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 Ruuan hinnat ja erityisesti laskenut hintataso ovat leimanneet alkuvuoden ruokakeskustelua. Syntynyt tilanne johtuu
useasta tekijästä. Suomen tiukka taloudellinen tilanne yhdessä sen tosiasian kanssa, että monet ihmiset haluavat tätä
nykyä säästää peruselintarvikkeista, jotta pystyisivät muuhun
tavara- tai elämyskulutukseen, ovat kaksi tärkeää tekijää. Halpa myy hyvin. Sen takia halpuus tuottaa isoja otsikoita ja paljon ilmaismainontaa, jonka tuloksena ruuan hinta ylikorostuu
ja sen arvostus laskee.
On aivan ymmärrettävää, että kuluttaja suosii halpaa, varsinkin jos halvalla saa kelpo laatua. Näin ollen massiivinen ilmaismainonta luo lisää hintatietoutta ja kasvattaa hintakilpailua.
Niin kauan kuin markkinoilla on ylitarjontaa ja hintasotaa,
on laadusta pienet mahdollisuudet saada lisähintaa. Meille
kaikille suomalaisessa alkutuotannossa tilanne on monella
tavalla epämukava. Tuotantoketjussa on linkkejä, jotka kärsivät. Olemme tottuneet etsimään jatkuvasti ratkaisuja, joilla
edistetään laatua ja parannetaan eläinten hyvinvointia. Snellmanille laatukonsepti on reunaehto, josta emme halua tinkiä.
Sanoohan Snellman missiossaan ”annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan” ja liiketoimintamallissaan ”menestys
ansaitaan tekemällä hyvää”.
Vallitseva tilanne vahvistaa, että laatukonseptiin tulee myös
kuulua hyvä tehokkuus, jotta sillä olisi sijaa ruokaketjussa.
Kyky tuottaa hyvää laatua kohtuulliseen hintaan luo kilpailukykyä. Juuri se, että tuotetaan laatua tehokkaasti, eli parhaan
hinta/laatu-suhteen luominen, on alusta alkaen ollut yhtenä
perusajatuksena Snellmanin Maatilan Parhaat–ohjelmassa.
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Pahoittelemme häiriöitä raaka-ainetasapainossa ennen ja
jälkeen vuodenvaihteen. Ennätysteurastuksesta huolimatta
jonotustilanne pääsi syntymään. Kehitys menee nyt oikeaan
suuntaan. Keskitymme tavoitteisiin, toivomme valoisampia
aikoja ja otamme asteittain askeleita eteenpäin, päivä kerrallaan.

Ystävällisin yhteistyöterveisin

Tomas Gäddnäs

Sarka-messut......................................13
Eväitä eteenpäin siantuottajille........14

Meillä on jälleen takanamme voimakkaan kasvun vuosi. Teurasmäärät kasvoivat suunnitellusti yli 5 milj. kg ja eläinvälitys
yli 20 %. Alkutuotannon riittävä kasvattaminen on koettu
tärkeäksi, koska gm-vapaata suomalaista lihaa Snellmanin
tuotteisiin ei saada muualta. Mennyt vuosi oli kuitenkin kokonaisuutena vaikea vuosi ja haasteita oli paljon. Lopputulos
oli kuitenkin kohtalainen. Positiivisimpiin edistyksiin kuuluivat
viime vuonna gm-vapauden onnistunut lanseeraus ja tuotantotulosten jatkuva parantuminen. Snellmanilla on yhdessä
tuottajiensa kanssa hyvä kilpailukyky ja vankka luottamus asiakkaiden ja kuluttajien keskuudessa. Tästä on apua ahtaassa
markkinatilanteessa. Tänä vuonna haluamme jatkaa tuotevalikoiman, toimintamenetelmien ja raaka-ainetasapainon hallinnan kehittämistä. Snellmanin tuottajahinnoittelun kehitys
jatkuu samoilla linjoilla kuten aiemmin. Hyvä laatu ja hyvät
tuotantotulokset palkitaan.

Alkutuotannon johtaja
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Snellmanin jauheliha löi uuden tuotantoennätyksen.
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Snellmanin sikaseminaariin Pietarsaaressa osallistui yli 100 siantuottajaa ja
yhteistyökumppania.
Lue lisää sivulta 14!
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Ennätyksellinen alku
jauhelihalle
Snellmanin jauheliha on tuoteryhmä, joka vuodesta toiseen säilyttää asemansa kilpailussa ja suomalaisissa keittiöissä. Tammikuussa lyötiin uusi
tuotantoennätys ja positiivinen kehitys näyttää jatkuvan. Kotimaisesta
jauhelihasta Snellman valmistaa nyt yli neljänneksen.
Snellmanin jauheliha on tuoteryhmä, joka
vuodesta toiseen säilyttää asemansa kilpailussa. Vuoden 2009 lanseerauksesta
lähtien Kunnon jauhelihasta on tullut keskeinen osa Snellmanin tuorelihamyyntiä.
– Ensimmäisenä vuonna kasvua oli melkein 40 % ja tuoteryhmän kasvu on jatkunut vuodesta toiseen. Verratessa tätä
päivää vuoteen ennen lanseerausta, jauhelihan myynti on kasvanut 65 prosentilla,
sanoo Timo Paananen, tuorelihan myyntijohtaja.

Ennätys Snellmanin jauhelihalle

Suomen suurimpia
elintarvikkeita

Jauheliha on suosituin ruoka

Sika-nauta jauheliha on suurin tuote ja
tässä Snellman on markkinajohtaja. Jos
mukaan lasketaan määrät, jotka myydään
kaupan omilla merkeillä, nk. private label,
Kuusisaaressa tuotettu sika-nauta jauheliha on yksi Suomen suurimmista elintarvikkeista.

Joulukuun lopussa Snellman löi jauhelihan tuotantoennätyksen, mutta tämä
ennätys lyötiin jo tämän vuoden tammikuussa. Viikkokeskiarvo vuoden viidelle
ensimmäiselle viikolle oli lähes 20 000
kg yli aikaisemman huippulukeman. Kuukausimyynti saavutti yli 1,2 miljoonan kg ja
tuorelihan kokonaismyynti vähittäiskaupoille ja ravintoloille nousi tammikuussa
noin 29 prosentilla verrattuna edellisvuoteen.

Suomalaisten kuluttajien ruuanlaitto on
erittäin kausiluonteista.
– Keväällä halutaan uunipaistia, kesällä
pihvejä grillille ja syksyllä pataruuat kuutioidusta tai suikaloidusta lihasta ovat
suosittuja. Joulu on luonnollisesti kinkkupainotteinen.

Jauheliha on taas säännöllisesti ruokalistalla vuoden ympäri. TNS Gallupin
kysyessä suomalaisilta kuluttajilta heidän ruokatottumuksistaan vuonna 2013,
jauhelihakastike oli ensimmäisellä sijalla,
lihapullat neljännellä ja perinteinen makaronilaatikko seitsemännellä sijalla.

Tuoreketju
Yksi tärkeimmistä argumenteista Kunnon
jauhelihalle on, että raaka-ainetta tai tuotetta ei pakasteta tuotannon aikana. Liha
on toisin sanoen taatusti tuoretta, kun paketti pannaan kaupan hyllylle. Kysynnän
kasvaessa rajusti tämä merkitsee myös
toisenlaisia haasteita tuotantoketjulle.
– Tuoreketjussa on erittäin tärkeää, että
kaikki ketjun renkaat raaka-aineen suunnittelusta teurastukseen ja paloitteluun
tekevät yhteistyötä ja ovat tehokkaita, sanoo Roland Snellman, tuorelihan tuotannonjohtaja. Mehän emme käytä pakaste-

varastoa Kunnon jauhelihan tuotannossa
vaan kaikki raaka-aine on tuoretta.

Vertikaalinen integraatio
– kaikki saman katon alla
Toinen ainutlaatuinen tekijä Snellmanin
jauhelihassa on nk. vertikaalinen integraatio eli koko tuotanto on saman katon
alla. Kun raaka-ainetta ei kuljeteta autolla
vaan ainoastaan tuotantolinjalla ja astioissa suljetussa tuotantoympäristössä, se
antaa suuria etuja sekä hygieenisesti että
ajallisesti.
– Meillä on koko ajan täysi kontrolli eri
osastojen virroista ja tarpeista. Näin ollen
esimerkiksi leikkaamo voi reagoida, kun
tuotantoketjussa tarvitaan jotain tiettyä
raaka-ainetta, sanoo Roland Snellman.
Hän painottaa myös, että mitä vähemmän
raaka-ainetta käsitellään, sitä parempi on
hygienia.

2014 hyvä vuosi tuorelihalle
2014 oli hyvä vuosi Snellmanin tuorelihamyynnille. Panostus gm-vapaisiin tuotteisiin ja maatiaispossu-konseptin lanseeraaminen kuluttajille sai suomalaiset yhä
useammin valitsemaan Herra Snellmanin
tuorelihatuotteita.
Jo toukokuussa nähtiin selvä trendi vakaasti ylöspäin nousevissa myyntikäyrissä. Vaikka kauppa kokonaisuudessaan
laski, Snellmanin myynti kasvoi.
– Vuoden 2014 aikana erityisesti sianlihan
markkinaosuutemme kasvoi, sanoo Timo
Paananen. Näemme sekä gm-vapaan
tuotannon että maatiaispossu-konseptin
tekijöinä, jotka ovat suoraan vaikuttaneet
kasvuun.
Joulukinkku oli yksi vuoden 2014 myyntiykkösistä. Sen myynti kasvoi jopa 300 %
verrattuna edellisvuoteen. Kinkkua, jossa
oli Snellmanin gm-vapaa merkki ja selitys maatiaspossu-konseptista, arvostivat
sekä kauppa että kuluttajat.
HJ

MIKÄ ON KUNNON
JAUHELIHA?
• Kunnon jauheliha tehdään vain
tuoreesta, pakastamattomasta lihasta
• 100 % suomalaista sian- ja naudanlihaa Snellmanin perhetiloilta
• Gm-vapaa tuotantotapa
• Sika-nauta jauheliha on Snellmanin suurin tuote kategoriassa
• Kunnon jauheliha myydään Herra
Snellmanin tuotemerkillä

TUORELIHA 2014
• Snellmanin osuus kotimaisen punaisen lihan myynnin kasvusta oli
yli 75 %
• Snellmanin osuus kotimaisessa
tuorelihassa (volyymi) kasvoi lähes
20 %:iin
• Suurin kasvu (4 prosenttiyksikköä) porsaanlihassa, jossa markkinaosuus nyt 15 %

AINUTLAATUINEN PROSESSI:

TEURASTUKSESTA PAKKAUKSEEN SAMAN KATON ALLA

• Kotimaisesta jauhelihasta Snellman valmistaa nyt yli neljänneksen

NAUDAT JA SIAT SAAPUVAT SNELLMANILLE
PERHETILOILTA

TEURASTUS

LEIKKAAMO

JAUHELIHALINJA

PAKKAAMO

TUOTTEET LÄHTEVÄT KAUPPOIHIN
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SNELLMANIN LIIKEVAIHTO ENSIMMÄISTÄ KERTAA
YLI 300 MILJ. EUROA

HENRIK SNELLMAN:

Vahva kasvu 2014
Snellman-konsernin liikevaihto ylsi vuonna
2014 ensimmäistä kerta yli 300 miljoonaan
euroon. Liikevaihto kasvoi 17 milj. euroa (6 %)
edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2014 liikevoitto oli 6,7 (6,6) milj. euroa. Tulos oli haastavassa markkinassa tyydyttävä. Tulosta painoi
kansainvälistymisen kustannukset tytäryrityksissä sekä lihamarkkinoiden ylikapasiteetista
johtunut myyntikatteen lasku.

Voimakas panostus
luonnollisuuteen

Suomalaisilla lihamarkkinoilla
vallitsee kova kilpailu, minkä
seurauksena on heikkenevä
kannattavuus. Samanaikaisesti kuluttajien kiinnostus ruokaan on suurempi kuin koskaan
aikaisemmin. Puhtaasta ruuasta, jonka alkuperä tiedetään, on
tullut valttikortti ja kuluttajien
luottamus Snellmaniin on vahva.

Vuoden aikana panostettiin
voimakkaasti myös luonnollisuuteen, mikä on Snellmanin
toiminnassa kantava peruselementti. Tämä näkyi mm. tuotekehityksessä, lihajalostuksen
tuotteiden
GM-vapaudessa,
kotimaisten toimittajien priorisoinnissa, raaka-ainevalinnoissa, tuote lanseerauksissa ja
biokaasun käyttöönotossa. Biokaasun käyttöönotto vähentää
hiilidioksidipäästöjä noin 3000
tonnilla / vuosi kun 1 milj. kiloa
öljyä korvataan biokaasulla.

Herra Snellman tuotteiden
kysyntä kasvoi
Snellman-konserni onnistui vuoden 2014 aikana kasvattamaan markkinaosuuksiaan usealla
eri segmentillä. Vuoden aikana Snellmanin
Lihanjalostus lanseerasi poikkeuksellisen
monta uutuustuotetta, joilla tehtiin yli 11 miljoonan euron liikevaihto. Kuluttajien ostovoiman heikentyessä Herra Snellman tuotteiden
kysyntä kuitenkin kasvoi. Snellmanin kunnon
nakkimakkaralla oli vuoden 2014 aikana Suomen suurin ostajamäärä. Marras-joulukuussa
Snellmanin joulukinkkujen myynti puolestaan
kasvoi yli 300 % viime vuoteen verrattuna.
Kokkikartanon myynti kasvoi vuoden 2014 aikana kokonaisuudessaan 9 %.

- Konsernissa jatkettiin toiminnan tehostamishankkeita sekä
hyödynnettiin konsernin mahdollisuuksia mm. yhtenäisen
hankinnan kehittämisessä. Tehostamisen lisäksi panostettiin
myös tulevaisuuden kasvuun
asiakaslähtöisen tuotekehityksen kautta, sanoo konsernijohtaja Leena Laitinen.

Venäjän asettama laajamittainen elintarvikkeiden vientikielto kesällä 2014 ei merkittävästi vaikuttanut Snellmanin lihajalosteiden
vientivolyymeihin. Menneen vuoden aikana
Snellmanin Lihanjalostus vei yhteensä yli 9,8
milj. kg lihaa 16 eri maahan.

Snellmanin konsernijohtaja Leena Laitinen

TUNNUSLUVUT 2014

301,3
milj. euroa

5,8
p ro s e n t i n
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Kuluttajien luottamus
Snellmaniin on vakaa

VUODEN LOPUSSA

Snellmanin Kunnon nakkimakkaralla oli vuoden 2014
aikana Suomen suurin ostajamäärä. Lisäaineeton Kunnon
nakki oli vuoden 2014 makkarauutuuksia.

Nyt vallitsevassa vaikeassa markkinatilanteessa on ilahduttavaa todeta, että Snellmanilla on kuluttajat puolellaan. Monivuotinen ja
pitkäjännitteinen panostus luonnollisuuteen,
laatuun ja hyviin makuihin on antanut Snellmanille vahvan aseman ja preferenssin ja molemmat näyttävät pysyvän.
– Vaikka kauppa vuoden 2014 aikana laski,
Snellman on kehittynyt ja ottanut markkinaosuuksia, sanoo Snellmanin Lihanjalostuksen tj. Henrik Snellman. Näemme, että
suunnilleen kolmasosa kuluttajista haluaa
edelleen panostaa ruokaan, he haluavat tietää mitä syövät, eivätkä halua tinkiä mausta.
Vuoden 2014 tulos on suunnilleen samalla tasolla kuin edellisvuonna.
– 2014 oli rankka vuosi eikä 2015 tule olemaan
yhtään helpompi. Alan yritykset käyvät nyt
kauppaa laskevin hinnoin.
Snellmanin osalta volyymi oli

– Jatkamme sisäisen toimintamme tehostamista ja tarkistamista. Lean-työ jatkuvine parannuksineen on osa tätä työtä. Aikaisempien
suurten investointien jälkeen investointibudjetti on tänä vuonna pieni, mutta työ sujuu
hyvin olemassa olevan konekannan kanssa.
Meillä on myös erinomainen henkilökunta,
joka arvostaa joustavan työn antamia etuja.
Tämän ansiosta voimme nopeammin reagoida
kysynnän muutoksiin.

Kuluttajat uskovat Snellmaniin
Henrik Snellman, TJ

pelastava tekijä edellisvuoden
aikana. Snellman nosti markkinaosuuttaan ja erityisesti yrityksen tuorelihan kehitys oli
myönteinen. Alku vuonna 2015
osoittaa myös erittäin positiivisia lukuja suunnilleen 20 %
nousseella tuorelihan myynnillä
tammikuussa.

Sisäinen tehostaminen
ja joustavuus
Viime vuoden aikana sianlihan
hinnan kehitys eurooppalaisilla
markkinoilla poikkesi normaalista käyrästään. Normaali hinnan
nousu kesän aikana laantui aikaisempaa nopeammin ja vuoden alussa hintataso oli alhaisempi kuin useaan vuoteen.
Tämä on vaikea tilanne koko
alalle, Henrik Snellman toteaa,
mutta painottaa, että Snellmanin kehitys on positiivinen ja vähintään yhtä hyvä ellei parempi
kuin kotimaisten kilpailijoiden.
Yrityksen kasvu tulee jatkumaan, mutta voi olla, että meidän on vielä tarkistettava kuinka
voimakkaasti.

Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen on
seikka, joka heijastuu ostokäyttäytymiseen.
Alkuperä, puhtaat raaka-aineet ja luonnollinen ruoka ilman kummallisuuksia tulee yhä
tärkeämmäksi. Myös media, joka säännöllisesti painottaa turvallisia elintarvikkeita,
lisää kuluttajien tietoisuutta ja kotimaisten
tuotteiden priorisointia. Tässä keskustelussa
Snellman koetaan uskottavana ja luotettavana toimijana.

Argumenttien on oltava tärkeitä
asiakkaalle
Reseptinä tulevaisuutta ajatellen Snellman aikoo pitää kiinni arvoistaan, mutta kaikki markkinoinnissa painotetut argumentit arvioidaan
perusteellisesti etukäteen, jotta ne todella
vastaavat kysyntää markkinoilla.
– Kaikki ne asiat, joita nostamme esiin ja jotka
nostavat tuotteen hintaa ja vaikeuttavat sen
tuottamista ja ymmärtämistä, käydään läpi kysymällä ”arvostaako asiakas tätä asiaa samalla
tavalla?”, sanoo Henrik Snellman.
Kun on askeleen edellä asiakasta ja painottaa
sellaista tarvetta, joka ei vielä ole saanut niin
paljon huomioita, arvion on oltava yksiselitteinen, jotta siitä tulisi tärkeä myös kuluttajalle.
– Kaikkien argumenttiemme summa antaa
meille sen vahvan aseman, joka meillä on tänään, jatkaa Henrik. Kuluttajat tietävät, että
kannamme vastuun siitä, mitä sanomme, ja
luottavat Snellmaniin ja tuotteisiimme.
HJ
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Olavi ja Tarja Lehmosen tilalla Keski-Suomen Konnevedellä
isäntä on rakentanut kätevän ja
monipuolisen ratkaisun lastauksen turvallisuuden edistämiseksi.
Lehmosen kasvattamo on lämmin ritilänavetta, jossa kasvatetaan maitorotuisia
vasikoita teuraaksi. Olavi on miettinyt,
miten lastaus voidaan tehdä turvalliseksi
sekä eläimille että kuljettajille.

Kätevä ratkaisu edistää

turvallisuutta

Ratkaisu on sekä kätevä että monipuolinen. Navetan sairaskarsina muuttuu
hydraulisesti alas käännettävän käytävän
avulla lastauskäytäväksi. Eläimet liikkuvat
käytävää pitkin ja aidan toiselle puolelle
jää lastaajalle ja tilan väelle oma käytävä,
jossa tarvittaessa pääsee hoputtamaan
eläimiä.

Noin 20 mm paksu matto helpottaa mm. makuulle laskeutumista.

KASVAVA NAUTA
PITÄÄ KUMIMATOSTA

Lastauksen jälkeen käytävä nostetaan
ylös ja sairaskarsina on taas alkuperäisessä käytössä.

Kuvat vasemmalla
Ennen lastausta käytävä lasketaan alas
hydraulisylintereiden avulla. Väliaidat yhdistävät karsinan käytävään.

Lastauskäytävän viereen jää talon väelle ja lastaajalle oma, turvallinen käytävä.

Kuvat oikealla
Lastauskäytävän viereen jää talon väelle
ja lastaajalle oma, turvallinen käytävä.
Olavi Lehmonen on itse rakentanut hydraulisesti liikkuvan käytävän. Ratkaisu ei
ollut kallis ja se helpottaa tilan arkea huomattavasti.			 HJ

Lehmosen tilalle hankittiin ennen vuodenvaihdetta kumimattoja kasvattamon betoniritilän
päälle. Kumimatto on n. 20 mm
paksu ja on leikattu ritilän mukaan. Matto kiinnitetään betoniritilään kiilojen avulla. Ensimmäiset kokemukset ovat todella
positiivisia. Matto vähentää jalkaongelmia ja sitä kautta eläinten ennenaikaisia poistoja.
Jyväskylän
Ammattikorkeakoulu tutki vuonna 2011-2012
kumimaton vaikutusta rakopalkkilattianavetassa.
Tulokseksi saatiin, että kumimatolla eläneillä sonneilla oli huomattavasti lievempiä vaurioita

Katso lisää Anelmasta!

jaloissa. Makuukäyttäytymisessä havaittiin sonnien hakeutuvan makaamaan kumimatolle,
jos niillä oli siihen mahdollisuus.
Investointi laskettiin maksavan
itsensä takaisin vajaassa kolmessa vuodessa ilman investointiavustusta (120 sonnia kuudessa palkkilattiakarsinassa).
Jalkaterveysluokitusten, liikeratojen ja makuukäyttäytymisen
perusteella kumimaton käytöllä
näytti olevan selkeä sonnien hyvinvointia parantava vaikutus.
(Lähde: Taru Wahlroosin opinnäyte ”Kumimaton vaikutus
sonnien hyvinvointiin rakopalkkilattianavetassa, 2012)

Video lastausratkaisusta:
Snellmanin alkutuotannon henkilökunta vierali Lehmosen tilalla joulukuussa
sisäisen koulutuksen puitteissa. Kotieläinten hoidon kouluttajana oli Mirja
Riipinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (sinisessä haalarissa). Kuvassa
Olavi ja Tarja Lehmonen oikealla.

http://anelma.snellman.fi

“SONNIPUSKURI”
Ari Sytälä on aidanosien
avulla rakentanut ”sonnipuskurin”
teurassonnien
lastausta varten. Traktorin
ajaessa hitaasti eteenpäin
ohjataan aidan avulla sonneja kohti ovea ja lähempänä ovea voidaan portin siivekkeet hydrauliikan avulla
taittaa sisäänpäin. Näin
varmistetaan, että eläimiä
ei pääse karkaamaan. ”Sonnipuskuri”
kiinnitetään
pikakiinnikkeillä traktorin
etukuormaajaan.

Olavi Lehmonen on itse rakentanut hydraulisesti liikkuvan käytävän lastauksen turvallisuuden edistämiseksi.
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Jos nauta saisi
päättää
Tilava, vedoton ja kuiva karsina, sen haluan – sanoisi nauta. Siellä voin hyvin,
pysyn terveenä ja olen tuottava. Ahtaassa tilassa on enemmän epäpuhtauksia.
Raitista ilmaa on vähemmän ja tautipaine on suurempi. Kesällä on liian kuuma,
rehun ja vedensaantiin joutuu tekemään
enemmän töitä laumahierarkian vuoksi.
Häntäpolkemia ja sorkkavaivoja tulee helposti pienessä tilassa. Näistä terveysongelmista aiheutuu kasvun hidastuminen,
mikä taas vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen. Taitaakin olla sekä naudan, että
omistajan etu tehdä hyvät olosuhteet
kasvattamoon.

Voiko tilaa sitten olla liikaa?
Kaikkien eläinten on päästävä vaivatta
yhtä aikaa makuulle ja nousemaan ylös.
Ritiläkasvattamoissa lanta painuu ritilän
läpi kun eläimet tallaavat sitä. Likaantuminen ei yleensä kasva vaikka karsinakokoa
lisätään. Kuivikepohjalla kuivike pysyy
kuivempana ja ilmavampana kun eläintiheys on pienempi.
Vinokuivikepohjalla lanta valuu eläinten
painosta lantakäytävälle ja sen vuoksi mitoitus on oltava sopiva eri eläinryhmille.

Pienet ja kevyemmät eläimet laitetaan
siis tiheämpään ja myös pohjan kaltevuus
on hyvä olla suurempi pienillä eläimillä.
Vinokuivikepohjan mitoitus on siten tarkempaa kuin tasakuivikepohjan. Monet
mitoitusohjeet ovat jääneet ajastaan jälkeen teuraspainojen noustessa.

Kuinka monta nautaa samaan
karsinaan?
Nauta voi tunnistaa noin 50 lajitoveriaan.
Kun karsinoita yhdistellään syntyy joksikin aikaa arvojärjestys kahinointia. Mitä
vähemmän muutoksia laumassa tulee niin
sen vähemmillä vahingoilla selvitään. Teurasauton lukumäärän kokoinen karsina on
suositeltava, koska eläimet saavat olla samassa ryhmässä koko ajan. Se helpottaa
myös työtä, koska siirtoja on vähemmän.
Helpointa ryhmä- ja karsinakokojen suunnittelu on tehdä niin, että ryhmät pysyvät
samoina, jos vasikka kasvatetaan teuraaksi saakka samalla tilalla.

Lämmin vai kylmä?
Juottovasikat suositellaan yleensä laitettavaksi eristettyyn rakennukseen. Riittävä
ilmanvaihto on kuitenkin järjestettävä.
Lämpötilan ei tarvitse olla korkea, kunhan olosuhteet ovat kuivat ja vedottomat.
Vetoisuus on erityisesti rakolattian ongelma. Jos siihen yhdistetään kuivikkeettomuus, niin vasikka
tuntee enemmän
kylmyyttä
kuin
vastaava lämpöisessä vedottomassa
ja hyvin kuivitetussa tilassa.
Juottamo on hyvä olla oma osastonsa
tai erillinen rakennus. Pikkuvasikoilla
isot ryhmät aiheuttavat suuremman tautipaineen. Ensimmäisen kuukauden ajan
ternivaiheen jälkeen vasikat onkin hyvä
kasvattaa yksilökarsinoissa tai mahdollisimman pienissä ryhmissä.

Sen jälkeen ryhmät kootaan niin, että
mahdollisimman samankokoiset eläimet
tulevat samaan ryhmään. Isommat naudat
voivat olla kylmissä kasvattamoissa. Kasvattamotyypin valintaan vaikuttaa myös
kuivikkeen saantimahdollisuudet. Emolehmille voidaan myös kylmiin rakennuksiin tehdä makuuparret, mikä vähentää
kuivikemenekkiä.

Ympäristöön huomiota
Lisää tilaa eläimille saadaan jaloittelualueilla. Niiden rakenteisiin on kiinnitettävä
huomiota. Alustat on oltava sellaisia, että
jätevedet saadaan kerättyä talteen ja ympäristö pysyy siistinä. Aitojen on oltava
kestäviä, mutta samalla helppoja käännellä tarhan puhdistamisen ajaksi.

Vedensaannista on huolehdittava
Nipoista nauta saa harvoin riittävästi vettä. Kupit ovat parempia ja altaat parhaita.
Paitsi, että vettä on oltava riittävästi, niin
sen on oltava myös puhdasta. Altaiden ja
kuppien puhdistus on tehtävä säännöllisesti.

Eläinten siirrot ja hoitaminen on
tehtävä turvallisesti suoritettavaksi
Siirtokäytävien tekeminen rakennuksen
sisälle tai ulkopuolelle ja kaarevan lastauskujan rakentaminen helpottavat työtä, vähentävät tautiriskiä ja tekevät lastauksesta turvallisen. Erillinen lastaustila
helpottaa sekä tilan että teuraskuljettajan
työtä. Ruokintapöydän yli tapahtuvia siirtoja varten on syytä tehdä oma kuja joka
peitetään avattavalla ”sillalla”.

Onko tuotanto kannattavaa?
Sitä pohditaan tiloilla ja lehtikirjoituksissa. Kannattavaan tuotantoon voidaan
vaikuttaa monin eri keinoin. Yksi keino
on parantaa eläinten olosuhteita ja tehdä
kasvattamoon työtä helpottavia ratkaisuja. Eläinten parantunut terveys vähentää
kuluja ja lisää kasvua. Hoitajan terveys ja
jaksaminen ovat avainasemassa. Yhdessä
suunnitellen kannattavampaan tuotantoon.

Timo Korpela

040 596 4032
ProAgria EteläPohjanmaa
Rakennus-, salaoja- ja
mittauspalvelut

Investointirahoitusten haku siirtyy
toukokuulle – päätökset elokuulle
Uusi ohjelmakausi käynnistyy viiveellä – rahoituspäätökset siirtyvät syksyyn.
Muutoksia aikaisempaan on
huomattavan paljon.
Oleellinen muutos on maataloudesta
saatavan yrittäjätulorajan nouseminen
25.000 euroon. Lievennyksenä on se,
että yrittäjätulorajaa ei sovelleta lainkaan
salaojituksessa, yhteiskonehankinnoissa
sadonkorjuuseen,
mehiläistaloudessa,
eikä työympäristöä, tuotantohygieniaa,
eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa
edistävissä investoinneissa.

Valintaperusteiden kuusi
kriteeriä
1. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen (25 %)
2. kilpailukykyyn (20 %)
3. ympäristöön (20 %)
4. tuotanto-olosuhteisiin (15 %)
5. vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden
toteutumiseen, esim. jos kyseessä on yhteishanke (10 %)
6. elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostuksen kannalta ja tuettavan hankkeen vaikutus (10 %)
Investointirahoituksen tukiraja nousee
1.500.000 euroon/hanke kolmen verovuoden jakson aikana.

Valintaperusteista
Jatkossa kaikkien hakemusten täytyy
täyttää tietyt peruskriteerit, että ne voidaan ottaa edes käsittelyyn. Lisäksi tulee
jo aikaisemmin esillä ollut ns. ranking-malli, eli kaikki hakemukset asetetaan järjestykseen ja vain parhaat saavat rahoituksen sen mukaan miten varat riittävät.

Tilojen sukupolvenvaihdoksiin myönnettävä Nuoren viljelijän aloittamisavustus
täytyy aina hakea luonnosluovutus-kirjalla. Haku alkaa maaliskuulla ja on voimassa
sen jälkeen jatkuvasti.
Aloitustuen määrä avustuksena on
35.000 euroa ja lainan korkotukena myös
35.000 euroa. Maksimi lainamäärä olisi

Avustus- % Korkotuki		
laina- %

230.000 euroa. Maataloudesta saatava
yrittäjätuloraja on 25.000 euroa.
Pienemmille tiloille, joille maatalouden
yrittäjätuloraja on 15.000 euroa, tuki on
10.000 euroa avustusta ja 15.000 euroa
lainan korkotukena, maksimi laina näille
tiloille on 150.000 euroa.
Investointitukihaku alkaa toukokuussa,
päätöksiä tehdään elokuusta alkaen.
Esitykset ovat kirjoittaessa vielä luonnoksia eli saattavat muuttua, koska valtioneuvoston asetuksia ei ole vielä hyväksytty
eduskunnassa, rakennetukea koskeva laki
on tullut voimaan 1.1.2015 alkaen.
Uusi sähköinen asiointipalvelu Hyrrä otetaan käyttöön tukihaussa. Hyrrä ohjaa
tuen hakijaa ja helpottaa hakemista siirryttäessä uudelle ohjelmakaudelle. Hyrrässä hakija voi myös seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä.

Erkki Riihikangas
Erityisasiantuntija, talous
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Tukitaso
yhteensä

KOTIELÄINTUOTANTO
Lypsy- ja lihakarja
Lammas- vuohi
Sika
Hevoset
Lihasiipikarja
Turkistuotanto

35*)
35*)
30*)
30
20*)
-

65
65
60
65
65
65

45
45
40
40
30
10

KASVITUOTANTO
Kuivaamot
Salaojitus
Yhteiskoneet
Kasvihuoneet

25**)
30
10
30*)

65
65

35
30
10
40

MUUT
Konevarasto
20
20
Tuote- tarvikevarasto
30
30
Myyntikunnostus
30
30
Maatilan energiatuotanto
35
35
Työympäristön parantaminen 30
30
*) = nuorille 10 %:n korotus
** )= yhteishankkeissa 5 %:n korotus 			
		

Rahoitusehdoissa on parannusta aikaisempiin
vuosiin verrattuna, esitetyt tukitasot vieressä
olevan taulukon mukaan.
Nuori viljelijä: Jos hakija täyttää nuoren viljelijän aloitustuen myöntämisen edellytykset ja
jonka tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut
yli viittä vuotta tukea haettaessa.
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!
PALKITUT
NAUTATILAT
Kevään nautatilaisuuksissa palkitaan naudantuottajia hyvistä tuotantotuloksista vuonna 2014.

LIMOUSIN SONNIHUUTOKAUPPA
ALAVIESKASSA
Kolmas Limousin sonnihuutokauppa järjestetään 18.4. Alavieskassa Jarkko Kääriälän tilalla, Mäntylänmäentie 17, 85200
Alavieska
Tarjolla on erinomaisia lihakkuus- ja luokittumisominaisuuksia parantavia sonneja
tuotantokarjoihin. Tilaisuus alkaa klo 10
eläimiin tutustumisella. Huutokauppaan
rekisteröityminen klo 11 ja huutokauppa
aloitetaan klo 12.
Kevään ja syksyn aikana viime vuonna
toimitettiin yli 80 ehdokkasta poikakotiin, joista parhaimmat sonnit valikoituvat

myyntiin. Sonneille tehdään rakennearvostelut ja ne ovat M-bovis testattuja ja
saavat osaindexit huhtikuun alussa.
Tiedot myyntiin tulevista sonneista löytyvät osoitteesta:
http://www.nostettanaaraista.fi/22
a la carte poikakotisivuilta.
Lisää tietoja, kuten rakennearvostelut
jne. päivitetään sivuille heti niiden valmistuttua.
TERVETULOA HYVILLE
SONNIKAUPOILLE!
Saara Rantanen

Sonniplus-tilat
Glenn Sundqvist, Pedersöre
Hannu ja Tanja Takala, Ilmajoki
Arto Hotakainen, Halsua

Hiehosopimus
Katri ja Jyri Lehtinen, Kihniö
Ari Ylihärsilä, Kauhava
Tero Pitkänen, Lapinlahti

Maito-lihatilat
Nina ja Jan-Peter Brunell,
Kruunupyy
Elenius Mjölkgård, Uusikaarlepyy
Österberg A ja K-J Jordbrukss.,
Maalahti

Pihvitilat, sonni
Klaus ja Annika Åkerlund,
Kruunupyy
Tiina ja Esa Leveelahti, Virrat
Esa Korte, Ylivieska

Pihvitilat, hieho
Tarja Oikari ja Matti Puranen,
Reisjärvi
Peter Back, Vöyri
Tommi Matomäki, Keuruu

TUOTTAJAT TUKEVAT
”PIHVI PERHON” ALKUUNLÄHTÖÄ
Suomen Limousinkasvattajat lahjoittivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän
Perhon toimipaikkaan perustettavaan
lihakarjaan kaksi lehmävasikkaa, neljä alkiota ja 5 olkea keinosiementä hiehojen
siementämistä varten. Tämä arvokas lahjoitus on merkittävä teko Limousin-rodun

kasvattamisen edistämiseksi Suomessa.
Lahjoituksen vastaanotti 18.2.2015 järjestetyssä tilaisuudessa Perhon toimipaikan
puolesta Matti Louhela. Lahjakirjan luovuttivat Saara Rantanen yhdessä yhdistyksen puheenjohtaja Helena Kukkosen
kanssa.

Hyvä kysymys!

Onko sinullakin kysymys Snellmanin
alkutuotannolle? Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi.
 Kuinka minun on toimittava tilinumeroni
muuttuessa?
Vastaus: Ilmoita minulle uusi tilinumerosi Anelmaviestillä tai pyydä pankista täytetty ilmoitus teuras- ja
välitystilitysten maksuosoitteesta ja postita se osoitteeseen Snellmanin Lihanjalostus Oy, Ann Knutar,
Kuusisaarentie 1, 68600 PIETARSAARI.
HUOM: Älä lähetä tilinumeroa sähköpostitse!
 Voinko muuttaa lukumäärää porsasilmoituksessa?
Vastaus: Sinun on ilmoitettava lukumäärä, jonka varmasti tiedät, että voidaan hakea seuraavalla viikolla.
Keskiviikko-aamuna logistiikan suunnittelija aloittaa
seuraavan viikon noutojen suunnittelemisen. Koko
seuraava viikko on alustavasti suunniteltu jo perjantaina iltapäivällä. Yksi muutos voi vaikuttaa useamman
päivän eri kuormiin, mikä johtaa tehottomiin kuormiin
ja kustannusten nousuun sekä siihen, että kasvattaja ei
ehkä saa osastoaan täyteen. Siksi ei pidä muuttaa lukumäärää ilmoituksessa vaan varmistaa, että ilmoitetaan
oikea määrä..
 Koska tiinettä lehmää ja tiinettä hiehoa ei
voida kuljettaa?
(ei kuljetuskunnossa)
Vastaus: Tavallisten kuljetussäännöksien lisäksi, lehmän tai hiehon ollessa tiineenä ja tiineysajasta on kulunut 90 % tai enemmän, ts. viimeistä kuukautta tiineinä
olevia ei saa kuljettaa. Sama koskee myös viimeisen viikon aikana poikinutta lehmää
ja hiehoa.

Välikasvattamot
Jussi Paasto, Kurikka
Tuulia ja Anssi Honkela, Kalajoki
Olavi Lehmonen, Konnevesi
Markku Poutanen, Pöytyä
Onnittelemme!

Ann Knutar
MP-toimiston esimies

SARKA-MESSUT
30.–31.1. SEINÄJOELLA

Snellmanin nauta- ja sikatiimit
osallistuivat tammikuussa
järjestetyille Sarka-messuille.
Kaksipäiväisillä messuilla vieraili
lähes 12 000 kävijää, heistä suurin osa oli karjatalouden ammattilaisia.
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● SIKATALOUDEN
RAHOITTAMISESTA

SIKASEMINAARI 2015

Mari Heinonen, Helsingin Yliopisto, puhui
porsaiden lääkitsemisestä. Tutustu esitykseen Anelmassa.

Eväitä eteenpäin
siantuottajille
Snellmanin sikaseminaari pidettiin 14.–15.1. Pietarsaaressa.
Seminaariin osallistui molempina päivinä noin 100 siantuottajaa sekä yhteistyökumppaneita.
Päivät aloitettiin tutustumiskierroksilla
sikateurastuslinjan ja lihanleikkaamon
toimintaan. Tuottajat olivat hyvin kiinnostuneita siitä, miten heidän kasvattamansa
siat teurastetaan ja ruhojen laatu mitataan.

Hilkka Siljander-Rasi, Luke, kertoi sikojen
tuotantoterveyteen pureutuvasta ProHealth-hankkeesta, missä Maatiaispossutkin
ovat tutkimuskohteena.

Seminaarissa oli myös mahdollista tutustua
yhteistyökumppaneiden tarjontaan.

Ensimmäisenä päivänä keskityttiin Kunnon
Maatiaispossun gm-vapaaseen tuotantokonseptiin. Peter Fagerholm ja Tommi
Fors kertoivat Snellmanilla maailman suomalaisimman possun markkinoinnin eteen
tehtävästä työstä ja tulevista kampanjoista. Pauli Perho Ypäjältä toi sikaseminaariin tuottajan näkökulmaa gm-vapaasta
Kunnon Maatiaispossusta.
– Maatiaispossuilla on hyvä rehuhyötysuhde ja ne ovat rauhallisia. Kuolleisuus on
pienentynyt ja teurashylkäykset vähentyneet, summasi Pauli kokemuksiaan maatiaispossujen kasvatuksesta. Paulin mielestä
sikojen gm-vapaa ruokinta ei ole vielä ta-

Sikatalouden rakennekehitys on jatkunut
pitkään ja hintavaihtelut ovat voimakkaita. Nykypäivän sikatalous edellyttää yritysmäistä otetta, sillä pääsääntöisesti vain
keskimääräistä paremmilla tuotantotuloksilla voidaan yltää kannattavaan tuotantoon. Vaikka tukipolitiikalla on edelleen
suuri vaikutus toimialan kannattavuuteen,
on suurin vaikutus nykyisin markkinoilla ja
tuotannon tehokkuudella. Tulos tehdään
yrittäjän osaamisella, joten ammattitaidolla ja tekemisellä on iso merkitys lopputulokseen. Huomio tulee kiinnittää asioihin,
joihin pystyy tilatasolla itse vaikuttamaan.
Kannattavuus on keskeinen mittari myös
silloin kun rahoittaja miettii investointihankkeisiin mukaan lähtemistä. Vain
kannattavaan tuotantoon on järkevää
sijoittaa. Myönteisen rahoituspäätöksen
saamiseksi rahoittaja edellyttää asiakkaalta uskottavaa suunnitelmaa investoinnin
toteutuksesta ja yritystoiminnan kehit-

vanomaista tuotantoa kalliimpaa, koska rehuissa voidaan käyttää gm-vapaata soijaa.
Kuusiston tilalla on erikoistuttu lihasikojen
kasvatukseen ja nurmisiemenviljelyyn.
– Ne sopivat hyvin yhteen. Siat markkinoivat tilalla tuotetun viljan ja tuottavat ravinteita viljan ja nurmisiemenen viljelyyn,
kertoi Pauli.

Luentoaineisto koottuna:

http://anelma.snellman.fi

tämisestä. Tällöin tuotantotulokset ja
talouden tunnusluvut kertovat myös yrittäjän ammattitaidosta. Hyvistä tuotantotuloksista kannattaa kertoa myös pankille.
Luottoriski analysoidaan aina asiakaskohtaisesti taloudellisten ja laadullisten tekijöiden perusteella. Viime vuosina näiden
tekijöiden vaikutus on entisestään korostunut mm. luottojen hinnoittelussa.
Tällä hetkellä rahoituksen saanti järkeville hankkeille ei ole rajoittava tekijä.
Me Nordeassa olemme kiinnostuneita
maatilayrityksien investointihankkeista ja
kiinnostuneita kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia myös uusien asiakkaiden
kanssa.

Nordean Tuure Malkanmäki ja Cedrik Frostdahl
osallistuivat sikaseminaariin.

Tuure Malkamäki

Maa- ja metsätalousjohtaja
Nordea Pankki Suomi Oyj /
Pohjanmaan yritysalue

● JOKO ON SIKALOIDEN PERUSKUNNOSTUSTEN AIKA?

Toisen päivän teemoina olivat sikojen terveys ja hyvinvointi. Kotiin viemisinä oli tuhti tietoisku sikojen hengitystiesairauksista,
lääkinnästä ja sikalan tautisuojauksesta.
Lopuksi oli asiaa tuotannon kannattavuudesta, rahoituksesta ja sikatilojen investointitarpeista. 			
KP

Lue lisää Anelmasta!

SIKASEMINAARI 2015

Mauri Penninkangas piti OP Pohjolan
puheenvuoron sikatilan rahoitusasioista.

Sikatalous vaatii paljon pääomia ja erinomaista ammattitaitoa yrittäjiltä. Olisi
toivottavaa, että tuotanto olisi nykyistä
kannattavampaa. Tämä ainakin kahdesta
syystä; että nykyiset tuottajat pärjäisivät
riittävän hyvin ja että ala houkuttelisi nuoria maatalousyrittäjiä. Suomalainen sianlihantuotanto pitää pystyä turvaamaan
tuottajien, jalostajien ja kaupan yhteisvoimin.

Sikalainvestoinnit ovat viime vuosina olleet vähissä Suomen maassa. Vuonna
2013 Ely-keskuksissa tarkastettiin vain
17 rakennussuunnitelmaa, kun niitä vielä
vuonna 2007 oli vielä 122 kpl. Tänä keväänä 2015 käynnistyvässä investointitukihaussa on mahdollista saada korkotukilainaa 65 % ja avustusta 35 % sikalaan
tehtävistä investoinneista. Tällaista tuettua rahoitusta ei sikaloille ole vuosikausiin ollut tarjolla, joten kannattaa miettiä,
olisiko mahdollista käyttää hyväksi korkotukilainaa ja avustusta. On hyvä muistaa,
että hanketta ei saa aloittaa, ennen kuin
tukipäätös on saatu. Pankin edustajana
toivoo, että erilaisia investointeja suunnittelevat ottaisivat riittävän ajoissa yhteyttä
rahoittajaan. Tosin on todettavissa, että
asiat ovat usein niin mittavia, että niistä
keskustellaan usein jo vuosia ennen toteutusta.

tulla juttelemaan. Olemassa oleviin lainoihin voidaan tehdä maksuohjelman muutoksia niin, etteivät ne rästiydy. Saattaa
olla tilanteita, joissa tilan investointeja on
hoidettu lyhyillä rahoituksilla ja on toivottu, että ne saadaan maksettua tulorahoituksella. Onnettomuudet ja tuotannon
ongelmat johtavat helposti maksuvaikeuksiin, joiden ylittämisestä on hyvä pankin
kanssa miettiä. Yleensä asioista päästään
sopimukseen ja yrittäjät voivat jatkaa tuotantoon keskittymistä.

Lainojen hoitoon helpotusta

OP Alajärvi

Osuuspankit ovat maatilojen päärahoittajia. Meitä kiinnostaa maatilojen menestys.
Jos rahoitushuolia on, niistä kannattaa

Pitkään jatkunut matala korkotaso on
huomattavasti helpottanut maatilojen ja
myös asuntovelallisten elämää. Ennusteiden mukaan korot tulevat pysymään
vielä jonkin aikaa matalina, mutta korkojen nousu on pidettävä mielessä kannattavuutta ajateltaessa.

Mauri Penninkangas
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SANASEPON KOLUMNI

● SIKOJEN ”UUDET” TARTTUVAT TAUDIT

SIKASEMINAARI 2015

Asenne ratkaisee, valitse hyvä!

– MITEN PIDÄN NE POISSA SIKALASTANI?
Sikojen tarttuvat taudit ovat osa sikataloutta ja niiden taloudellinen merkitys
vaihtelee. Vastuu tautitorjunnasta on
tuottajalla itsellään ja oikeilla toimilla tautiriskiä voidaan pienentää.

PED aiheuttaa ripulia
pikkuporsailla

Voit lukea Sanna Nikusen luennon kokonaisuudessaan Anelmassa. Siinä myös
hyödyllisiä ohjeita miten tautisuojausta
ylläpitetään sikalassa.

http://anelma.snellman.fi

Taudin aiheuttaja on koronavirus, jota on
todettu Euroopassa 1970-luvun alusta
lähtien. Suomen lähialueilla Virossa taudin eurooppalaista muotoa todettiin ensimmäisen kerran 2010, jolloin se aiheutti
vakavan epidemian ja sitä myötä suuria
tappioita Viron sianlihan tuotannolle.
Taudin eurooppalainen muoto aiheuttaa
ripulia kaiken ikäisissä eläimissä, kun taas
suuria tappioita USAssa aiheuttanut muoto oirehtii voimakkaimmin alle 10 päivän
ikäisissä porsaissa. Porsaat oksentelevat
ja ripuloivat, kuolleisuus voi nousta 100%.
Vanhempien eläinten oireet ovat lievemmät ja muistuttavat taudin eurooppalaista
muotoa, niillä esiintyy kuumeilua ja syömättömyyttä. Nyt pelätään taudin amerikkalaisen muodon leviämistä Eurooppaan.

Tyypillisen ripulitaudin tapaan tartunta
tapahtuu virusta sisältävän ulosteen kautta. Virus on erittäin kestävä, erityisesti
kylmän kestävä, ja se leviää helposti eläinten mukana mutta myös kuljetusautojen,
ihmisten ja välineiden kautta.
Hoitoa tautiin ei ole. USAssa on epidemian myötä tullut nopeasti markkinoille
rokotteita, mutta niiden tehosta ei ole
vielä saatavissa varmaa tietoa. Tällä hetkellä tavallisin toimintatapa sikalassa, joka
on saanut tartunnan, on kaikkien, alle 2
viikon ikäisten porsaiden lopettaminen,
vanhempien porsaiden vierottaminen ja
emakoiden vasta-ainetasojen nostaminen
altistamalla ne virukselle.

Afrikkalainen sikarutto on päässyt leviämään Afrikasta Kaukasian kautta Suomen
lähialueille Venäjälle ja Baltian maihin
vuoden 2014 aikana. Latviassa ja Virossa
on ensimmäisen villisikatautitapauksen
jälkeen todettu runsaasti uusia tapauksia

Sikalan ovet lukossa.

Ovikello

Ovessa kyltti, että
sisäänpääsy kielletty
ilman omistajan lupaa.
Kyltissä voi olla
omistajan nimi
ja puhelinnumero.

1

Ulko-ovi

Jalkineiden
desinfiointi

Likainen alue

2

Ulkovaatteet ja kengät
säilytetään ja vaihdetaan
likaisella alueella.

Ovi
sikalaan

Puhdas alue

5

Lääkekaappi

Kaivo

2

3
4
3

Puinen ritilä, jonka päällä kävellään
vain sukkasillaan.

4

Kädet pestään ja/tai desinfioidaan
aina ennen puhtaalle alueelle menoa.

5

Virus on hyvin kestävä ympäristössä.
Suomi on luokiteltu EU:ssa korkean riskin
maaksi, johon afrikkalainen sikarutto voi
levitä. Mahdollinen leviämistapa Suomeen on sairaan eläimen (villisika tai kesy
sika) lisäksi virusta sisältävä liha tai alhaisessa lämpötilassa käsitelty lihatuote.

Tilan tautisuojaus on tärkeä asia
Afrikkalainen sikarutto on vakava
ja vaarallinen eläintauti

Esimerkki tautisulusta
1

villisioissa. Tauti voi esiintyä akuuttina,
piilevänä tai kroonisena tautina ja kuolleisuus siihen vaihtelee 10-100%. Taudin oireina esiintyy äkkikuolemia, verenpurkaumia iholla, verenvuotoja ruumiin aukoista,
abortteja tiineillä emakoilla ja ripulia tai
ummetusta. Taudin aiheuttaja on virus,
johon ei ole hoitoa tai rokotetta.

Sikalassa
käytettävät
vaatteet
ja kengät
sekä eläinlääkärille
ja muille
ulkopuolisille
varatut
suojavarusteet.

Varusteet pestään ja kuivataan
puhtaalla alueella.

Lähde: ETT

Suomen sikojen tautitilanne on ollut tähän asti erinomainen. Ns. vakavia ja vaarallisia eläintauteja (esim. sikarutto, afrikkalainen sikarutto, suu- ja sorkkatauti) ei
ole Suomessa todettu vuosikymmeniin.
Olemme myös omatoimisesti saneeranneet monia sikataloudelle merkittäviä
tauteja pois oma-aloitteisesti (esim. porsasyskä, dysenteria, kapi) ja olemme välttäneet tiukalla tuontiohjeistuksella monet
taudit (esim. PRRS, PED, TGE), jotka ovat
yleisiä Keski-Euroopassa tai jopa muissa
Skandinavian maissa. Tämä tilanne voidaan kuitenkin helposti menettää, ellei
asiasta huolehdita.
Jokaisella tilalla tulee olla tautisulku. Tapa,
millä tämä järjestetään, on tilakohtainen ja
soviteltavissa rakennukseen. Samassa yhteydessä tulisi olla mahdollisuus vaihtaa
vaatteet ja pestä kädet tai vähintään käyttää käsien desinfektiohuuhdetta. Hyvä
tapa on pitää ovet lukossa ja laittaa oveen
ovikellon lisäksi tilan omistajan nimi ja puhelinnumero, jolloin sisälle pyrkivät voivat
ottaa yhteyttä. Yksinkertainen vieraskirja
on myös hyvä tapa, jolla voidaan jälkeenpäin jäljittää kävijöitä, jos se on tarpeen.
Tautisulun yhteydessä tulisi olla paikka,
jossa voidaan pestä ja desinfioida kaikki
tilalla käyttöön otettavat tavarat.

Sanna Nikunen

ELL, Tuotantoeläinten terveydenja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri

Niin lukee eräässä omistamassani kyltissä ja seison myös itse noiden sanojen takana. Olen aina vain paremmin
ja paremmin oppinut ymmärtämään
sen, kuinka tärkeä on oma asenteemme. Pienissä asioissa, suuremmissa,
kaikessa. Kun olemme päivittäisten
askareidemme parissa sekä silloin kun
meillä on tehtävänä suuria valintoja ja
päätöksiä, asenne ratkaisee kaiken,
koko elämän.
Asenteemme on saanut suurelta osin
vaikutteita jo ensimmäisiltä vuosiltamme. Samalla tavoin kuin perimme fyysisiä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia
vanhemmiltamme; äidin ihanuuden ja
pehmeän tyylin, isän karvaisen selän ja
kärsimättömyyden, kiihkeän luonteen
ja kyvyn nukahtaa välittömästi pään laskeuduttua tyynylle, niin perimme myös
ajattelutapamme, asenteemme. Väitän,
että voimme muuttaa ajattelutapaamme, jos emme ole siihen tyytyväisiä tai
siitä aiheutuu meille harmia. Ajatusten
muovaaminen uudelleen vaatii melkolailla työtä ja ymmärrystä. Mutta se on
mahdollista.
Asumme tavallisesti ensimmäiset vuotemme vanhempiemme kanssa ja heiltä me otimme oppimme, he olivat roolimallejamme vaikkakaan emme siihen
aikaa tunteneet koko sanaa. Mikäli vanhemmillamme oli negatiivinen asenne
elämään, niin on mahdollista, että me
automaattisesti ja erikseen sitä ajattelematta omaksuimme saman asenteen.
Olemme ehkä puolustaneet negatiivista ajattelutapaamme seuraavin sanoin:
”Isäni oli sellainen, joka oli jatkuvasti
huolissaan. Hän oli huolissaan olemi-

sen aluemestari ja hän jatkoi sitä vuosikausia. Ja sitten äidistä tuli samanlainen. Tietenkin minusta tuli sellainen
kuin olen!” Ja sama asia kun esikuvana
on mahdollisuuksien näkijä: Kaikki järjestyy. Ne järjestyvät vain eri tavoin.
Useimmiten kuitenkin hyvin.
On olemassa opettavainen kertomus
siitä miten jotkut eivät koskaan tule
tyyvyväisiksi:
Eräässä kylässä miehet kokoontuivat
usein ukkokerhoon kahville ja keskustelemaan. Heidän joukossaan oli perunanviljelijä, jonka asenne oli se että
mikään ei ole koskaan hyvin, eikä myöskään tule koskaan sitä olemaan. Ennätyskauden jälkeen, kun suurin sato
miesmuistiin oli korjattu talteen halusivat muut testata häntä. Kysymys: ”No
niin...nyt kai ei ole mitään valittamista.
Vai mitä?” heitettiin ilmaan. Perunanviljelijä mutisi, sekoitti kahvia kupissaan ja sanoi sitten: ”Joo, kyllä on. Tänä
vuonna ei tullut yhtään pikkupottuja..”.
Jotkut haluavat olla surkeita.
Tässä tulee hyvä uutinen: Sinä olet nyt
aikuinen. Sinä saat itse valita asennoitumisesi. Kukaan ei voi sanoa millainen
asenteesi tulee olla. Ajattele, että ne
on aseteltu tarjottimelle kuin parasta
laatua olevat suklaakonvehdit. Tarvitsee vain ottaa ja maistaa niitä. Se saattaa kuulostaa silloin tältä: ”Mmmm..
tästä minä pidin, onko näitä enemmän?” Tai: ”Tämä maistui sahanpurujen
ja sinapin sekoitukselta höystettynä
vanhalla moottoriöljyllä! Ja siitä meni
maha sekaisin. Ei koskaan enää mitään
tuollaista, kiitos.”
Kun aamulla katselet itseäsi
peilistä nähdäksesi onko tukka hyvin, niin tarkistappa samalla kertaa asennoitumisesi
tulevaan päivään. Jos sinulla
ei ole tukkaa niin tee se kun
harjaat hampaasi. Jos sinulla ei ole hampaita... unohda
koko juttu...

Oa Lönnbäck

sanaseppo joka yrittää elää kuten
opettaa
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KIIMANTARKKAILU
JA TIINEYTYS
PÄHKINÄNKUORESSA

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA
KIIHOTUSRUOKINNASTA

● Aloita päivittäinen karjukontakti,
kun esikot ovat 24 – 26 viikon ikäisiä.
Karju tuodaan kerran päivässä 10 – 15
minuutin ajaksi ensikoiden karsinaan tai
sen viereen niin että kärsäkontakti on
mahdollista. Kärsäkontakti on tärkein
mekanismi saada ensikko näyttämään
kiimansa. Hyvä valaistus ja selkeä päivärytmi ovat myös tärkeitä.
● Aloita kiimantarkkailu jo ennen kuin
ensikoita on tarkoitus tiineyttää.
Tarkkaile ensikoita päivittäin ja merkitse kiimassa olevat ensikot värikoodein,
jotka vaihtuvat kolmen viikon syklissä.
Kirjaa kiimahavainnot ylös, myös heikot
kiiman merkit. Näin on helpompi ennakoida seuraavan kiiman tuloa ja kiinnittää tarkkailuun erityistä huomiota.
● Aloita kiihotusruokinta viikon kuluttua 1. kiimasta
Kiihotusruokinta saa ensikot näyttämään selvemmin kiimansa. Se kypsyttää lisää irtoavien munasolujen määrää,
pienentää alkiokuolleisuutta ja siten lisää pahnuekokoa. Kiihotusruokinnassa
perusrehun annosta nostetaan ja lisäksi
annetaan kiihotusrehua tai porsasrehua.
● Tunnista oikea siemennysajankohta.
Kun ensikko on kiimassa, karjun läsnäolo tai ensikon kylkien ja selän painelu
laukaisee seisontarefleksin, jolloin ensikko jököttää paikoillaan korvat hörössä. Kiima kestää 38 – 60 h ja ovulaatio
tapahtuu kiiman viimeisen kolmanneksen kohdalla. Paras siemennysajankohta
on kiiman puolivälissä, 10 – 15 minuuttia
kestävän seisontarefleksin aikana.
● Rajoita ruokintaa siemennyksen jälkeen.
Tiineytyksen jälkeen rehuannosta pienennetään 2,5 rehuyksikköön per päivä
noin viikon ajaksi. Sen jälkeen ensikoita
ruokitaan kunnon mukaan.
● Tarkkaile uusintoja ja tee tiineystarkastus.
Mahdolliset uusijat tunnistetaan parhaiten karjun avulla, kun siemennyksestä
on kulunut 18 – 24 vuorokautta. Tiineystarkastus tehdään, kun siemennyksestä
on kulunut 4 – 5 viikkoa.

Ensikoiden kasvatus
Ensikoiden kasvattaminen on panostus porsas- ja lihasikatuotannon tulevaisuuteen. Vanhemmilta saadut geenit ja
kasvatusajan ruokinta ja hoito vaikuttavat yhdessä siihen,
miten ensikko menestyy emakkona ja tuottaa porsaita
elämänsä aikana.
Tuottavan ja kestävän emakon kasvatus
alkaa ensikoiden emien valinnasta ja niiden siemennysten suunnittelusta. Jalostusarvo on paras sian tuotantopotentiaalin mittari ja indeksit ovat työkaluja,
jotka auttavat siitoseläinten vanhempien
valinnassa. H-indeksi kuvaa hedelmällisyysominaisuuksien ja K-indeksi lihasian
kasvatuksessa tärkeiden ominaisuuksien
perinnöllistä potentiaalia.
Emiksi valitaan emakoita, joilla on hyvä
kokonaisjalostusarvo ja rakenne. Isiksi
valitaan karjuja, joilla on hyvä jalostusarvo niissä ominaisuuksissa, joiden kehittäminen on tuotantoketjussa ja omalla
tilalla asetettu tärkeimmäksi tavoitteeksi.
Emien siemennyksiä tehtäessä lasketaan
saatavan kaksi ensikkoa per pahnue. Jotta ensikoita voidaan karsia riittävästi, syntyvistä pahnueista valitaan imisäporsaita
kaksinkertainen määrä verrattuna siihen,
mitä ensikoita tarvitaan emakkokannan
uudistamiseen.
Ensikko saa elämäänsä vahvan startin,
kun varmistetaan porsaiden riittävä ternimaidon saanti 12 h sisällä syntymästä. Jos
pahnue on kovin suuri, imisäporsaiden
maidonsaanti voidaan varmistaa siirtämällä osa leikkoporsaista muihin pahnueisiin, niin että emä imettää enintään 12
porsasta.
Pahnueaikana tulevia emakoita ruokitaan
kuten muitakin porsaita. Porsaat totu-

tetaan syömään kiinteää rehua jo ennen
vieroitusta. Vieroituksesta noin 30 kg
painoon saakka annetaan porsasrehua
ruokahalun mukaan ja hyvälaatuista karkearehua virikkeeksi. On tärkeää, että
porsaat pysyvät terveinä ja saavuttavat
30 kg painon 11 - 12 viikon ikään mennessä.
Ensikot voidaan ruokkia 60 kg painoon
saakka lihasikojen alkukasvatusrehulla.
Ensikkoa ei pidä kuitenkaan kasvattaa
kuin lihasikaa. On tärkeää, että viimeistään 60 kg painosta eteenpäin ensikoille on oma rehu, jossa on lihasikarehua
enemmän kivennäisaineita ja vitamiineja,
mutta maltillisesti valkuaista. Lisäksi rehussa on hyvä olla kuitua lisäämässä rehun täyttävyyttä.
Rehua voidaan antaa ruokahalun mukaan 80 – 100 kg painossa tehtävään
testaukseen saakka. Tavoitteena on, että
päiväkasvu syntymästä 100 kg painoon
on vähintään 600 g. Jos kasvua halutaan
hieman jarruttaa, rehua annetaan ruokintakäyrän mukaan 1,4 – 2,8 ry/pv. Liian voimakas ruokinnan rajoittaminen kuitenkin
viivästyttää kiimaan tuloa.
Testatuista ensikoista valitaan tiineytettäväksi vain ne, jotka ovat kasvaneet
normaalisti ja joiden rakenne on hyvä.
Toimivia nisiä on oltava vähintään 7 molemmissa riveissä ja nisärivien suorat.
Testauksen jälkeen ruokintaa on hyvä rajoittaa ja rehun täyttävyyttä lisätä kuitupitoisilla komponenteilla.

Monet meistä rakastavat suklaata, ja
maistuu suklaa sioillekin. Sonja ja Harri Äijön tilalla Jalasjärvellä tiineytettävät ensikot saavat herkutella suklaalla
muutaman viikon ajan ennen siemennystä. Suklaan antamisessa on kyse
ns. kiihotusruokinnasta, jonka tarkoituksena on saada sukukypsät ensikot
näyttämään kiimansa.
– Suklaan jakaminen aloitetaan, kun
noin puolivuotiaat ensikot on koottu
kiimantarkkailua ja tiineyttämistä varten ryhmäksi ja ensimmäinen parvo- ja
sikaruusurokotus on annettu. Annan
ensikolla kourallisen suklaata jokaisella ruokintakerralla, noin kymmenen
konvehtia päivässä, Sonja Äijö kertoo.
Suklaan sokeri nostaa veren insuliinitasoa, mikä stimuloi lisääntymishormoneita ja ensikot tulevat aikaisemmin
kiimaan ja kiimat ovat voimakkaampia.
Kiihotusrehuksi sopii yhtä hyvin sokeri, kaupallinen kiihotusrehu tai vaikka
energiapitoinen porsasrehu. Äijöt
päätyivät suklaaseen, kun sitä oli edullisesti saatavilla.
Sukukypsä ensikko tarvitsee energiaa
ja Sonja suurentaa myös ensikoiden

rehuannosta, kun tiineyttämisen aika
alkaa lähestyä. Ensikkorehu valmistetaan ohrasta, rypsirouheesta ja premiksistä.
Ensikoiden kiihotusruokinta aloitettiin
Sonja ja Harri Äijön tilalla vuoden 2013
lopussa. Aluksi vain joka toinen ryhmä
sai suklaata. Kun toinen suklaaryhmä
oli tiineytetty, Äijöt eivät enää halunneet luopua suklaan antamisesta.
– Kiimat ovat selvemmät ja ryhmän
ensikot tulevat kiimaan lyhyemmässä
ajassa kuin aikaisemmin, kertoo Sonja tyytyväisenä. Kun neljä viikkoa on
kulunut ryhmän kokoamisesta, vain
4 -5 ensikkoa on enää siementämättä.
Ennen niitä oli aina yhdeksän, toteaa
Sonja. Sonja jatkaa suklaan antamista,
kunnes ensikot on siemennetty.

TUNNUSLUVUT
Vuonna 2014 Snellmanin sian teurasmäärä kasvoi 3,1 milj. kg (11 %)
ja oli 31,3 milj. kg. Naudan teurasmäärä kasvoi yli 2 milj. kg ja oli
13,2 milj. kg. Koko Suomessa siantuotanto väheni n. 9 milj. kg, mutta
naudantuotanto oli vakaa.

2014
T EU R A SM Ä Ä R Ä T
S I K A

NAUTA

2 0 13 : 2 8 , 2

2 0 1 3 : 11 , 1

31,3 13,2

44,4

Sonja mukaan ensikot ovat kukin
omanlaisensa. Toisten kiimaa on vaikea havaita, toiset hyppivät mahdottomasti. Seisontakiima, jolloin ensikko
voidaan siementää, voi kestää kolme
päivää tai mennä ohi niin, ettei tuplausta ehdi tehdä.

YHTEENSÄ

Kiihotusruokinnan vaikutusta seurataan porsimistuloksista. Pieniä, enintään 8 porsaan pahnueita on suklaaryhmiin syntynyt vähemmän kuin
verrokkiryhmiin. Keskimääräinen pahnuekoko ei ole kasvanut, mutta porsimisikä on aikaistunut hieman ja on nyt
optimaalinen 350 päivää.

P ORSA S

VASIKKA

2013: 171 487

2 0 13 : 16 6 9 1

Äijön tilalla erikoistuttiin ensikon kasvatukseen yli 10 vuotta sitten. Vuodessa kasvatetaan noin 400 ensikkoa.
Ensikot tulevat kasvatukseen 50-kiloisina ja ne myydään tiineinä eteenpäin.
Sonja ja Harri Äijö sikapäivillä 2012

Ensikko on sopiva tiineytettäväksi 220 –
240 pv iässä, kun se painaa 130 – 140 kg.
Sopiva silavan paksuus on 12 – 15 mm. Ensikot suositellaan siemennettävän toiseen
kiimaan, jolloin mahdolliset uusijat tiineytetään kolmanteen kiimaan. Pahnuekoko
jää pieneksi, jos ensikko siemennetään

ALKUTUOTANNON

ensimmäiseen kiimaan. Ensikko, joka ei
ole tullut kiimaan 8 kuukauden ikään mennessä, on syytä poistaa. Ensikoiden tulisi
porsia viimeistään vuoden ikään mennessä.
Ensikoiden kasvatusohjeet ja ruokintasuositukset löytyvät Anelmasta.
KP

2 0 1 3 : 3 9 , 3

MILJ. KG

ELÄINVÄLITYS

210 002 20 279

+ 2 2 % + 21 %

115
milj. euroa

TEURAS- JA
VÄLITYSELÄINTILIT
YHTEENSÄ

2 365

SNELLMANIN
SOPIMUSTILOJEN MÄÄRÄ

16,5

%

SNELLMANIN OSUUS
SUOMALAISESTA
LIHANTUOTANNOSTA
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Maatiaispossu
näkyy markkinoinnissa

ANELMA-KASVUSEURANTA

104

Vauhdikas tulosparannus talvella
● Anelma-kasvuseurannan tulokset kertovat lihasikojen kasvun ja rehuhyötysuhteen vauhdikkaasta parantumisesta syksyn 2014 aikana. Joulu-tammikuussa valmistuneet sikaparttiat kasvoivat ennätysvauhtia, lihasikaloissa keskimäärin 930
grammaa ja yhdistelmissä 990 grammaa päivässä. Alustavat
tulokset helmikuulta ennustavat erinomaisen kasvuvauhdin
jatkuvan.
Lihasian kasvatusaika lyheni syksyn aikana lähes viikolla ja
teurasruuhkan vuoksi keskiteuraspaino kipusi vuodenvaihteen jälkeen lähelle sataa kiloa. Yllättävää on kuitenkin se,
että samanaikaisesti ruhojen lihakkuus on hieman parantunut. Aiemmin on totuttu siihen, että keskiteuraspainon nousu sataan kiloon rokottaa lihakkuutta. Talven parhaimmissa
parttioissa siat ovat kasvaneet kilon päivässä sadan kilon
keskiteuraspainoon ja lihakkuuden pysyessä yli 60 prosentissa.
Hyvät kasvutulokset ovat monen tekijän summa. Kesän 2014
viljasato oli laadultaan hyvää ja edullisen hinnan ansiosta
vehnän käyttö on lisääntynyt lihasikojen ruokinnassa. Syksyllä uudistimme yhteistyökumppaneidemme Suomen Rehun ja Feedexin kanssa Kunnon Maatiaspossun ruokintaan
suunnitellut täydennysrehut. Tuoreimmat kasvutulokset kertovat osaltaan rehujen toimivuudesta. Suurin työ lihasikojen
hyvien kasvutulosten eteen on kuitenkin tehty Maatilan Parhaat -perhetiloilla, missä päivittäinen sikojen hyvä hoito ja
oikea, sikojen ravinnontarpeen mukainen ruokinta ovat varmistaneet hyvän lopputuloksen.
Myös porsastuotannon tulokset ovat kehittyneet hyvään
suuntaan. Tilojen välillä on edelleen suurta vaihtelua porsastuotannon tehokkuudessa. Viime vuonna puolet porsaista
tuotetaan tiloilla, jotka vieroittivat vähintään 24 porsasta per
emakko ja vuosi.

LIHASIKOJEN TEURASPAINOT
JA LIHAKKUUS
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PÄIVÄKASVUT

Snellmanilla on erittäin vahva panostus
tv:ssä keväällä, ja maatiaispossu näkyy jokaisessa tv- ja verkkoilmoituksessa osana
Snellmanin kampanjoita. Maatiaisspossulogo esiintyy joka mainoksen lopussa,
muistuttaen ainutlaatuisesta raaka-aineesta.

940
910

Keskiarvo

880

Maatiaispossu pakkauksiin

850

Mutta mitä tärkeintä on, Tommi Fors
painottaa, olemme päättäneet nostaa

820
g/pv 2013-1

3,0
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REHUHYÖTYSUHDE

2,9
2,8
2,7
2,6
2,5

Lähes kaikki lihasikalat ovat mukana kasvuseurannassa.
Tutustu kasvuseurannan tuloksiin Anelmassa.
KP

2,4
ry/kg 2013-1

Snellman esitteli maailman suomalaisimman possun kuluttajamarkkinoinnissaan
viime vuonna. Nyt, vuodesta 2015 on tosiaan tulossa mitä suurimmassa määrin
kunnon maatiaispossun vuosi. Mitä on
meneillään, markkinointipäällikkö Tommi
Fors?
– Ensinnäkin, jatkamme viestin syventämistä verkossa. Netti antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa asiasta
enemmän ja tavoitamme kotisivujen kautta jo lähes miljoonaa kävijää vuodessa.
Se on aika monta potentiaalista possun
ostajaa se.

Tuttu tv:stä

Paras 25 %

970

Vuodesta 2015 on tulossa mitä suurimmassa määrin
Kunnon maatiaispossun vuosi. Maailman suomalaisin
possu näkyy sekä tv:ssä että muissa mainoksissa.

2014-1

2015-1

maatiaispossun arvokkaimmalle paikalle,
mikä meillä oikeastaan on tarjota, eli suoraan tuotenimeen.
– Pakkaus on tärkein mediamme, Tommi
Fors toteaa. Hyllyn edessä tehdään lopullinen ostopäätös ja se on paikka, jossa
voimme vaikuttaa ostopäätökseen taroamalla tuoteinfoa meidän eduksemme.
Tuomalla maatiaispossun pakkaukseen,
jokainen kuluttaja, joka ostaa Snellmanin
tuorelihatuotteet, näkee mistä se on tehty.

Vahva paketti tarjottavana
Markkinoinnin kannalta maatiaispossu
ja koko siihen liittyvä ketju aina jalostuksesta lähtien on erittäin mielenkiintoinen
asia, koska se on Snellmanille ainutlaatuista.
– Tämä on vahvin kannanotto possumme
puolesta, minkä voimme tehdä. Yhdessä gm-vapauden ja muiden tuote-etujen
kanssa meillä on erittäin vahva paketti
tarjottavana tiedostavalle kuluttajalle, jolle on merkitystä sillä, mitä hän syö.
HJ

MIKÄ ON KUNNON
MAATIAISPOSSUN
VIESTI?
Snellmanin Kunnon maatiaispossu
on satavuotisen työn tulos, joka
erottuu monella tavalla edukseen.
Tätä laadukasta kotimaista possua
saat yksinoikeudella Snellmanilta.
• Gm-vapaa
• Yli 100 vuotta suomalaista
kehitystyötä
• Laatuvastuu ja Sikava
terveyden takeena
• Suomalaiset sikarodut
• Ei ulkomailta tuotua
eläinainesta
• Koko ketju Snellmanin vastuulla
• Tyytyväisimmät tuottajat
• Saparo hyvinvoinnin mittarina
• Hyvinvointia seurataan Welfare
Quality -tutkimuksella
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Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Herra Snellmanin uutuuksia
KEVÄT 2015

YHTEYSTIEDOT
MP NAUTA
VESA HIHNALA MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
MATTI KASTARINEN MP kenttäedustaja
0500-263 995
PEKKA TAIPALE alue-edustaja
0500-265 635
MÅRTEN LASSFOLK alue-edustaja
044-796 6545
vasikkakoordinoija
JOUKO JAAKOLA alue-edustaja
040-548 6038

NAVETAN AVAJAISIA
4. helmikuuta oli
navetan
avajaiset
Marika ja Matti Pirin tilalla Kauhavassa. Uusi laajennus
yhdystyy vanhaan
navettaan. Navetassa on lypsyasema ja
tilaa n. 60 lehmälle.

 MARIKA JA MATTI PIRI, KAUHAVA

TIMO HIETANEN alue-edustaja
040 734 9473
JARMO NIEMELÄ lastausmies
0500-369 597
SAARA RANTANEN Limousin tuotannonohjaaja
044 796 6531
MP SIKA

LISÄAINEETON
KUNNON LENKKI

KOTIMAINEN
SAVUMEETVURSTI

ISO MUREA
PORSAANFILEE

Lenkki kuluttajalle, joka arvostaa
laatua, aitoutta ja lisäaineettomuutta – haluamatta tinkiä hyvästä
mausta.

Reilusti savustetussa meetvurstissa
on puhdas lihan maku, jota korostaa
aito leppäsavustus.

Savustusuunin lempeässä lämmössä pitkään mureaksi kypsennetyt leikkeleet.
Reilun kokoisissa viipaleissa mureus
näkyy ja maistuu selvästi.

MARTTI HASSILA MP kenttäpäällikkö
044-796 6344
TOVE DONNER MP tuotannonohjaaja
044-796 6577
KIRSI PARTANEN MP rehupäällikkö
044-796 6432
FIGEN-KENTTÄ
Katso: www.figen.fi
MP LOGISTIIKKA
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MONA JULIN kuljetuspäällikkö
(06) 786 6343
SAMI VIRTANEN logistiikkasuunnittelija, nauta
044 796 6167
ANUMAIJA VIITALA vasikkavälitys
044-796 6397
HANNA BJÖRK porsasvälitys
(06) 786 6331
MP TOIMISTO
ANN KNUTAR MP-toimiston esimies
044 796 6203

KUNNON TÄYTELÄINEN
NAUDAN JAUHELIHA
100 % suomalaista, gm-vapaa ja pakastamatonta naudanlihaa Snellmanin perhetiloita. Rasvaa 20%.

CHORIZO SALAMI
Chorizon täyteläinen, pitkä jälkimaku vie Espanjan lämpimään aurinkoon
aitojen makujen äärelle. Kotimainen
vaihtoehto on tehty GM-vapaasta,
100 % suomalaisesta lihasta.

Veljekset Dan-Anders ja Jonathan
Lindvallin maitotilalla Uudessakaarlepyyssä pidettiin
navetan
avajaiset
12.12.2014. Navetta
on rakennettu entisestä sikalasta.

BRITA WIIK järjestelmävastaava
044 796 6323
TOMAS GÄDDNÄS alkutuotannon johtaja
044-796 6342
ANELMA
http://anelma.snellman.fi
sähköpostiosoitteet muodossa
etunimi.sukunimi@snellman.fi

 VELJEKSET LINDVALL, UUSIKAARLEPYY
Pasi Kopsalan avajaiset Toholammilla 5.
maaliskuuta houkutteli
erittäin paljon kiinnostuneita tutustumaan
Suomen ensimmäiseen
Besthallin tekemään
pressuseinänavettaan.
Pihattonavettaan mahtuu 60 lehmää.

 PASI KOPSALA, TOHOLAMPI

www.snellman.fi

ENEMMÄN LIHAA,
VÄHEMMÄN LISÄAINEITA.

Meillä Snellmanilla makkara tehdään niin kuin se
itselle tehtäisiin. Kuorettomassa nakissamme on
paljon lihaa ja vähemmän lisäaineita.
Esimerkiksi fosfaattia ei makkaraan lisätä lainkaan.
Siksi se maistuu luonnollisesti hyvältä.

SUOMALAISTA LIHAA PERHETILOILTA.

