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Tavoitteet 2009
Tärkeimmät tavoitteet olivat sianlihatuotannon kannattavuuden parantaminen, kotimaisuuden arvon säilyttäminen kuluttajien keskuudessa. Yhdistyksen tavoitteena oli saavutetun asiantuntijaroolin ylläpitäminen ja vahvistaminen sikataloutta koskevassa päätöksenteossa. Pitkän ajan tavoitteena on luoda yhteistyötahojen kanssa suomalaiselle sikataloudelle strategia, jossa kestävä ja pitkäjänteinen yrittäminen on kannattavaa ja tarkoituksenmukaista koko maassa. Vuodelle 2009 keskeisimmäksi tavoitteeksi nostettiin porsaanlihan menekinedistämisprojektin onnistuminen. Yhteistyötahoja ovat etujärjestöt, viranomaiset, teurastamot, neuvontajärjestöt, kuluttajajärjestöt, rehuteollisuus sekä koulutus- ja
tutkimuslaitokset.
Hallinto
Yhdistyksen johtokunta piti vuoden 2009 aikana 4 kokousta ja lisäksi keskusteli ajankohtaisista asioista puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Alkuvuodesta johtokunnan puheenjohtajana toimi Mauno Rahkola ja johtokunnan jäseninä Terhi Harjunmaa-Levonen,
Pekka Eskelinen, Mikael Jansson, Juha Karkkula, Sari Kokkonen, Jari Marttila, Maria
Penkkala, Katri Rantsi, Pasi Tammisto ja Juha Wikström. Osa-aikaisena toiminnanjohtajana oli Olli Anomaa 26.3.2009 saakka. Nokialla 26.3.2009 pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaan johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Martin Ylikännö Huittisista ja
johtokunnassa jatkoivat Terhi Harjunmaa-Levonen, Mikael Jansson, Juha Karkkula, Jari
Marttila, Maria Penkkala, Pasi Tammisto ja Juha Wikström sekä uusina johtokunnan jäseninä Anja Kauppinen, Lauri Kurtelius ja Timo Pekkala. Uuden johtokunnan ensimmäisenä
tehtävänä oli uuden toiminnanjohtajan rekrytointi. Eri hakumenettelyjen, haastattelujen ja
neuvottelujen jälkeen uudeksi päätoimiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin Ari Berg
1.10.2009 alkaen. Ajanjaksolla 26.3.-1.10.2009 sihteerinä toimi Terhi Harjunmaa-Levonen.
Talous
Yhdistys teki viidentenä toimintavuottaan koskevana tilikautena 7 644,47 euron ( 8 854,22)
ylijäämäisen tuloksen. Kuluja oli yhteensä 24 512,40 euroa (23 711,44) euroa, joista suurin
osa oli henkilöstökuluja 19 252,76 euroa (17 420,22). Tuottoja oli yhteensä 52 128,85 euroa
(54 912,31), joista jäsenmaksujen osuus oli 32 344,15 euroa (31 709,82) euroa. Myyntituloja
ja eläinlääkäripalveluista saatuja tuottoja (alv 22 %) oli yhteensä 19 531,70 euroa
(22 697,39). Merkittävä osuus myyntituloista koostui eläinlääkäri Katri Kaaron tekemistä
konsultointilaskutuksista. 1020,90 euroa tuli ”Sikahyvä” T-paitojen ja pehmopossujen
myynnistä eri tilaisuuksissa. Muina tuottoina yhdistykselle tuli 253,00 euroa.
Yhdistyksen toiminta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa
Yhdistyksen tavoitteena on saada tuottajia eri tehtäviin päästäksemme vaikuttamaan sikatalousyrittäjiä koskeviin asioihin sekä valmistelu- että päätöksentekovaiheissa. Useita sekä
johtokunnan että yhdistyksen jäseniä onkin alan eri luottamustehtävissä (mm. MTK, teurastamoiden osuuskunnat ja muut hallintoelimet, jalostusorganisaatiot). Tavoitteena on
myös aktivoida jäsenistöä kertomaan mielipiteensä saadaksemme alan yhteinen näkemys
esille sikayrittäjiä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 26.3.2009 Nokian Edenissä. Ennen vuosikokouksen
alkua YLE2:n Silminnäkijä -ohjelman tuottaja Hannele Valkeenniemi piti alustuksen aiheesta ”Median suhde kotieläintalouteen”. Samalla osallistuttiin Faban Sikatalouden kevätpäiviin. Vuosikokouksessa päätettiin vuoden 2008 sikateko-huomionosoituksen antamisesta possutohtori, eläinlääkäri Katri Kaarolle. Varsinainen huomionosoitus palkitsemisineen suoritettiin marraskuussa Ikaalisten Sikaseminaarissa. Vuosikokouksen jälkeen
johtokunta käynnisti uuden toiminnanjohtajan hakuprosessin ja tämän työn lopputuloksena Ari Berg aloitti toiminnanjohtajana lokakuun alusta lukien.
Kesäkuussa yhdistys oli yhteistyökumppanina järjestämässä LSO Foods Oy:n kanssa sikajuhlaa Hämeenlinnassa. Marraskuussa olimme ELMA-messuilla omalla osastolla possuineen. Suomen Rehun sikaseminaarissa esittelimme meidän toimintaa ja Atrian sikaseminaarissa olimme keskeisesti mukana molempien päivien ohjelmissa. Tutustuimme Saarioisten toimintaan ja keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista johtokunnan joulukuun kokouksen yhteydessä.
Satafoodin hallinnoimassa Possupedia -ohjelmassa ja Agropoliksen vetämässä Lihan kasvua Hämeessä –hankkeessa olimme mukana asiantuntijoina. Lisäksi valmistelimme
Kaakkois-Suomen sikatalouden kehittäminen –hanketta yhteistyössä eri sidosryhmien
kanssa.
Yhdistyksen tekemät lausunnot ja kannanotot
Yhdistyksen nimissä annettiin lausunto MMM:n asetusehdotuksesta eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä.
Lisäksi annettiin lausunto MMM:n asetuksesta sikojen koeasemille, karjuasemille ja karjun
spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista.
Otimme kantaa ajankohtaisiin sikatalouteen liittyviin asioihin kuten mahdolliseen sikatilojen investointitukien avautumiseen ja sikatilojen lääkeluovutuksen ongelmiin.
Edustus asiantuntijatyöryhmissä
ETU-ryhmän sika-asiantuntijaryhmässä Suomen Sikayrittäjiä edustaa Martin Ylikännö.
Terhi Harjunmaa-Levonen on yhdistyksen edustajana Anna Valroosin hännänpurentatutkimuksen ohjausryhmässä. Menekinedistämisprojektin työryhmissä yhdistyksen edustajina on Terhi Harjunmaa-Levonen. MTK:n sikavaliokunnassa Suomen Sikayrittäjien edustajana on Pasi Tammisto. FabaSika oy:n kenttäedustajistossa ovat Maria Penkkala ja Mikael Jansson.
Sisäinen ja ulkoinen tiedotus
Yhdistyksen sisäisessä tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköistä jäsenpostia. Ne jäsenet, joiden sähköpostiosoitetta ei ole tiedossamme tai joilla ei ole sähköpostia, pystyivät
lukemaan lähetetyt sähköiset jäsenpostit kotisivujen Extranetin ”Ajankohtaiset-sivulta”.
Kotisivujen yleisellä puolella kerrottiin ajankohtaisista asioista. Jäsenmaksulaskutuksen
yhteydessä lähetettiin jäsenkirje.

Kotisivujen Extranet poistettiin toistaiseksi käytöstä joulukuussa ilmenneiden väärinkäytösten takia. Samalla aloitettiin kotisivujen uudistamistarpeiden kartoitus. Tavoitteena on
että uudet kotisivut palvelisivat entistä paremmin yhdistyksen tavoitteita.
Loppuvuodesta tiedotimme laajasti lehdistölle ajankohtaisista asioista. Aktiivisen tiedottamisen seurauksena haastattelu- ja juttupyynnöt lisääntyivät ja Suomen Sikayrittäjät olivat paljon esillä eri tiedotusvälineissä.
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