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Taustoja
13.1. Elinkeinon (lihatalot,tuottajajärjestö) valmistelevat toimet
-> vastuullisen tuotannon raja-arvot ( hylkäykset, kuolleisuus, lääkkeiden käyttö)
-> terveydenhuoltokäynnin sisällön päivitys lomake työryhmä
14.4. Ministerille esitys elinkeinon toimista
( MMM lupasi rahoittaa eläinlääkärien täydennyskoulutuksen)
10.5. Kortesniemen ja J.Husu-Kallion tapaaminen: Eviran puheenvuoro ellien koulutuspäivässä ja
uusien Avien koulutus pilottina
3.6. Kaupan edustajien tapaaminen Global GAP:n merkeissä ETL:ssä (hyvinvoinnin todentaminen)
auditointien merkitys korostui-7.6. El.liiton eläinsuojeluseminaarin anti: el.suojelulain kipukohdat sianlihantuotannossa
ja WQ:n rooli tulevaisuudessa EU:n el.suojelulainsäädännössä

Miten elinkeinon toimet edenneet:
1.TH-KÄYNTILOMAKKEEN PÄIVITYS
-työryhmän työskentelyä kesän aikana uusi päivitetty lomake jätetty MLOY:lle elokuun alussa Sikavan
rekisteriin vietäväksi uusine laskentakohtineen valmiiksi lokakuun lopussa (kommentoitavana ja
pilottikäytössä sikapraktiikkaa tekevillä koko ajan)
2.VASTUULLISEN TUOTANNON RAJA-ARVOT:
- Hylkäysten ja osahylkäysten laskenta ja hälytyssysteemit valmiiksi syyskuuhun mennessä.
- Kuolleisuusraja-arvot määritellään, vasta kun uusi käyntilomake käytössä ja tietoa kertynyt 2011 lopussa
- Lääkkeiden käyttömäärät: Esim. LSO:lle ja Atrialle tehty ajoja Sikavasta tämänhetkisestä tilanteesta
lääkekirjanpidon osalta (kaikki eivät vielä kirjaa sinne). Lääkkeiden käytön raja-arvojen laskenta
ensivuodelle, kun riittävästi dokumentteja. ( Sikavan rajapinta valmis lääkitystietojen vastaanottoa varten
muista ohjelmista; WinPig tuotannonseurantaohjelmasta testaukset käynnissä)
3. ELÄINLÄÄKÄRIEN TÄYDENNYSKOULUTUS SIKOJEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI:
- Koulutuksen suunnitteluryhmän kokoukset 15.ja 30.6: kouluttajat, päivän ohjelma, luentojen valmistelu ja
vastuu henkilöt, sovittuna (Yhteistyössä Hy, ETT, Evira)
-Aikataulu: kouluttajien koulutus WQ- kouluttaja yhdessä HY:n Makeratutkimushankkeen kanssa vk 42
-luentojen viimeistely vk 43 :
materiaalit kansioon
-täydennyskoulutus alkuun vk 44 (aloitus uusien avien pilottikoulutuksella)
kouluttajat, päivät ja paikat alustavasti sovittu : 9 tilaisuutta viim. koulutuspvä 15.12.
4. TUOTTAJIEN KOULUTUS
-Tiedonvälityshankkeena 6 Ely-keskuksen alueella (sikatiheät): Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta haetaan rahoitusta (460 000 €)
- Hankkeen vetäjänä Suomen sikayrittäjät (yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja koordinoidusti
eläinlääkärien koulutuksen kanssa) päätöksiä odotellaan syyskuun lopulla E-P:n ELYstä.
2, 5 vuotinen hanke: sisältää hyvinvointiasioiden lisäksi yhden koulutuspäivän liittyen lääkkeiden
käyttötarpeen vähentämiseen ja hallittuun käyttöön.
5. TUTKIMUS:
- HY:n WQ- pilotointihankkeen kokous 12.8 (rahaa saatu Makerasta 320 000€)
200 sikatilalla WQ- pilotointi (2 v hanke) WQ koulutus vk 42 : Antonio Velardes virallinen WQ kouluttaja
(ellien kouluttajat ja HY:n pilotointiprojektissa olevat ProAgrian neuvojat)

6. AUDITOINTIASIA: keskustelut Eviran kanssa tästä aiheesta kesken

Näillä näkymin aikataulussa ollaan, eli vuoden alusta työkalut käytössä ja eläinlääkärit
koulutettu. Tuottajakoulutuksen suhteen rahoituspäätös vielä tulematta, mutta alustavasti
ELY:stä vihreää valoa.
Muuta: - 13.9. P.Kortesniemi Brysseliin seminaariin (WQ and use of welfare indicators at farm level)

