
SIKANET –TIEDOTUSTA JA TOIMINTAA



JAOSTOSTA VERKOSTOKSI

MTK valiokuntauudistus - vuoden alusta MTK:n   jaostot 
lakkautettiin

Tilalle tulivat verkostot – lihavaliokuntaan kuuluu 5 
verkostoa

Uudistuksen tarkoitus on terävöittää toimintaa

Laajempi toimintatapa, luomu mukana kaikissa verkostoissa

Yhteistyön tiivistäminen
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SIKAVERKOSTON YDIN

 Pj. Taru Antikainen

 Vpj. Martin Ylikännö

 Sihteeri Jukka Rantala

 Johtokunnan edustaja

Pertti Hakanen

 Ruotsinkielinen edustaja

Tomas Långgård



OMIN PÄIN   VAI   YHTEISTYÖSSÄ ?



KENELLE, MISSÄ JA MITEN

 Verkosto on avoin kaikille MTK:n ja 
SLC:n jäsenille

 Alueellisten liittojen ja 
yhdyshenkilöiden kautta yhteisiä 
ajatuksia ja toiveita eteenpäin

 Suora kanava verkoston ytimelle

 Kaikki yhteydenottotavat käyvät, 
valitse itsellesi sopivin

 Tarvitsemme tietoa kentältä 
ongelmakohdista



VIESTINTÄ – MIKÄ MUUTTUU?

 Vuorovaikutus jäsenistön kanssa vahvemmaksi
➢Informointi : jäsenkirjeet, kohdennetut sähköpostiviestit

➢alueelliset kontaktihenkilöt, jotka korvaavat entisen jaoston edustajan

➢seminaarit ja keskustelutilaisuudet 

➢Facebook –ryhmät

• Kuluttajaviestintään panostaminen
➢Liha-alan yhteinen viestintästrategia – sama tarina, samat argumentit

➢Näkyvyys messuilla ja muissa yleisötapahtumissa

➢Yhteistyö alan kaikkien toimijoiden kanssa

➢Jokainen tuottaja on viestijä – muista aina vaikuttaa



VIESTINNÄN KANAVAT JÄSENILLE

Sikasuomi MTK –
mukaan Facebookissa
❖Nopeasti tietoa ajankohtaisista 

kysymyksistä

❖Mahdollisuus kommentteihin

❖Mahdollisuus vaikuttaa

❖Avointa keskustelua

 Sähköpostilistalle – tietoa 
tärkeimmistä tapahtumista

❖Käytössä niille jäsenille, jotka sitä 
haluavat

❖Tietoa vain suurimmista linjoista ja 
tärkeimmistä tapahtumista

❖Vain muutama viesti vuodessa

❖Kommentteja pyydettäessä



KULUTTAJAVIESTINNÄN MUOTOJA

 Kuluttajatyö tukee edunvalvontaa

 Kaikkien tuottajien tulee tehdä 
kuluttajatyötä – vaikka bussipysäkillä

 Sosiaalinen media on vain osa 
toimintaympäristöämme ja siellä on 
osattava myös vaieta!

 Mielikuvat merkitsevät paljon – mennään 
aina positiivisuuden kautta, jos se on 
mahdollista

 Yksi kuva tai video kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa

 Tilavierailut ovat tervetulleita

 Media polarisoituu – toimitusten resurssit 
pienenevät

 Tarjoa valmiita juttuja printtimediaan



MESSUJA  JA  MARKKINOITA

 Parasta kuluttajamarkkinointia on 
keskustelu esim. Elma-, Farmari- tai  
Okra –messuilla ihmisten kanssa 
eläinten vieressä

 Ensi kesänä mahdollisuus tulla 
esittelijäksi Siantuntijoiden osastolle 
Farmari –messuille Seinäjoelle 
kesäkuun puolessa välissä

 Kaikki eläimiin liittyvät tempaukset 
ovat tervetulleita, mm. laidunkauden 
avajaiset, sikaikkunat, koulujen- ja 
päiväkotien lähettilästoiminta…



KANSAINVÄLISTYMINEN

Suomen EPP perustettiin 15.2.2017

EPP – European pigproducers
Euroopan sikatuottajat



SYNTY JA TAVOITTEET

 Euroopan siantuottajat elävät poliittisessa ja taloudellisessa unionissa. Siksi on yhä 

tärkeämpää ajatella tuotantoa koko Euroopan mittakaavassa ja keskittyä myös 

kansainvälisiin suuntaviivoihin maailmalla.

 Näistä syistä EPP perustettiin vuonna 1990 Tanskan Hernigissä. Yhdistyksen 

tarkoituksena on levittää tietoa ja kehittää eurooppalaista tuotantotapaa

 Tänä vuonna saimme vihdoin oman alajärjestön perustettua Suomeen ja 

ensimmäinen jäsentilaisuus järjestetään Farmari-messujen yhteydessä kesäkuussa



TIEDON VAIHTOA ALAJÄRJESTÖJEN 
VÄLILLÄ YLI RAJOJEN

EPP on tuottajien, tuotantoneuvojien, 
eläinlääkäreiden, teollisuuden ja tutkijoiden 
eurooppalainen verkosto. 

Käytännön tasolla toimivat viljelijät tarvitsevat 
kokemusten jakamista toistensa kanssa. Heillä ei 
kuitenkaan ole paljoakaan tilaisuuksia tavata 
kansainvälisiä kollegoitaan. 

EPP on hyvä foorumi tähän tarkoitukseen



EPP –
JÄSENET JA RAKENNE

 Koko EPP:ssä oli vuonna 2016 jäseniä 515

 Suurimmat jäsenmaat ovat Hollanti (180 jäsentä), Saksa (130), Belgia (80) ja 
Tanska (30). Suomessa on tällä hetkellä 12 jäsentä

 Yli 10 jäsenen kansallisia jaostoja on Belgiassa, Hollannissa, Irlannissa, Itävallassa, 
Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Tanskassa ja Tsekissä

 Yksittäisiä jäseniä on lähes jokaisessa Euroopan maassa

 Tuottajia on n. 2/3 ja sidosryhmien jäseniä n. 1/3

 Sidosryhmien jäsenille on jonotuslista, jolta jäseneksi pääsee tuottajajäsenten 
määrän lisääntyessä, jotta suhde säilyy samana



JOHTAJISTO JA PÄÄKONTTORI

 Presidentti Erik Thijssen, Hollanti

 Varapresidentti Jürgen Winkelmann, Saksa

 Pääkonttori sijaitsee Saksassa Frankfurtissa

EUROPEAN PIG PRODUCERS
c/o German Agricultural Society (DLG)
Sven Häuser



EEP:N TAVOITTEET

 Ei lobbausta (paitsi epävirallisesti henkilökohtaisella tasolla)

 Pääpaino verkostoitumisella, näkemysten vaihdolla ja 
keskustelulla toisten tuottajien kanssa koko Euroopan      
alueella

Muiden ideoita otetaan käyttöön soveltaen – mutta omasta 
identiteetistä pidetään kiinni

 Ei kasveta liian suureksi – ylläpidetään suhteita muihin aloihin



EPP:N TIEDOTTEITA JÄSENILLE

 EPP raportti kaksi kertaa vuodessa, missä kerrotaan viimeisimmästä 
sikatuotannon kehityksestä EU- alueella sekä maakohtaisia raportteja

 Uutiskirje useita kertoja vuodessa. Kirje sisältää tietoa EU:n sianlihan hinnoista, 
tilastotietoa sekä katsauksia ajankohtaisia asioista ja järjestön järjestämistä 
retkistä ja kongressista

 Internet- sivut, joita päivitetään säännöllisesti

www.pigproducer.net, 

http://www.pigproducer.net/


TOIMINTA JA TAPAAMISET

Sosiaalisia yliyön kestäviä tapaamisia 

(esim. vuosikongressi)

Toisilta oppimista – työskentelyä/ keskustelua 
pienryhmissä

Tilavierailuja silloin tällöin (myös toisiin maihin)

Tapaamisia sidosryhmien kanssa



EPP KONGRESSI

 EPP kongressi on vuosittain eri maissa järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, 
jossa keskustellaan ja esitellään alan viimeisimmät kuulumiset ja jäsenistö voi 
tavata toisiaan ja keskustella. Kongressi on avoin sekä jäsenille että kaikille asiasta 
kiinnostuneille.

 Kongressi koostuu:

 kansainvälisten asiantuntijoiden puheista

 tilavierailuista

 keskinäisistä keskusteluista ja tapaamisista

 kultturitapahtumista ja nähtävyyksien katselusta



2016 KONGRESSI

Vuoden 2017 kongressi järjestetään 

24.-26.5.2017 Norjan Stavangerissa

 Kongressin teemoina ovat genetiikka, 

ja kuluttajien vaatimukset



ODOTUKSIA JÄSENISTÖLTÄ

Ottakaa yhteyttä!

• soittaen

• Whatsappilla

• Facebookissa

• Sähköpostilla

• Twiitaten

• Vaikka kirjeitse! ☺

 Me emme osaa lukea teidän 
ajatuksianne

 Me emme tiedä mitä teidän 
mielestänne pitää tehdä, jos te ette 
meille siitä kerro

 Me hoidamme kaikkea 
edunvalvontaan liittyvää, mutta 
emme voi ajaa vain yhden tuottajan 
asiaa

 Mikään asia ei ole liian pieni tai 
mitätön, jos sille voidaan tehdä jotain 
ja se johtaa parempaan 
lopputulokseen!!!


