
sekä pienryhmätoiminnan merkeissä että myös yleisinä koulutuspäivinä. Ulkomaan
opintomatka suuntautui Saksaan Hannoveriin Eurotier- messuille sekä saksalaisille
sikatiloille.
4. Raportti
Projektipäällikkö palkattiin vasta rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Hankkeen starttipäivä
pidettiin 26.4.2010 Luumäellä kunnanviraston valtuustosalissa. Starttipäivän ohjelmassa oli
hankkeen esittely, ELY- keskuksen puheenvuoro, eläinten hyvinvointi-luento, ihmisten
hyvinvointi-luento, rakentamis- ja investointikatsaus sekä valotettiin sikatalouden
tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 32 henkilöä. Kutsut lähetettiin
sikatiloille kirjepostina, mukana oli myös hankkeen aloituskysely sekä tiedote hankkeesta.
Kyselyn vastausten perusteella suunniteltiin tulevia koulutuksia. Hanketta esiteltiin
yhteistyökumppaneille sekä Kymenlaakson sikatalouskerhon kesätapahtumassa.
Opintomatkojen suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Lihan Kasvua Hämeessä - hankkeen
kanssa. Päätettiin järjestää yhteisesti matka Eurotier- näyttelyyn Hannoveriin marraskuussa
ja matkan järjestämisestä tehtiin kilpailutus Hilma-järjestelmän kautta. Kesäkuun 2. päivä
pidettiin Vantaalla sikatalous-seminaari, johon projektipäällikkö osallistui yhdessä hankkeen
johtajan kanssa. Samana päivänä oli Suomen Sikayrittäjät ry:n johtokunnan kokous, jossa
esiteltiin hanke ja suunniteltuja koulutuskokonaisuuksia johtokunnalle.
21. päivä kesäkuuta pidettiin ensimmäinen hankkeen sidosryhmätapaaminen, jossa käytiin
läpi hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä ja tulevia koulutuksia. Kaikille tiloille, jotka olivat
kyselyyn vastanneet, soitettiin ja tarkennettiin koulutustoiveita sekä tilan perustietoja.
Elokuussa järjestettiin tarjouskilpailu investoivien tilojen pienryhmä-koulutuksesta. Samalla
opeteltiin Hilma-järjestelmän käyttöä. Myös sikatilan talous- ja johtamiskoulutuksesta
pienryhmille pyydettiin tarjoukset. Erikoisalan koulutusta pystyvät vain harvat tahot
tarjoamaan, se huomattiin vähäisistä koulutustarjouksista. Elokuussa tehtiin myös
ensimmäinen maksatushakemus raportteineen.
Sikayrittäjät ry:n internet- sivujen uudistaminen käynnistettiin myös elokuun lopulla ja
pyydettiin tarjouksia sivujen graafisesta suunnittelusta sekä teknisestä toteuttamisesta että
ylläpidosta. Hankkeelle perustetaan selkeä oma sivukokonaisuus pääsivujen yhteyteen.

Projektipäällikkö osallistui syyskuussa johtokunnan kokoukseen ja esitteli hankkeen
alkuvuoden toimintaa sekä kertoi syksyn tulevista koulutuksista. Samalla matkalla
tutustuttiin Sastamalassa olevan Finnpig Oy:n karjuaseman toimintaan. Eurotier- matkaa
valmisteltiin ja saatiin viimeiset lähtijät matkalle.
Pienryhmäkoulutukset käynnistyivät lokakuussa investoiville tiloille sekä taloushallinta- ja
johtaminen- teemalla. Pellervo- instituutti järjesti 28.10.10 Tampereella Liha-alan
tulevaisuusseminaarin, johon projektipäällikkö osallistui. Hankkeen toimenpiteistä ja
sikatalouden ajankohtaisista asioista tehtiin lehtijuttu Lihatalous-lehteen, joka ilmestyi
marraskuun alussa.
4.-5. päivä marraskuuta järjestettiin Ikaalisissa suuri sikaseminaari yhteistyössä Atrian
kanssa. Hanketta esiteltiin seminaarin yhteydessä. Ulkomaan opintomatka järjestettiin 16.19.11. Eurotier-messuille sekä saksalaisille sikatiloille. Osallistujia oli 17 henkilöä ja Lihan
kasvua Hämeessä- hankkeesta myös 17.
Kaakkois-Suomen kehittämishankkeiden yhteinen hyvinvointi- ja yhteistyöteemapäivä
pidettiin 8.12. Imatralla ja Kouvolassa. Mukana järjestelyissä oli Nupit Kaakkoon- hanke,
Hyvinvointihanke sekä Peltonen- hanke. Pääpuhujana oli maalaislääkäri Kiminkinen ja muita
puheenvuoroja yhteistyökäytännöistä ja ajankohtaisista asioista käyttivät maaseutuyrittäjät
sekä kansanedustaja Kimmo Tiilikainen.
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 ulkomaille
b) aikataulu
Ensin selvitettiin kyselyn avulla koulutustarve ja vastausten perusteella
suunniteltiin koulutuksia. Pienryhmäkoulutus alkoi kesäkuussa ja
yleiskoulutustilaisuuksia järjestettiin marraskuussa ja joulukuussa.
c) resurssit
Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö agrologi Merja Berg ja hankkeen
johtajana toimii Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.
d) kustannukset ja rahoitus

Vuoden kokonaiskustannukset olivat 64.988,29 euroa, johon saatiin ELYkeskuksen myöntämänä tukena 58.489,46 euroa ja yksityisrahoitusosuus
6.498,83 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 parin viime vuoden
aikana lähes puoleen. Jatkavien 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.
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.
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