
Yhteisömanageri 

Tuotantomuoto: Yhdistelmätuotanto 
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                                    Kuluttajien tiedot sianlihantuotannosta ja  

                                    elintarviketurvallisuudesta ovat usein rajalliset.  

                                    On tärkeää, että lihateollisuus löytää keinoja,  

                                    joilla se voi kommunikoida tehokkaammin  

                                    yleisön kanssa. Yksi tapa on esitellä sikaloita. 

Hyvin valmistautunut tila voi ottaa vierailijoita vastaan, ja niiden 

toivotaan näyttävän, miten sikatalous toimii. Samalla ne voivat 

parantaa kuluttajien luottamusta. 

 Ratkaisu – Paras käytäntö 

Afrikkalaisen sikaruton vaaran vuoksi tilan bioturvallisuustoimia on 

lisätty ja vierailukäyntejä on jouduttu vähentämään. Sen sijaan Shane 

tekee nyt enemmän yliopistovierailuja.  

Vasemmalla Shane, oikealla opiskelijavierailu. 

 

 

 

 

 

Lisätietoja 

Hyödyt 

✓ Luo positiivista julkisuutta 

sikataloudelle. 

✓ Suuri yleisö ja kuluttajat 

hyötyvät, kun he kuulevat 

myös tuottajan 

näkökulman. 

✓ Online-esityksillä tavoittaa 

enemmän kuluttajia. 

✓ Asiakkaiden sitouttaminen. 

 

Kulut 

- Esittelyhuoneen tuottaja 

maksoi itse ja se oli 

valmiiksi sisällytetty 

sikalan rakennus-

suunnitelmaan. 

- Ainoa lisäkustannus on 

tuottajan aika, hän käyttää 

yhteisömanagerin tehtäviin 

arviolta yhden päivän 

kuukaudessa. 

- Vierailijoille tilakäynti on 

ilmainen. 

Kustannus-hyötyanalyysi 

Lisää tutkimus- ja 

hankelinkkejä 

https://eupig.eu/ 

Linkki tekniseen raporttiin 

Yhteyshenkilö RPIG (Irlanti): 

Kieran Carroll 

Horizon 2020 Statement 

Shane McAuliffen intohimo on kertoa kuluttajille kestävästä sianlihan- 

tuotannosta. Hän toteuttaa tiloillaan avointen ovien politiikkaa.  

McAuliffe Pig Farms toivottaa tervetulleiksi kansainväliset ryhmät ja 

opiskelijat niin, että ne pääsisivät näkemään, millaista kestävän 

kehityksen sianlihantuotanto on Irlannissa. Jotta tiukkoja bio-

turvallisuustoimia voidaan noudattaa, isot ryhmät voidaan viedä 

näyttelyhuoneeseen, josta on näkymä sikalan puolelle.  Suurelta TV-

ruudulta näkyy valvontakameran kuvaa eripuolilta sikalaa. 

Shane käyttää paljon aikaa pitämällä vierailijaluentoja kolmannen 

asteen oppilaitoksissa. Hän käyttää videoita, jolloin opiskelijat pääsevät 

interaktiiviselle tilavierailulle. Hän toimii isäntänä myös opiskelija-

vaihdossa. 

McAuliffe Farms on esiintynyt kansallisissa TV-ohjelmissa. Suoraa 

lähetystä ”Big Week on the Farm” seurasi 1,5 miljoonaa katsojaa. 

Lisäksi Shane on aktiivinen erilaisissa sosiaalisissa medioissa ja hänellä 

on lähes 10 000 seuraajaa. 

 

 

McAuliffe Farms on esiintynyt kansallisissa TV-ohjelmissa. Suoraa 

lähetystä ”Big week on the Farm” seurasi 1,5 miljoonaa katsojaa. 

Lisäksi Shane on mukana aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja hänellä 

on lähes 10 000 seuraajaa. 
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