VUOSIRAPORTTI 2010
1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry
2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen – tiedonvälityshanke
Dnro. 1915/3560-2010
Hanke nro. 10149
3. Yhteenveto hankkeesta
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen - tiedonvälityshankkeen kautta välitetään tietoa
sikojen hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä hallitusta lääkkeiden käytöstä
kaikille eläinten kanssa päivittäin työskenteleville henkilöille. Hankkeen
toteuttamisaikana (2010-2012) järjestetään seminaaritilaisuuksia seuraavista aiheista: 1)
Sikojen hyvinvointi, 2) Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja 3) Hallittu
lääkkeiden käyttö sioilla. Hanke toimii kuuden ELY-keskuksen alueella: Etelä-Pohjanmaa,
Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Tiedonvälitysseminaareja järjestetään hankealueella 2-3 ELY-keskusaluetta kohti niin,
että päiviä on yhteensä noin 45 kpl. Pohjanmaan alueella vähintään yksi jaksoista
järjestetään ruotsiksi.

3.1 Yhteenveto vuodesta 2010
Tiedonvälityshanke käynnistyi vuoden 2010 aikana. Hankkeen rahoitushakemus jätettiin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 15.7.2010. Myönteinen rahoituspäätös
saatiin 15.10.2010. Hankkeelle palkattiin projektisihteeri rahoituspäätöksen jälkeen.
Projektisihteeri työskenteli vuoden 2010 ajan tuntityöntekijänä. Loppuvuoden aikana
hankkeesta tiedotettiin ja suunniteltiin keväällä 2011 toteutettavia Sikojen hyvinvointiseminaareja.

4. Raportti
4.1 Hankkeen tavoitteet
Hankesuunnitelmassa tiedonvälityshankkeelle asetettiin seuraavia tavoitteita:
Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa sikojen hyvinvoinnista ja lääkinnästä.
Hankkeen kautta välitetään tietoa ja sitä kautta avustetaan sikayrittäjiä ja

eläintenhoitajia tunnistamaan eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Lisäksi
sikayrittäjien kanssa keskeisiä sidosryhmiä tiedotetaan asiasta.
4.2 Hankkeen toteutus
Vuoden 2010 aikana hanke käynnistyi. Syyskuun aikana hankejohtaja Ari Berg valmisteli
projektityöntekijän rekrytointia; työpaikkailmoitus julkaistiin Maaseudun
Tulevaisuudessa 17.9.2010. Projektisihteerin paikkaan tuli määräaikaan mennessä 5
hakemusta ja 1 hakemus tuli 5 vrk myöhässä. Lokakuun 11. päivä järjestetyssä
työhaastattelussa projektisihteerin virkaan valittiin Terhi Jääskeläinen. Työhaastattelu
järjestettiin Helsingissä ja siihen osallistuivat Suomen Sikayrittäjät ry:n puheenjohtaja
Martin Ylikännö ja toiminnanjohtaja Ari Berg, sekä Eläintautientorjunta yhdistyksen
toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi. Projektisihteeri aloitti työt 1.11.2010 ja työskenteli
vuoden 2010 tuntityöntekijänä.
Suomen Sikayrittäjät ry:n uudet nettisivut aukesivat marraskuun aikana ja uusien sivujen
yhteyteen perustettiin hankkeelle oma kokonaisuus. Omien sivujen kautta tullaan
hoitamaan hankkeeseen liittyvää tiedottamista, myös ilmoittautuminen tilaisuuksiin ja
palautteen keruu tullaan reitittämään kotisivujen kautta.
Marraskuun aikana hanketyöntekijät suunnittelivat tulevia tilaisuuksia sekä hankkeesta
tiedottamista. Tiedonvälityshankkeesta tiedotettiin ja hanketta esiteltiin
tuottajayleisölle ja sidosryhmille Ikaalisissa 4.-5.11 järjestetyssä Sikaseminaarissa (Atria).
Hankkeen ohjausryhmän järjestäytymiskokous ja hankkeen aloituspalaveri pidettiin
26.11 Seinäjoella. Samalla tutustuttiin ja tehtiin päätös mahdollisesta toimistotilan
vuokrauksesta Seinäjoen Elinkeinotalolla.
Joulukuun 2. päivä järjestettiin hankkeen tiedotustilaisuus Helsingissä. Joulukuun aikana
suunniteltiin ensimmäisen tuottajaseminaarin sisältöä sekä aikataulu- ja paikkakuntajakoa yhteistyössä luennoitsijoiden ja lihatalojen kanssa. Hanketyöntekijät osallistuivat
ETT-Sikavan johtoryhmän puhelinkokoukseen, sekä pitivät oman puhelinkokouksen
suunniteltujen luennoitsijoiden kanssa. Lihatalojen toiveita kartoitettiin
puhelinkokouksissa sekä tapaamisilla lihatalojen edustajien kanssa.

4.3 Yhteistyökumppanit
Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina ovat lihatalot sekä ETT-Sikava. Muina
yhteistyötahoina ovat hankealueella ja sen ulkopuolella toimivat hankkeet, tavoitteena
on yhteistyötä tehden välttää aihekokonaisuuksiltaan ja ajankohdiltaan päällekkäisten
tilaisuuksien järjestämistä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hankkeen toteutusta jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti.

6. Allekirjoitukset ja päiväys
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Ari Berg, hankeen johtaja

Terhi Jääskeläinen, projektisihteeri

