VUODEN 2008 TOIMINTA LYHYESTI
Hallinto
Yhdistyksen johtokunta piti vuoden 2008 aikana 8 kokousta, joista 3 oli puhelinkokousta.
Tampereella 27.3.2008 pidetyn vuosikokouksen päätöksen mukaan johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Mauno Rahkola Kalajoelta. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet olivat Mika
Andersson, Pekka Eskelinen ja Mikael Jansson. Pekka Eskelinen ja Mikael Jansson valittiin
uudelleen. Mika Anderssonin tilalle valittiin Juha Karkkula Hauholta. Ismo Eerola erosi
johtokunnasta kesken kauden ja hänen tilalleen valittiin Juha Wikström.
Jäsenistö
31.12.2008 yhdistyksellä oli kaikkiaan 283 jäsentä. Jäsenistä 37 % ilmoitti tuotantosuunnakseen teurassikojen kasvatuksen, 24 % yhdistelmätuotannon ja 24 % porsastuotannon harjoittamisen. Kannattaja- ja yhteisöjäseniä oli 6 % jäsenistä. Maksamattomia jäsenmaksuja
vuodelta 2008 oli 48 kappaletta, osa näistä tuotannon lopettaneita tiloja.
Yhdistyksen toiminta
 Helmikuussa Suomen sikayrittäjien johtokunta osallistui tilavierailulle HK Ruokatalon Innovaatioryhmän kanssa Ossi Saaren yhdistelmätilalle. Tapaamisessa keskusteltiin sekä sikatalouden että sianlihanmarkkinoinnin ja tuotekehittelyn tulevaisuudesta. Helmikuussa johtokunta tapasi maa- ja metsätalousvaliokunnan Jari Lepän Forssassa.
 Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2008 Tampereella Hotelli Rosendahlissa.
Vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä seminaarissa MMT Jyrki Niemi piti esityksen tukiratkaisujen vaikutuksesta sianlihantuotantoon ja kuluttajahinnan muodostumiseen.
 Huhtikuussa johtokunnan kokouksen yhteydessä tutustuttiin Hyvinkäällä Sikatalouden tutkimuskeskuksen toimintaan. Hilkka Siljander-Rasi ja Maija Karhapää pitivät esityksen sikatalouden tutkimustoiminnasta ja pohdittiin yhteistyömahdollisuuksia tutkimusten toteuttamisessa. Yhdistys antaa lausunnon Jarmo Jugan raporttiin tutkimustoiminnan kehittämisestä.
 Kesäkuussa yhdistys oli yhteistyökumppanina järjestämässä LSO Foods Oy:n kanssa sikajuhlaa Tampereella. Tilaisuuden yhteydessä pohdittiin työryhmissä sikatalouden suurimpia tulevaisuuden haasteita ja selviytymiskeinoja niihin. Sianlihan
markkinointiprojektin käynnistäminen yhteistyössä lihatalojen kanssa saatiin
suunnitteille.
 Elokuussa allekirjoitettiin työsopimus yhdistyksen osa-aikaiseksi toiminnanjohtajaksi valitun Olli Anomaan kanssa.
 Syyskuussa yhdistys teki toimenpidepyynnön kilpailuvirastoon, toimiiko Suomen
lihamarkkinoilla rajoituksista vapaa kilpailu. Toimenpidepyyntö liittyi osaltaan
käynnistysvaiheessa olleeseen teurassikojen Venäjän vienti-projektiin. Markkinointiyhteistyöprojektia jatkettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa rahoituksen









saamiseksi valtion tulo- ja menoarvioon sisältyvästä avustuksesta maataloustuotteiden markkinointiin ja tuotannon kehittämiseen.
Lokakuussa yhdistys suositteli jäsenistöään liittymään S-ryhmää kohtaan suunnattuun ostoboikottiin. Syynä oli kaupparyhmittymän ottama kanta kotimaisen tuotannon ja raaka-aineiden arvostukseen. Sikayrittäjät osallistui yhteistyökumppanina Suomen Rehun ja LSO Foodsin kanssa kaksipäiväiseen Aulangon sikaseminaariin. Näyttelytilassa oli yhdistyksellä oma osasto. Menekinedistämiskampanjan
aloituskokoukset pidettiin kuun lopulla.
Marraskuussa yhdistys osallistui Ikaalisten Suuren Sikaseminaarin järjestämiseen
yhteistyökumppanina Atrian kanssa. Sikayrittäjillä oli oma osasto päivillä ja sen
edustajat osallistuivat paneelikeskusteluihin ja seminaariesityksiin. Markkinointiprojekti jatkui rahoituksen ja projektin hallinnoijan valitsemisella.
Joulukuussa yhdistys osallistui yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa kahteen tutkimussuunnitelmaan, joille haettiin
projektirahoitusta. Suunnitelmat koskivat tutkimusta paiseisen keuhkokalvontulehduksen ehkäisemiseksi ja pesänrakennusmateriaalien käyttämiseksi nykyaikaisissa porsimahäkeissä. Menekinedistämisprojektin rahoitushakemus jätettiin ministeriöön.
Suomen Sikayrittäjät jakoi Vuoden Sikateko–huomionosoituksen vuosikokouksensa
yhteydessä Rita Wegeliukselle. Perusteena oli hänen julkisten esiintymisiensä tuoma positiivinen julkisuus koko sikasektorille.

Yhdistyksen tekemät lausunnot ja kannanotot
 Huhtikuussa kantaa hyvinvointituen ehtoihin, jotka aiheuttivat hämmennystä tiloilla. Samoin on otettu kantaa pesämateriaalin käyttöön ennen emakoiden porsimista.
 Yhdistys on antanut lausunnon myös lakiin maa- ja puutarhatalouden kansallisista
tuista annetun lain muuttamisesta.
 Kesäkuussa yhdistys otti kantaa tuontilihan lisääntymiseen kuluttajamarkkinoilla ja
lietteen arvoon lannoitteena.
 Ensimmäisten todettujen PMWS-tapausten tuotantoon tuomaan riskiin annettiin
kannanotto ja samasta asiasta oli myös lehtikirjoitus Maatilan Pellervossa.
 Heinäkuussa yhdistys antoi kannanottonsa MTT:n sikatalouden tutkimustoiminnan kehittämiseen.
 Syyskuussa yhdistys on tehnyt toimenpidepyynnön kilpailuvirastoon vapaan kilpailun toteutumisen tutkimiseksi.
 Yhdistys jätti Maa- ja metsätalousministeriölle muistion koskien sivutuoteasetusta
ja haaskaruokintaa.
 Ministeriöön jätettiin kirjelmä koskien perustettavaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukuntaa ja sen kokoonpanoa.
 Lokakuussa Sikayrittäjät antoi lausunnon koskien S-ryhmän lihanostopolitiikkaa.
Samasta aiheesta julkaistiin myös kirjoitukset eri lehdissä.
 Elintarvikkeiden hintakehityksestä ja sen syistä julkaistiin lehdissä myös yhdistyksen kannanotto.
 Marraskuussa yhdistys otti kantaa Yleisradion toimituspolitiikkaan koskien uutisointia tuotantoeläinten olosuhteista. Kannanotossa Yleisradion johdolle arvosteltiin toimittajien työskentelyetiikkaa.

Suomen Sikayrittäjien tekemät lausunnot ja kannanotot löytyvät yhdistyksen jäsenille tarkoitetuilta Extranet-kotisivuilta.
Edustus asiantuntijatyöryhmissä
 ETU-ryhmän sika-asiantuntijaryhmässä Suomen Sikayrittäjiä edustaa Katri Rantsi.
 Anna Valroosin vetämässä hännänpurentatutkimuksen ohjausryhmässä edustaa
Terhi Harjunmaa-Levonen.
 Possunlihan menekinedistämisprojektin työryhmissä yhdistyksen edustajina ovat
puheenjohtaja Mauno Rahkola ja Terhi Harjunmaa-Levonen
 MTK:n sikavaliokuntaan Suomen Sikayrittäjien edustajaksi valittiin Pasi Tammisto.
 FabaSika Oy:n kenttäedustajistossa sekä Suomen Sikayrittäjiä että tuottajia edustavat Maria Penkkala.
 Faban jalostusvaliokunnassa edustajana on Olli Anomaa.

