VUOSIRAPORTTI 2013
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 (2010-2013) järjestetään seminaaritilaisuuksia seuraavista aiheista: 1) Sikojen
hyvinvointi, 2) Sikojen hyvinvoinnin edistämistoimenpiteet ja 3) Hallittu lääkkeiden
käyttö sioilla. Hallittu lääkkeiden käyttö kokonaisuus luennoidaan kahdessa osassa.
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 60 kpl.
Pohjanmaan alueella vähintään yksi jaksoista järjestetään ruotsiksi.

3.1 Yhteenveto vuodesta 2013
Kevään 2013 aikana valmisteltiin tulevan syksyn seminaarikiertuetta, ja järjestettiin yksi
täydennystilaisuus sekä yksi englanninkielinen iltatilaisuus. Syksyllä 2013 järjestettiin
hankkeen neljäs ja viimeinen seminaarikiertue: Hallittu lääkkeiden käyttö 2/2.
Tilaisuuksia järjestettiin 14, joista kaksi ruotsinkielisenä. Osallistujia oli 649. Ennen
varsinaisia seminaarikiertueita järjestettiin luennoitsijoiden ja hankkeen ohjausryhmän
yhteinen päivä, jossa käytiin läpi suunniteltu luentokokonaisuus. Sidosryhmiin pidettiin
yhteyttä suunniteltaessa seminaarien sisältöä. Hankkeen työntekijät osallistuivat
vuoden aikana sidosryhmien järjestämiin tuottajatilaisuuksiin ja hankeasioista
kirjoitettiin yhteistyötahojen asiakaslehdissä.

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
a) Aikataulu ja toteutus
Tammikuussa hankepäällikkö osallistui HKAgrin tuottajapäiville Hämeenlinnassa.
Helmikuun 1. päivä hanke ja Sikayrittäjät järjestivät Sarkamessujen yhteydessä
sikaseminaarin.
Seminaarin ohjelma:
10:00-10:10 Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshankkeen kuulumiset ja
tulevat suunnitelmat, Terhi Jääskeläinen, Suomen Sikayrittäjät ry
10:10-10:30 Missä mennään hyvinvoinnintuen valmistelussa seuraavalle tukikaudelle?
Ulla Sihto, MAVI
10:30-11:00 ”Uusia virikeinnovaatioita sikaloille”- viriketutkimuksen kuulumisia, tutkija
Helena Telkänranta, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta

Helmikuussa järjestettiin myös syksyn seminaari kiertueen lisätilaisuus Loimaalla.
Osallistujat olivat pääosin lomittajia. Hankepäällikkö osallistui Snellmanin
tuottajapäiville Seinäjoella.
Maaliskuussa hanke järjesti englanninkielisen iltatilaisuuden Loimaalla. Aiheena oli
hallittu lääkkeiden käyttö, tiivistelmä edellisen syksyn seminaarin sisällöstä.
Luennoitsijana toimi Elina Viitasaari ja osallistujia oli 13.
12.-13.3. Hankepäällikkö osallistui Ruotsissa eläinten terveydenhuoltoseminaariin.
Kevät valmisteltiin syksyn seminaarikiertuetta, sen luentoja sekä
luennoitsijakokonaisuutta. Kevään aikana (helmi-kesäkuu) hankepäällikkö teki töitä
hankkeelle osa-aikaisena 40 % työajalla.

Heinäkuun alussa hanke osallistui yhteisosastolla muiden sikatoimijoiden kanssa
Seinäjoella järjestettyyn maatalousnäyttelyyn. Osastolla markkinoitiin syksyn
seminaarikiertuetta. Elokuussa palautettiin hankkeen 6 maksuhakemus, jolla kuitattiin
hankkeen saama ennakko. Ilmoittautumisjärjestelmä syksyn seminaarikiertueella
avattiin seminaariaikataulun valmistuttua elokuun lopussa.
Syyskuussa hankejohtaja ja -päällikkö osallistuivat yliopiston virikeinnovaatio hankkeen
tulosseminaariin Helsingissä. Syyskuussa hankepäällikkö kävi läpi Sikavan
lääkekirjanpitotietoja vuodelta 2012. Tämän materiaalien pohjalta valmisteltiin
yhteistyössä Sikavan kanssa seminaaripäivän luentomateriaalia. Lainsäädännön
valmisteluun liittyvän luennon valmistelivat ylitarkastajat eläinten terveys ja hyvinvointi
-yksiköstä. Tuotanto- ja villieläinterveyden tutkimusyksikkö valmisteli luennon
näytteenotosta ja elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö valmisteli luennon
antibioottiresistenssitilanteesta.
Lokakuun 8. päivä Tampereella luennoitsijoiden ja ohjausryhmän jäsenille yhteinen
päivä, jossa käytiin läpi seminaarikiertueen sisältö. Keskusteltiin tarvittavista
muutoksista luentojen sisältöön ja hiottiin luentoja niin, ettei päällekkäisyyksiä esiintyisi.
Päivän jälkeen luentojen valmistelijat ja hankepäällikkö päivittivät luentoja tarvittavilta
osin ennen seminaarikiertueen alkua. Materiaali muokattiin myös
luentomateriaalimuotoon ja toimitettiin painoon. Tulevaa seminaarikiertuetta
mainostettiin vielä Maaseudun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa.
Seminaarikiertue käynnistyi 23.10. Syksyn aikana seminaareja suunniteltiin
järjestettäväksi 15, joista 2 ruotsinkielellä. Yksi tilaisuuksista jouduttiin kuitenkin
perumaan liian pienen osallistujamäärän vuoksi. Luennoitsijoina toimivat eläinlääkärit
Eläintautien torjuntayhdistykseltä ja Helsingin yliopistolta, lisäksi viranomaisluentoja
pitivät Eviran ylitarkastajat ja aluehallintoviraston läänineläinlääkärit. Hankepäällikkö
luennoi kertausosuuden lähes kaikissa seminaareissa.
Hankealueen seminaarikalenteri:
LOKAKUU
Ke 23.10 Seinäjoki
To 24.10 Kurikka
Ke 30.10 Huittinen
To 31.10 Salo

MARRASKUU
(Ti 12.11 Valkeakoski)
To 14.11 Loimaa
Ke 20.11 Laitila
To 21.11 Kankaanpää

JOULUKUU
Ti 3.12. Viitasaari
Ke 4.12. Hankasalmi
Ti 10.12. Pedersöre
Ke 11.12. Vasa
Ke 11.12. Virrat
Ti 17.12. Kauhava
Ke 18.12. Kannus

Seminaaripäivän ohjelma:
9:00 -9:30 Hankkeen tarjoama aamukahvi
9:30-10:00 Kertaus Hallittu lääkkeiden käyttö 1/2- seminaarin asioista
10:00- 11:30 Lääkitsemislainsäädännön uudistus
Merkitys tuottajan kannalta ja luovutuksen edellytykset
Vertailu muiden maiden käytäntöihin
11:30-12:30 Lounas
12:30-14:00 Lääkkeiden käyttö SIKAVA-kirjausten pohjalta
Syyt ja niihin puuttuminen:
Emakko ja pikkuporsaat
Vieroitetut
Lihasiat
14:00-14:30 Näytteenotto ja näytteidenlähetys laboratoriotutkimuksiin
14:30-15:00 Antibioottiresistenssitilanne ja ajankohtaista tautiasiaa

Marraskuussa seminaarikiertue jatkui. Hankkeen seitsemäs maksuhakemus palautettiin.
Joulukuussa järjestettiin viimeiset seminaarit ja lähetettiin todistukset kaikille
tilaisuuksiin osallistuneille. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui Seinäjoella. Hankejohtaja
osallistui Helsingissä järjestettyyn Welfare Quality-hankkeen sidosryhmille tarkoitettuun
päätösseminaariin.
Seminaarikiertueen hankealueen tilaisuuksiin osallistui yhteensä 649 henkilöä. Suurin
osa osallistujista oli alueen tuottajia ja tilojen työntekijöitä. Lomittajia osallistui yhteensä
noin 120. Seminaaripäivän sisällöstä saatiin hyvää palautetta. Eläinterveydenhuoltoa
tekeviä eläinlääkäreitä varten päivän luentomateriaali on ladattu Sikavan
eläinlääkärisivuille.
Hankejohtaja on ollut mukana Sikojen hyvinvointi kilpailuvaltiksi -Welfare Quality hankkeen ohjausryhmässä. Hankepäällikkö oli mukana "Uusia virikeinnovaatioita
sikaloille" -tutkimushankkeen ohjausryhmässä. Hankepäällikkö on kirjoittanut
pyydettäessä hanketta ja sikojen hyvinvointia käsitteleviä artikkeleita sidosryhmien
asiakaslehtiin.

b) resurssit
Hankkeella on päätoiminen hankepäällikkö Terhi Jääskeläinen. Hankkeen johtajana
toimii Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Ari Berg.

c) kustannukset ja rahoitus
Vuoden 2013 kokonaiskustannukset olivat 107 418,82 €. Yksityisen rahoituksen osuus
laskutettiin ETT Sikavalta jo vuonna 2011. Maksuhakemuksia toimitettiin vuoden aikana
kaksi, joista toisella kuitattiin hankeen saama ennakko.
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

___________________________________
Ari Berg, hankkeen johtaja

___________________________________
Terhi Jääskeläinen, hankepäällikkö

