PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 2019
Suomen Sikayrittäjät ry:n 15. vuosikokous pidettiin 8.3.2018 Tampereella. Johtokunnan jäseninä jatkavat
Joonas Hulden, Juho Jääskeläinen, Tiina Puska, Aleksi Tuominiemi, Heikki Sampolahti, Rita Wegelius ja Harri
Äijö. Sääntöjen mahdollistamien kahden kolmivuotiskauden jälkeen erovuorossa olleen Arto Ylilammin
tilalle valittiin Tapani Lähteenmäki. Tuotannon lopettamisen vuoksi johtokuntapaikasta luopuneen Ari
Hakkaraisen tilalle valittiin Lasse Lukkari.
Yhdistyksen puheenjohtajana 10 vuotta ansiokkaasti toiminut Martin Ylikännö ei ollut enää käytettävissä,
hänen tilalleen johtokuntaan valittiin Juho Riuttamäki. Allekirjoittanut valittiin uudeksi puheenjohtajaksi.
Jäsenmaksut päätettiin pitää viimevuotisella tasolla.
Johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Rita Wegeliuksen. Johtokunnan työskentelyä suunnataan
enemmän vastuunjaon kautta kaikille johtokunnan jäsenille. Oma työni kohdistuu eniten pitkähäntätuen
saamiseen seuraavaan rahoitustukikauteen. Suomalaiset sikayrittäjät ovat toimineet ansiokkaasti
eläinsuojelun kärjessä Euroopassa pitkillä hännillä nyt yli 16 vuotta. Nyt yhdessä lihatalojen ja MTK:n kanssa
ollaan saatu asialle huomiota ja ymmärrystä myös MMM:ssä ja Brysselissä.
Yhdistyksen vuoden 2018 toimintaa leimasi tiivis yhteistyö edunvalvonnassa varsinkin lihatalojen kanssa.
Saimme eteenpäin pitkäaikaisia tavoitteitamme. Lihan alkuperämaan merkitsemispakko laajenee tänä
vuonna myös ravintoloihin. Nyt maaliskuussa 2019 soten kaatumisen myötä kaatui maakuntakytköksen
vuoksi myös yksi maailman edistyksellisimmistä eläinsuojelulaeista eli eduskunta ei voinut käsitellä uutta
lakia. Uuden hallituksen kanssa jatketaan asian käsittelyä. Saamme varmasti paineita porsitushäkkiasiassa,
tällä hetkellä yhdistyksen kanta on, että tiineytyshäkeistä luopuminen 15 siirtymäajalla riittäisi sika-alan
osalta. Vapaaimetysasia jakaa kenttää enemmän. Olisiko viisasta suostua nyt vapaaehtoisesti pitkään
siirtymäaikaan vai ottaa riski mahdollisesta nopeasta kiellosta myöhemmin? Joka tapauksessa on selvää,
ettei nykyisellä emakkopaikkojen rakennusvauhdilla ole juurikaan uusia rakennuksia tulossa. Tosin ne vähät
uudet todennäköisesti tehdään paljolti suoraan vapaaimetykselle.
Salmonella on ollut paljon esillä vuonna 2018. Suomessa on maailman tiukin lainsäädäntö asiassa,
valitettavasti ala maksaa itse kansanterveystyön kustannukset. Maaliskuussa 2019 saimme
eduskuntakäsittelyssä eläintautien vakuutusten vakuutusmaksuveron poistettua pienellä ylläköllä näin
vaalien edellä. Jatkossa tavoitteena on saada yhteiskunta osallistumaan salmonellan
saneerauskustannuksiin Ruotsin mallin mukaisesti 60-70%. Lisäksi uuteen rahoitustukikauteen tavoitellaan
yhteiskunnan EU:n sallimaa 70% tukea maatalouden riskivakuutuksiin, meille tärkein eläintautivakuutukset.
Suomen Sikayrittäjät ry on viime vuonna jatkanut aktiivista otetta eurooppalaisessa
häntientypistyskeskustelussa. Olemme käyneet Brysselissä tapaamassa meppejä ja komission virkamiehiä.
Viestimme on ollut selvä. EU:n pitää alkaa noudattaa omia sääntöjään myös tässä asiassa. Typistys on ollut
periaatteessa kiellettyä jo 28 vuotta mutta vain Suomi ja Ruotsi sitä tosissaan noudattavat. Työ on

äärimmäisen hidasta mutta nyt asiasta suostutaan jo keskustelemaan. Poliittinen paine isoissa sikamaissa
alkaa nousta ja asia etene komission painostuksella maa kerrallaan.
Yhdistys osallistuu aktiivisesti seuraavan tukikauden valmisteluun. Tavoitteena on saada Saksan mallin
mukaan EHK pitkähäntäkorvaus lihasioille ja välikasvatukseen. Vapaan porsituksen EHK jatkunee. Lisänä
tavoitellaan emakoille virikkeitä ja tukea kirurgisesta kastraatiosta luopumiseen. Pohditaan voisiko
yhteiskunta tuke antibioottien käytön vähentämistä.
Meillä on yhtenä vahvana puolena suomalaisen lähes soijavapaan sianlihan pieni ilmastovaikutus. Minusta
se on jopa pienempi kuin soijaa tarvitsevan broilerin. Ilmastoasiat noussevat esille seuraavassa
hallitusohjelmassa entistä enemmän.
Kotimaassa villisikojen metsästyksen aktivointihanke kaadettuihin ja tutkittuihin kaatoihin perustuvine
seuratoiminta-avustuksineen jatkui 2018 ja sitä jatketaan myös tänä vuonna. Villisikakanta saatiin Luken
uusimman kanta-arvion mukaan laskuun. Hyvä näin!
Kaakkois-Suomeen saatiin 100 nimetylle metsästäjälle poikkeuslupa käyttää pimeänäkötähtäimiä enintään
1.000 villisian metsästämiseen. Minusta tämä on liian vähän, viime metsästyskaudella Saksassa kaadettiin
770.000 villisikaa ja Puolassa 190.000. Molemmissa naapurimaissamme, Virossa ja Ruotsissa, on
pimeänäkötähtäin ollut jo vuosia sallittu villisian metsästyksessä. Meillä on vastassamme kaikenlaisen
aselakien lieventämisen vastustajien lisäksi metsästyskulttuurin halu antaa riistalle reilu mahdollisuus.
Minusta villisika on meillä vaarallinen (ASF) vieraslaji, joten se ei tarvitse reilua mahdollisuutta. ASFtiedonvälityshankkeen loppuseminaarissa marraskuussa Heurekassa oli hienoa nähdä paljon SSY:n jäseniä.
Olemme erityisen kiitollisia Martin Ylikännölle pitkästä ansiokkaasta ja tuloksellisesta puheenjohtajuudesta.
Henkilökohtaisesti toivon SSY:n jäsenten voivan tukea Martinin eduskuntavaalikampanjaa tili numero FI93
5497 0520 0267 99 / Maakuntalainen Ry. Itse tuen Martinia suoraan 10%:lla meidän SSY:n jäsenmaksun
päälle ja laitan kuitin kirjanpitoon.
Kiitokset jäsenistölle luottamuksestanne omasta, johtokunnan ja toiminnanjohtajan puolesta! Toimimme
edelleen hankkeita lukuun ottamatta pelkästään teidän jäsenmaksujenne varassa.
Hyvä kevättä!
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