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SUOMEN SIKAYRITTÄJIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Suomen Sikayrittäjien jäsenmäärä (31.12.2014) oli yhteensä 309. Jäsenmäärä väheni
muutamalla vuoden aikana. Eronneiden (tuotannon lopettaneiden) tilalle tuli uusia
jäseniä. Jäsenistön tuotanto on noin 75 prosenttia koko Suomen sikatalouden
tuotantomäärästä. Sikayrittäjien lisäksi jäseninä on sika-alalla toimivia henkilöitä ja
yhteisöjä.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin (9.4.2014) Tampereella, jossa yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Martin Ylikännö. Johtokuntaan kuuluivat
vuonna 2014 puheenjohtajan lisäksi Jari Lahtinen (varapuheenjohtaja), Johan
Backlund, Marko Iso-Tuisku, Juha Karkkula (vuosikokoukseen saakka), Anja
Kauppinen, Vesa Kurikka-Oja, Lauri Kurtelius, Johanna Laurila, Timo Pekkala, Rita
Wegelius (uutena vuosikokouksesta alkaen) ja Arto Ylilammi. Johtokunta piti 4
virallista kokousta ja lisäksi osallistui aktiivisesti puhelimen ja sähköpostin
välityksellä lausuntojen ja kannanottojen yms. valmisteluun.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Ari Berg, jonka vastuulla oli yhdistyksen
asioiden lisäksi Sikayrittäjien hallinnoimien projektien suunnittelu ja johtaminen
sekä projektiyhteistyö muiden tahojen kanssa. Kaakkois-Suomen sikatalouden
kehittämishankkeen osalta hankejohtaja Ari Berg vastasi myös projektipäällikön
tehtävistä. Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshankkeen
hankepäällikkönä toimi Terhi Jääskeläinen tammikuun loppuun saakka, jonka jälkeen
hankejohtaja Ari Berg vastasi myös hankkeen käytännön toimista. Yhdistyksen ja
hankkeiden kirjanpidosta vastasi Tilitoimisto Päivi Yli-Mattila Huittisista ja
tilintarkastajana HTM Eeva-Maija Ylikoski Kankaanpäästä.
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TAVOITTEET JA TOIMINTA
Vuoden 2014 toiminta perustui vuosikokouksessa hyväksyttyyn sääntöjen
mukaiseen toimintasuunnitelmaan. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sika-alan
yleisten edellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi, sekä olla tällä alalla toimivien
henkilöiden ja yhteisöjen yhdistävänä verkostona. Toiminnan päätavoitteena oli
kannattavan sikayrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen Suomessa ja vuoden
ykkösteemana markkinaedunvalvonta. Yhdistyksen tarkoituksen ja päätavoitteen
saavuttamiseksi keskityttiin vuonna 2014 seuraaviin toimenpiteisiin:
1. Vaikutettiin aktiivisesti sikataloutta koskevaan päätöksentekoon mm.
seuraavasti:
- Sikayrittäjien johtokunta tapasi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen.
Tapaamisessa vedottiin kotimaisen sianlihantuotannon
toimintaedellytysten turvaamiseen ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
Lisäksi ministerille luovutettiin yhteenveto Sikojen hyvinvoinnin
edistäminen -tiedonvälityshankkeen toimenpiteistä.
- vaadittiin Venäjän viennin tyrehtymisen aiheuttaman menetyksen
täysimääräistä korvausta. Samalla muistutettiin että sianlihan osalta
vientirajoitukset tulivat voimaan huomattavasti ennen muihin
elintarvikkeisiin kohdistuvia pakotetoimia.
- vedottiin ministeriöön ja kansanedustajiin olemassa olevan sekä vireillä
olevan lainsäädännön epäkohtien tarkistamiseksi.
- vedottiin lihataloihin että tiloilla ja sika-alalla tehty mittava hyvinvointi- ja
laatutyö pitäisi pystyä hyödyntämään kotimaisen lihan markkina-arvon
nostamisessa.
- keskusteltiin tiiviisti maa- ja metsätalousministeriön, Mavin, Eviran, AVI:en
ja ELY:jen kanssa sikatalouteen liittyvistä asioista. Osallistuttiin alaan
liittyvien lakien valmistelutyöhön ja annettiin lausuntoja.
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2. Tiivistettiin yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm.
- lihatalojen kanssa keskusteltiin alan yhteisistä haasteista ja
kannattavuuden parantamiskeinoista.
- ETT/Sikavan kanssa tiivistettiin yhteistyötä.
- lisättiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa sika-alan opiskelun edistämiseksi.
- edistettiin eläinlääkäriopiskelijoiden sikalaharjoittelupaikkojen saamista.
- osallistuttiin eri yhteistyötahojen tilaisuuksiin.

3. Toimittiin alan asiantuntijoina mm. seuraavissa toimielimissä ja projekteissa:
ETU sika-asiantuntijaryhmä (Martin Ylikännö), Yliopiston WQ -tutkimushanke
(Ari Berg), Yliopiston hännänpurenta- ja pesänrakennushanke (Jari Lahtinen),
Satafoodin vastuullinen sikataloushanke (Terhi Harjunmaa-Levonen),
Yliopiston sikojen hengitystietutkimushanke (Martin Ylikännö), Yliopiston
SowMonitors -tutkimushanke (Ari Berg), Sikasektorin kriisiryhmä (Martin
Ylikännö ja Ari Berg), Yliopiston Uusia virikeinnovaatioita sikaloille - pilottikoe
(Terhi Jääskeläinen), HAMK:n työnantajataitojen kehittämishanke (Ari Berg),
MTT:n Reilu Sika -hanke (Ari Berg), Ministeriön hyvinvointitukiryhmä (Martin
Ylikännö ja Ari Berg), Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston tilavalvontaja lupafoorumi (Ari Berg), Yliopiston Emakoiden tuotantokestävyyshanke
(Martin Ylikännö), Ministeriön valvonnan seurantaryhmä (Martin Ylikännö,
Timo Heikkilä ja Ari Berg), Suvali3 -hankkeen ohjausryhmä (Ari Berg) ja Eviran
sikojen hyvinvointi toimenpideohjelman työryhmät (Martin Ylikännö ja Ari
Berg).
4. Järjestettiin ja/tai osallistuttiin mm. seuraaviin tilaisuuksiin:
- HKAgrin Tuota noin -seminaari Hämeenlinnassa 16.-17.1.
- Atrian sikaseminaari Ikaalisissa 23.-24.1.
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- Sarka -messut ja sikaseminaari Seinäjoella 31.1.
- Afrikkalainen sikaruttotilaisuus Kouvolassa 7.3.
- Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -hankkeen loppuseminaari 9.4.
- Okra -maatalousnäyttely ja Sikateko -julkistaminen 2.-5.7.
- Yrittäjän päivän yrittäjäjuhla Helsingissä 5.9.
- ETT:n 20-vuotisjuhlaseminaari Hämeenlinnassa 25.9.
- Afrikkalainen sikaruttotilaisuus Lappeenrannassa 24.10.
- Sikatalouden tulosseminaari Tampereella 4.11.
- Lihafoorumi Tampereella 5.11.
- ELMA -messut Helsingissä 7.-9.11.
- Tuotantoeläinseminaari Helsingissä 14.11.
- Kaakkois-Suomen sikataloushankkeen päätösseminaari 21.11.

5. Hyödynnettiin hankerahoitusmahdollisuuksia tehokkaasti:
- Toteutettiin Suomen Sikayrittäjien hallinnoimaa Kaakkois-Suomen
sikatalouden kehittämishanketta (2010-2014) hankesuunnitelman
mukaisesti. Hankkeen loppuvaiheessa keskityttiin tilakohtaiseen
valmennukseen. Viimeisenä hankevuotena järjestettiin koulutusta mm.
afrikkalaisen sikaruton riskeistä, rehuarvouudistuksesta ja talousasioista.
Opintomatkalla tutustuttiin biokaasulaitoksiin, uusiin sikaloihin ja käytiin
Okra-messuilla. Tämän Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman
pilottihankkeen tavoitteena oli vahvistaa sikatalouden
toimintaedellytyksiä, kouluttaa yrittäjiä ja verkostoida yrittäjiä, sekä luoda
uskoa ja innostusta tuotannonalan tulevaisuuden näkymiin. Hanke päättyi
31.12.2014.
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- Toteutettiin Suomen Sikayrittäjien hallinnoimaa Sikojen hyvinvoinnin
edistäminen -tiedonvälityshanketta (2010-2014) suunnitelman mukaisesti.
Kuuden ELY-keskuksen alueella toimivan hankkeen viimeisenä
toimenpiteenä valmistui Sikojen lääkitysopas, joka on luettavissa suomenja ruotsinkielisenä Sikayrittäjien kotisivuilla. Sikojen lääkitsemiseen liittyvä
seminaariosio pidettiin myös englanninkielisenä kahdella paikkakunnalla.
Hankkeen tavoitteena oli välittää yrittäjille ja päivittäin sikojen kanssa
työskenteleville tietoa eläinten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Lisäksi käsiteltiin eläinten hoitoon ja lääkitsemiseen liittyviä
asioita. Hankkeelle oli nimetty asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ja
sen puheenjohtajana toimi Jari Marttila. Hanke päättyi 30.6.2014.
Hankkeen loppuraportti on luettavissa Sikayrittäjien kotisivuilla.
6. Annettiin tunnustusta:
- Vuoden 2013 Sikateko-palkinto julkaistiin Okra -maatalousnäyttelyssä
Oripäässä 3.7. Huomionosoituksen sai eläinlääkäri Camilla Munsterhjelm
ansiokkaasta toiminnasta kansainvälisen Welfare Quality -arvioinnin
jalkauttamisessa suomalaisille sikatiloille.

7. Tehostettiin tiedottamista:
- Vastattiin nopeasti tiedotusvälineiden esittämiin haastattelupyyntöihin ja
esitettyihin kysymyksiin.
- Tehtiin juttuja lehtiin ja tiedotettiin ajankohtaisista asioista
mahdollisimman laajasti.
- Kehitettiin kotisivuja palvelemaan entistä paremmin sisäistä ja ulkoista
tiedottamista.
- Tiivistettiin yhteistyötä eri tiedotusvälineiden ja tahojen kanssa.
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TALOUS
Suomen Sikayrittäjien toiminnan ja tehtävien huomattava lisääntyminen aiheuttaa
haasteita yhdistyksen talouden hoidolle. Vuoden 2014 lopullinen tilinpäätös on
335,68 euroa alijäämäinen. Kulujen karsinta ja jäsenmaksutulojen kohtuullinen
toteutuminen mahdollistivat budjetissa pysymisen (talousarviossa 0,00 euroa).
Projektitoiminnan osalta tilinpäätökseen on kirjattu käytön mukainen summa, joten
ennakot eivät vaikuttaneet tulokseen. Näin ollen kirjanpidossa projektien tulot ja
menot olivat yhtä suuret. Taseen loppusumma on 46.728,98 euroa, omaa pääomaa
yhteensä 43.933,13 euroa. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

JOHTOKUNTA

