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SUOMEN SIKAYRITTÄJIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Suomen Sikayrittäjien jäsenmäärä (31.12.2010) oli yhteensä 330. Jäsenmäärä kasvoi
vuoden aikana yli 10 prosenttia. Jäsenistön tuotanto on noin 50 prosenttia koko
Suomen sikatalouden tuotantomäärästä. Sikayrittäjien lisäksi jäseninä on sika-alalla
toimivia henkilöitä ja yhteisöjä.
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin (13.4.2010) Huittisissa, jossa yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Martin Ylikännö. Johtokuntaan kuuluivat
puheenjohtajan lisäksi Jari Marttila (varapuheenjohtaja), Terhi Harjunmaa-Levonen,
Marko Iso-Tuisku (uutena vuosikokouksesta alkaen), Mikael Jansson, Juha Karkkula,
Anja Kauppinen, Lauri Kurtelius, Jari Lahtinen (uutena vuosikokouksesta alkaen),
Timo Pekkala, Maria Penkkala (vuosikokoukseen saakka), Pasi Tammisto ja Juha
Wikström (vuosikokoukseen saakka). Johtokunta piti 7 virallista kokousta ja lisäksi
osallistui aktiivisesti puhelimen ja sähköpostin välityksellä kannanottojen yms.
valmisteluun.
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi Ari Berg, jonka vastuulla oli myös
Sikayrittäjien hallinnoimien projektien suunnittelu ja johtaminen. Kaakkois-Suomen
sikatalouden kehittämishankkeen projektipäällikkönä toimi Merja Berg (1.4.2010
alkaen) ja Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshankkeen
projektisihteerinä toimi Terhi Jääskeläinen (1.11.2010 alkaen).

TAVOITTEET JA TOIMINTA
Vuoden 2010 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 elimenä. Toiminnan päätavoitteena oli
kannattavan sikayrittäjyyden toimintaedellytysten turvaaminen Suomessa.
Yhdistyksen tarkoituksen ja päätavoitteen saavuttamiseksi keskityttiin vuonna 2010
seuraaviin toimenpiteisiin:
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1. Vaikutettiin aktiivisesti sikataloutta koskevaan päätöksentekoon mm.
seuraavasti:
- vedottiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilaan sikojen
hyvinvointiin ja sikatalouden kannattavuuteen liittyvissä asioissa.
Informoitiin myös muita ministereitä ja kansanedustajia vetoamalla
sianlihantuotannon toimintaedellytysten turvaamiseksi kansallisessa
päätöksenteossa.
- keskusteltiin Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallion kanssa sikojen
hyvinvointiin liittyvän lääkeluovutuksen kehittämisestä toimivammaksi.
- vedottiin osapuoliin Elintarvikealan lakon lopettamiseksi ja sikatalouden
rajaamiseksi työtaistelutoimien ulkopuolelle eläinten hyvinvoinnin
turvaamiseksi.
- informoitiin uusia EU-parlamentaarikkoja suomalaista sikataloutta
koskevissa kysymyksissä.
- järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa viranomaisjohdolle 2päiväinen tutustumisretki nykyaikaisille sikatiloille Etelä-Pohjanmaalla ja
Pohjanmaalla.
2. Tiivistettiin yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. seuraavasti:
- tavattiin MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila ja sovittiin
yhteistyön tiivistämisestä sekä työnjaon selkeyttämisestä.
- lihatalojen edustajien kanssa keskusteltiin alan yhteisistä haasteista ja
kannattavuuden parantamiskeinoista.
- tavattiin muita erityisliittoja yhteistyön tiivistämiseksi.
- ETT/Sikavan kanssa käynnistettiin hankeyhteistyö
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3. Toimittiin alan asiantuntijoina mm. seuraavissa toimielimissä:
- MTK:n sikajaosto (Pasi Tammisto), FabaSika Oy:n sianjalostusvaliokunta
(Anja Kauppinen), ETU sika-asiantuntijaryhmä (Martin Ylikännö), Yliopiston
WQ -tutkimushanke (Ari Berg), Yliopiston hännänpurenta- ja
pesänrakennushanke (Jari Lahtinen), Possupedia -hanke (Martin Ylikännö),
Vastuullinen sikataloushanke (Terhi Harjunmaa-Levonen) ja Yliopiston sikojen
hengitystietutkimushanke (Martin Ylikännö).

4. Järjestettiin tai osallistuttiin eri tilaisuuksiin mm. seuraavasti:
-Sarka-messujen sikaseminaari 5.2.
-Sianjalostajien seminaari 1.6.
-Sikatalouden tulosseminaari 2.6.
-Salmonellapalautetilaisuus 14.6.
-Rotupossuseminaari 9.7.
-Okra –maatalousnäyttely 8.-11.7.
-Liha-alan edunvalvontaseminaari 27.10.
-Liha-alan tulevaisuusseminaari 28.10.
-Atria –sikaseminaari 4.-5.11.
-Eviran antibioottitilaisuus 9.11.
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5. Hyödynnettiin hankerahoitusmahdollisuuksia:
- Käynnistettiin Suomen Sikayrittäjien hallinnoima Kaakkois-Suomen
sikatalouden kehittämishanke (2010-2012) . Tämän Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen rahoittaman pilottihankkeen tavoitteena on vahvistaa
sikatalouden toimintaedellytyksiä, kouluttaa yrittäjiä ja verkostoida
yrittäjiä, sekä luoda uskoa ja innostusta tuotannonalan tulevaisuuden
näkymiin. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Merja Berg.
- Suomen Sikayrittäjät suunnitteli ja haki rahoitusta Sikojen hyvinvoinnin
edistäminen – tiedonvälityshankkeelle (2010-2012). Kuuden ELY-keskuksen
alueella toimiva hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen (15.10.) EteläPohjanmaan ELY-keskukselta. Tässä hankkeessa keskitytään
tiedonvälitykseen seuraavilla painopistealueilla: sikojen hyvinvointi, sikojen
hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja sikojen hallittu lääkkeiden käyttö.
Hankkeen projektisihteerinä toimii Terhi Jääskeläinen. Hankkeelle on
nimetty asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ja sen puheenjohtajana on
Jari Marttila.
- Osallistuttiin aktiivisesti muiden tahojen sikatalouteen liittyviin
valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin.
6. Annettiin tunnustusta ja kannanottoja:
- Vuoden 2009 Sikateko-palkinto luovutettiin Satafoodkehittämisyhdistykselle tuloksellisesta työstä sianlihan
menekinedistämishankkeessa.
- Tehtiin useita kannanottoja kotimaisen sianlihantuotannon
kannattavuuden parantamiseksi.
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7. Tehostettiin tiedottamista:
- Vastattiin tiedotusvälineiden esittämiin haastattelupyyntöihin ja
kysymyksiin nopeasti.
- Tehtiin juttuja lehtiin ja jaettiin tiedotteita ajankohtaisista asioista
mahdollisimman laajasti.
- Uudistettiin kotisivut palvelemaan entistä paremmin sisäistä ja ulkoista
tiedottamista.
- Lähetettiin jäsenille kolme jäsenkirjettä.

TALOUS
Suomen Sikayrittäjien toiminnan ja tehtävien huomattava lisääntyminen aiheuttaa
haasteita yhdistyksen talouden hoidolle. Vuosikokouksessa hyväksytty 14.700 euron
alijäämäinen talousarvio perustui aikaisempien vuosien kertyneisiin ylijäämiin.
Vuoden 2010 lopullinen tilinpäätös on 22.723,18 euroa alijäämäinen. Yhdistyksen
varsinaisen toiminnan kulut pysyivät budjetoitua alhaisemmalla tasolla.
Jäsenmaksutuotot kehittyivät positiivisesti, mutta muut tulot jäivät huomattavasti
alle arvioidun tason. Eläinlääkäripalvelujen tulot ja menot olivat tasapainossa.
Projektitoiminnan osalta tilinpäätökseen on kirjattu käytön mukainen summa, joten
ennakot eivät vaikuttaneet tulokseen. Näin ollen kirjanpidossa projektien tulot ja
menot olivat yhtä suuret. Projektitoiminnan ennakot näkyvät yhdistyksen taseen
vieraassa pääomassa. Taseen loppusumma on 122.776,02 euroa, josta oman
pääoman osuus on yhteensä 28.975,83 euroa. Yhdistyksen talous on edelleen
vakaalla pohjalla aikaisempina vuosina kertyneistä ylijäämistä johtuen, mutta
tulojen ja menojen tasapainottaminen on välttämätöntä tulevina vuosina.

JOHTOKUNTA

