PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
Suomen Sikayrittäjät ry:n 14. vuosikokous pidettiin 8.3.2018 Tampereella. Johtokunnan jäseninä
jatkavat Ari Hakkarainen, Timo Heikkilä, Joonas Hulden, Juho Jääskeläinen, Tiina Puska, Aleksi
Tuominiemi, Rita Wegelius, Arto Ylilammi ja Harri Äijö. Sääntöjen mahdollistamien kahden
kolmivuotiskauden jälkeen erovuorossa olleen Johanna Laurilan tilalle valittiin Heikki Sampolahti.
Allekirjoittanut valittiin edelleen puheenjohtajaksi. Jäsenmaksut päätettiin pitää viimevuotisella
tasolla.
Yhdistyksen vuoden 2017 toimintaa leimasi tiivis yhteistyö edunvalvonnassa varsinkin lihatalojen
kanssa. Suurimpana onnistumisena oli mielestäni lihan alkuperämaan merkitsemispakko myös
lihavalmisteiden osalta. Tämän onnistumisen jatkoksi tarkoitettu pakko myös ravintoloiden osalta
kuitenkin harmillisesti kaatui EU-komissiossa. Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa asian
valmistelua.
Esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi saatiin vuosien vääntämisen jälkeen lausuntokierrokselle
joulukuussa. Sika-alan kannalta esityksessä ei ole kovin suuria muutoksia tulossa. Suurimpana
tiineytyshäkeistä luopuminen 15 vuoden siirtymäajalla. Tämä oli odotettavissa ja hyväksyttävissä,
koska mm. Tanskassa ollaan luopumassa samaan aikaan. Lausuntoja laista kertyi odotetusti satoja.
Niiden perusteella on noussut keskusteluun myös mahdollinen siirtyminen vapaaseen imetykseen
eli porsitushäkkikielto. Tämä asia 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.
Yhdistys on viime vuonna aktivoitunut eurooppalaisessa häntientypistyskeskustelussa. Olemme
kahteen otteeseen käyneet Brysselissä tapaamassa meppejä ja komission virkamiehiä. Viestinä on
ollut selvä. EU:n pitää alkaa noudattaa omia sääntöjään myös tässä asiassa. Typistys on ollut
periaatteessa kiellettyä jo 27 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 saattaa alkaa maa kerrallaan edetä.
Kotimaassa villisikojen metsästyksen aktivointihanke kaadettuihin ja tutkittuihin kaatoihin
perustuvine seuratoiminta-avustuksineen lähti hyvin käyntiin ja sitä jatketaan myös tänä vuonna.
Villisikakanta kasvaa vauhdilla ja metsästyksen lisääminen on välttämätöntä.

ASF-tiedonvälityshankkeen osalta käynnistyi jälleen yksi koulutuskierros. Tällä kerralla pääpaino on
Biocheck.Ugent-bioturvan arviointimenetelmän jalkauttamisessa. Menetelmä tulee osaksi Sikavaa
ja sen myötä tilojen on mahdollista verrata ja seurata oman sisäisen ja ulkoisen bioturvansa
kehitystä. Tässä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus siihen, että hyvin asiansa hoitavat tilat
pääsevät hyötymään vakuutusmaksujen myötä. Tämä on myönnetty vakuuttajienkin puolelta.
Jatkossa meillä siis voi olla useampia Biocheckin perusteella määräytyviä maksuluokkia
tautivakuutuksissa.
Kuluvan vuoden tavoitteena yhdistyksellä on tapaamiset kaikkien lihatalojen ylimmän johdon
kanssa. Olemme siinä pisteessä, että ellei kannattavuus ala parantua merkittävästi tässä ja nyt, se
ei parane luultavasti koskaan. Olemme mestareita lisäämään lihaan ja sen tuotantoon
ominaisuuksia ja kustannuksia mutta hinnoitteluvoimaa ja -osaamista puuttuu alalta paljon.
Kiitokset jäsenistölle luottamuksestanne omasta, johtokunnan ja toiminnanjohtajan puolesta!
Toimimme edelleen hankkeita lukuun ottamatta pelkästään teidän jäsenmaksujenne varassa.
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