KUNNON

PERHETILA
SNELLMANIN ALKUTUOTANNON YHTEISTYÖLEHTI

A,
LUON NOLLIST
luonnollisesti!

2/2015

JOHDANTO

Alamäessä
TÄSSÄ
NUMEROSSA
Johdanto.............................................. 2
Snellman panostaa kustannustehokkuuteen ja innovaatioihin.......... 4

Hyvä alku
vasikalle

PossuNet
emakkotiloille

Kunnon Perhetila -lehti vieraili Toholammilla ja keskusteli vasikoiden hyvästä hoidosta maitotilojen kanssa.

Kesäkuussa Figen lanseerasi PossuNetin, uuden verkko-ohjelmiston porsastuotannon seurantaan.

Omaa tietä - luonnollisesti................. 6

10

Hyvä alku vasikalle............................ 10
Limousin-huutokauppa......................13

16

Sanasepän kolumni.............................13
Onnistumisen resepti.........................14

Liha-ala on elänyt hintakäyrän alamäkeä nyt parisen vuotta.
Pitkähkön kustannusnousujen ja kohoavien ruuanhintojen
jakson jälkeen keväällä 2013 markkinahinnat taittuivat. Hintakäyrät kääntyivät alaspäin ja laskeva trendi on jatkunut sen
jälkeen. Tilastokeskuksen elintarvikkeiden kuluttajahintojen
seurannasta Suomessa selviää, että kananmunien hinta on
laskenut nopeimmin, mutta sian- ja naudanlihan hintaindeksit seuraavat heti perässä. Näillä oli myös voimakkaimmat
hinnannousut vuosina 2010-2013. Muiden elintarvikkeiden
kohdalla hintakäyrä on ollut maltillisempi. Yleisesti voidaan
todeta, että lihan kuluttajahinnat ovat palanneet takaisin alkuvuoden 2012 tasolle. Tuottajahintojen kohdalla naudan hinta on Suomessa pysynyt hieman korkeammalla tasolla, mutta
sian hinta lähestyy nyt alkuvuoden 2012 tasoa.
Alkutuottajalle, jalostajalle ja myyjälle hintakäyrän alamäki
tarkoittaa vaikeaa tilannetta. Toisinaan mennään niin nopeasti alaspäin, ettei aivan pysy vauhdissa mukana, toisinaan on
taas niin kuin vastatuuleen kävelisi. Tuotteiden työntäminen
kylläisille markkinoille on yhtä nihkeää. Kilomääräinen kasvu
ei johda samassa suhteessa liikevaihdon kasvuun. Tulee siis
vähemmän euroja samasta työstä. Sen lisäksi kustannuskäyrät eivät automaattisesti kulje samaa rataa kuin lopputuotteiden hintakäyrät.

Tuottajien toiveiden mukaan
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 Kun liikutaan maastossa jalkaisin tai pyöräillen, alamäki
koetaan yleensä positiivisena asiana. On helpompi kulkea
myötä- kuin vastamäkeä. Alamäki tarjoaa mahdollisuuden kerätä voimia tulevaa vastamäkeä varten. Aivan samalla tavalla
ei valitettavasti ole hintakäyrän kulkiessa alamäkeen, ei ainakaan tavaran tuottajan näkökulmasta katsottuna.
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Keväällä Snellman toi
markkinoille Suomen
ensimmäisen All natural -makkaratuoteperheen.

Alamäessä on tärkeää tarttua ohjaustangosta kiinni, pitää pää
kylmänä, ehkä jarruttaa vauhtia hieman ja ennen kaikkea pysyä pystyssä. Harkitsemattomien virhearvioiden riski on myös
silloin, kun kohtaa vastatuulta. Vaikka tuleekin tehdä nopeita
korjaavia toimenpiteitä, on tärkeä katsoa kokonaisuutta, pitää
järki kädessä analysoimalla syyt ja seuraukset. Mitkä tekijät
johtuvat ulkoisesta markkinatilanteesta, mitkä johtuvat omas-
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ta tuotantoketjusta ja mitkä tekijät ovat oman kilpailukyvyn
seurauksia? Alamäki tasoittuu aina jossain vaiheessa.
Snellmanin osalta tilanne on nyt yleisesti parempi kuin vuosi
sitten. Myynti on alkuvuonna sujunut suhteellisen hyvin, pakkasvarastot ovat pienemmät kuin viime vuonna ja meillä on
nyt tasapaino sekä sikojen että nautojen teurasmäärissä. Toivomme luonnollisesti myös hinnan alamäen tasoittuvan. Hyvä
kilpailukyky laadussa ja kustannuksissa on aina eduksi, riippumatta siitä kulkeeko hintakäyrä ylöspäin tai alaspäin.
Snellman on kehittänyt mahdollisuuksia mitata ja seurata
tuotantoketjun kilpailukykyä. Uusi PossuNet helpottaa porsastuotannon seurantaa ja dokumentointia. Emakkoa kohti mitattu punaisen lihan tuotanto antaa hyödyllistä tietoa
ketjun kokonaistehokkuudesta. Nautaketjussa tieto vasikan
alkukasvatuksesta on hyvin ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Nautaeläinten kasvu mitataan yksilöllisesti ja sitä voidaan
jälkeenpäin verrata toteutuneeseen ruokintasuunnitelmaan.
Kilpailukykyyn kuuluu myös asioiden ennalta arviointi ja päättäminen. Snellmanin gm-vapaa tuotantoketju haluaa olla luokassaan paras, näin myös vallitsevassa glyfosaattikeskustelussa. Gm-vapaata soijaa ei käsitellä glyfosaatilla kasvukauden
aikana. Saman tulee päteä myös Snellmanin tuotantoketjussa käytettävän rehuviljan osalta.
Maatilan Parhaat -sopimus ei salli sellaisten
rehujen käyttöä, joista voi aiheutua jäämiä
tuotteisiin. Puhtaus on tärkeä, uskomme sen
antavan tulosta ajallaan.
Toivomme nyt myönteistä mäkeä, hyvää
sisältöä elämään ja siihen lisää makua
Herra Snellmanin valmistamista tuotteista suomalaisilta perhetiloilta.
Mukavaa kesää!

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
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Sonnikasvatuksessa
ruokinta ja toimiva arki
kasvattamossa ovat
onnistumisen avaimia.
Hannu Takala Ilmajoelta
kertoo kokemuksistaan.
Lue lisää sivulta 14!
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SNELLMAN PANOSTAA

kustannustehokkuuteen
ja innovaatioihin
Kuluttajien vakaa luottamus ja hyvä myynti kotimarkkinoilla antavat
Snellmanille hyvän lähtöaseman, mutta kustannustehokkuuden tarve
on myös tosiasia. Lähivuosien tavoitteenamme on kasvaa korkeamman jalostusasteen kautta.

Viime vuoden alusta asti Venäjän raja on ollut
suljettuna eurooppalaiselle lihalle. Tämä vaikuttaa sekä yksittäisiin yrityksiin että markkinoihin kokonaisuutena.
– Eurooppalaisilla markkinoilla vallitsee lihan
ylitarjonta, suurimmaksi osaksi Venäjän vientikatkon takia, sanoo Snellmanin Lihanjalostuksen kaupallinen johtaja Peter Fagerholm.
Saadakseen bulkkitavaraa kiertoon suomalaiset lihanjalostajat ovat muun muassa hakeneet uusia vientimarkkinoita laajalla rintamalla. Vuoden alussa epätasapaino on kuitenkin
tullut vieläkin selvemmäksi, koska kysyntä
vientimarkkinoilla on ollut aikaisempaa heikompaa.

Sisäinen tehokkuus
– Markkinat toimivat sykleissä, sen tiedämme tarkastellessamme historiaa, sanoo Peter
Fagerholm. Tiedämme myös, että suomalaiset kuluttajat luottavat Snellmaniin. Me kasvoimme viime vuonna ja tulemme kasvamaan
myös tänä vuonna. Nyt on kuitenkin erittäin
tärkeää, että olemme kustannustehokkaita
läpi koko ketjun.

Peter Fagerholm, kaupallinen
johtaja

On toisin sanoen välttämätöntä tarkastella
koko tuotantoketjua objektiivisesti ja arvioida
sisäistä kustannustehokkuutta.
– Meidän on uskallettava haastaa itsemme,
sanoo Peter Fagerholm. Olemmeko tarpeeksi
tehokkaita koko ketjussa? Tiedämme esimer-

KULUTTAJAHINTOJEN KEHITYS 2010-2015
(kuluttajahintaindeksi 2010=100)
Lihan kuluttajahintaindeksit
kääntyivät alaspäin keväällä
2013. Voimakkaat vaihtelut
globaaleilla vilja- ja raaka-ainemarkkinoilla vaikuttavat
kehitykseen
pidemmällä
aikavälillä. Heikko taloudellinen tilanne Suomessa,
yhdistettynä
tukkoiseen
tilanteeseen Euroopan lihamarkkinoilla Venäjän viennin
pysähtymisen jälkeen, ovat
keskeisiä tekijöitä hintakäyrän jatkuvaan laskemiseen.
Lähde: TNS Gallup, Tilastokeskus

kiksi, että olemme hyviä tuotekehityksessä – Snellman antaa
kysynnälle vetovoimaa ja kehittää
tuotteita, joita kuluttajat tulevat
haluamaan huomenna. Menestyvä tuotekehitys ei kuitenkaan
alenna vaatimusta tehokkuudesta tuotannossa. Uusien työskentelytapojen hakeminen tai omien
menetelmien hiominen on meneillään oleva prosessi.

Kotimaisuus ja luonnollisuus tuovat lisäarvoa
Peter Fagerholm toteaa, että
vaikka joidenkin kuluttajien kynnys ostaa ulkomaisia tuotteita on
alentunut, lähituotettu ruoka on
monille muille edelleen erittäin
tärkeä asia. Suuri osa kuluttajista
arvostaa edelleen sitä, että suomalaista ruokaa tuotetaan suomalaisilla tiloilla.
– Kotimaisella ruualla on lisäarvoa, josta kuluttaja on halukas
maksamaan vähän enemmän.
Olen vakuuttunut siitä, että suomalaiset haluavat ostaa suomalaista ruokaa jatkossakin.
Kun Snellmanin keväällä lanseerasi lisäaineettoman All Natural
-makkarasarjan, olimme ensimmäinen Suomessa, joka antoi
kuluttajille luonnollisemman vaihtoehdon, jossa ei tingitty mausta.

Snellmanilla panostus luonnollisuuteen ei ole mikään tähdenlento, vaan määrätietoista työtä, joka
aloitettiin useita vuosia sitten.
– Se, että pystymme yhdistämään
luonnollisuuden ja hyvän maun
samassa tuotteessa, on ainutlaatuista, sanoo Peter Fagerholm.
All Natural -tuotteiden kohdalla
meillä on vielä monta askelta ottamatta ja lähivuosien aikana on
tulossa mielenkiintoisia asioita.

Kasvua jalostusastetta
nostamalla
Snellman tulee jatkamaan sen hyvän luottamuksen pohjalta, jota
kuluttajat tuntevat yritystä ja sen
tuotteita kohtaan. Kasvun painopiste tulee olemaan korkeassa
jalostusasteessa, joka luonnollisesti tuottaa korkeamman hinnan
kaupassa.
– Tulemme käymään läpi nykyiset
tuotteemme ja arvioimaan ne,
mutta ajatuksemme tulevat myös
kulkemaan uusilla raiteilla ja tulemme olemaan avoimia huomispäivän tuotteille.
HJ
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Omaa tietä
– luonnollisesti

Keväällä Snellmanin Lihanjalostus
toi markkinoille uuden All natural
-tuoteperheen. All natural -makkarat
ovat täysin lisäaineettomia, mutta
Snellmanilla all natural -käsite tarkoittaa myös kokonaisvaltaista
ajattelu- ja toimintatapaa.
Teksti: Kimmo Salo ja Pälvi Salo
Kuvat: Petteri Kitti

Tahto valmistaa aidompia, parempia ja
entistä luonnollisempia tuotteita on ollut
Snellmanin ytimessä yrityksen perustamisesta lähtien. Mottona on: ”Teemme ruokaa, kuten itsellemme tekisimme.”
– Tärkein ruuan ostoperuste on ja tulee
aina olemaan maku. Uskomme, että mitä
luonnollisempia tuotteita valmistamme,
sitä paremmilta ne myös maistuvat, Snellmanin Lihanjalostuksen tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen toteaa.
– Paitsi arvovalinta, luonnollisuus on jatkuvan parantamisen ja pitkän kehitystyön
tulos. Vuosien saatossa ajatus luonnollisuudesta on kirkastunut niin, että nyt sen
voi sanoa olevan johtotähti, jota vasten
punnitsemme kaikkia tekemiämme valintoja, tuotekehityspäällikkö Kai Meyer
täydentää.

Johdonmukaisia valintoja
Matka luonnollisiin ja laadukkaisiin tuotteisiin on ollut johdonmukainen. Vuonna
2009 Snellman toi markkinoille pakastamattomasta lihasta tehdyn jauhelihan.
Seuraavana vuonna poistettiin natriumglutamaatti tuotteista. Pari vuotta myöhemmin Snellman luopui ruokamakkaroissa lisätyn fosfaatin käytöstä. Lisäksi
kaikki sian- ja naudanlihan tuottajat ovat
sitoutuneet gm-vapaaseen tuotantoon.
– Nämä ovat esimerkkejä niistä valinnois-

ta, joita olemme tehneet luonnollisuuden
puolesta. Iloksemme olemme huomanneet, että kuluttajat ovat ottaneet ne hyvin vastaan. Aina kun olemme viestineet
aitouteen ja laatuun perustuvista tuoteparannuksista, se on näkynyt kasvaneena
myyntinä, markkinointipäällikkö Tommi
Fors kertoo.
Herra Snellmanin ja Kokkikartanon brändien tunnettuus ja arvostus ovat parantuneet samalla vuosi vuodelta.

Mitä miettii kuluttaja?
Kun kuluttaja seisoo marketin lihahyllyn
edessä, mitä hänen päässään mahtaa liikkua? Tästä ovat kiinnostuneita niin kauppa kuin elintarviketeollisuus. Ratkaiseeko
ostopäätöksen hinta, brändi, tuttuus vai
uutuusarvo? Vai ovatko kriteereitä esimerkiksi puhtaus, terveellisyys, kotimaisuus tai tasaisen hyvä laatu?
– Kuluttajat ovat erilaisia ja sama kuluttaja
käyttäytyy eri tilanteissa eri tavoin. Tämä
pirstaloitunut kuluttaminen korostaa sitä,
että yrityksen on tehtävä omia valintoja ja
itse uskottava niihin. Seuraamme toki tarkasti kaikkea sitä, mitä ruokamaailmassa
tapahtuu, mutta emme kulje pelkästään
trendien ja tutkimusten perässä. Uskomme siihen, että kun teemme niin kuin oikealta tuntuu, se palkitaan, Tommi Fors
toteaa.

MIKÄ ON ALL
NATURAL?
Snellmanin Lihanjalostus lanseerasi Suomen ensimmäisen
All Natural -makkaraperheen
keväällä 2015. All natural on
kansainvälinen käsite tuotteista, jotka ovat lisäaineettomia
ja näin luonnollisempi vaihtoehto. Snellmanin All Natural -makkarat sisältävät 100 %
suomalaisen gm-vapaan lihan
lisäksi ainoastaan vettä, perunajauhoja, merisuolaa ja mausteita.
Vain kotikeittiöstä tuttuja raaka-aineita, ei muuta.
ALL NATURAL -TUOTEPERHEESEEN KUULUVAT:
- All natural nakki
- All natural lenkki
- All natural lenkki, luonnonsuoli
- All natural Iivari
- All natural Bratwurst
- All natural Chorizo
- All natural Maalaismakkara
- All natural Merguez
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KULUTTAJIEN MUKAAN SNELLMAN ON

VASTUULLINEN JA KESTÄVÄ
YRITYS
Suomalaiset kuluttajat pitävät Snellmania yrityksenä, jossa
kestävyys on etusijalla. Tämän osoittavat tulokset maaliskuussa julkaistussa kuluttajatutkimuksessa ”Sustainable brand
index 2015”.
Näyttääkin siltä, että Snellmanin tekemät
valinnat ovat osuneet myös kaupallisesti
oikeaan.
– Pyrkimyksellämme valmistaa entistä
luonnollisempia tuotteita on useita yhtymäkohtia syömisen voimakkaisiin ilmiöihin: terveellisyyteen, aitouteen ja vastuullisuuteen. Luonnollisuuteen liittyy myös
lupaus avoimuudesta. Kuluttajat tahtovat
tietää yhä enemmän siitä, mitä suuhunsa
panevat, muun muassa ruuan alkuperästä
ja valmistustavoista, Juuso Reinikainen
toteaa.
Nyt makkarapakettien kanteen näyttävästi nostetut tuoteselosteet kertovat,
että makkarat sisältävät ainoastaan lihaa,
vettä, perunajauhoa, merisuolaa ja mausteita.
– Monet tuoteselosteet voivat olla kuluttajalle hankalia ymmärtää. Mitä yksinkertaisempana ainesosaluettelo pysyy, sen
helpompi kuluttajan on hahmottaa, mistä
tuote on tehty. Tämä sopii hyvin ajatukseemme ”tehdään niin kuin itselle tehtäisiin”. Tuoteselosteet sisältävät samoja
raaka-aineita kuin kotikeittiöistä löytyy,
Tommi toteaa.
Luonnollisuudessa ja aitoudessa ei
Juuson mukaan ole kysymys marginaali-ilmiöstä, vaan ruuan kulutuksen valta-

Tutkimus on Skandinavian suurin tuotemerkkitutkimus, jossa analysoidaan
kuinka kestävinä kuluttajat käsittävät tuotemerkit omassa kotimaassaan. Tutkimuksessa yhteensä 27 000 kuluttajaa Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta
arvioi 709 eri tuotemerkkiä. Tutkimuksen
tavoitteena on muun muassa nostaa esiin
kestävän tuotemerkin luomisen arvo. Tutkimus on toteutettu vuosittain vuodesta
2011 lähtien.
Tänä vuonna Snellman sijoittui viidennelle sijalle – parannus viime vuotiselta 13.
sijalta.

Matka luonnollisiin ja laadukkaisiin tuotteisiin on ollut johdonmukainen. Aina kun Snellman on viestinyt aitouteen ja laatuun perustuvista tuoteparannuksista, se on näkynyt
kasvaneena myyntinä, tuoteryhmäpäällikkö Juuso Reinikainen ja markkinointipäällikkö
Tommi Fors kertovat.

virrasta, jossa Snellman haluaa olla tiennäyttäjänä.
– Kun katsotaan kuluttajan aitoa ostokäyttäytymistä Suomessa, näemme, että
jopa 40–50 prosenttia ruokaostoista liittyy tavalla tai toisella luonnollisuuteen,
laatuun, terveyteen ja vastuullisuuteen.
Tutkimusten mukaan nämä asiat puhuttelevat kaikenikäisiä kuluttajia kaikkialla
Suomessa.

Markkinatutkimusyritys Nielsen puolestaan teki asennetutkimusta, jossa se
kysyi yli 30 000 kuluttajalta globaalisti,
mitä he ajattelevat gm-vapaudesta ja All
Natural -tuotelupauksista. Lähes puolelle
vastaajista ne olivat tärkeimmät ruokaan
ja terveellisyyteen liittyvät ominaisuudet.
Euroopassa jopa kuusi kymmenestä kuluttajasta vastasi, että he voisivat vaihtaa
suosimansa brändin, mikäli heille tarjottaisiin All Natural -vaihtoehto.

Globaaleja ilmiöitä
Luonnollisuuden voimaa kuvaa markkinatutkimusyritys Mintelin selvitys maailman
suurimmilta ruokamarkkinoilta Yhdysvalloista. Erityistarpeisiin suunnattujen
tuotteiden myynti, joihin myös All Natural
-tuotteet kuuluvat, on nyt jo noin 15 prosenttia koko ruokakaupan liikevaihdosta.
Kasvua edelliseen vuoteen kertyi huimat
22 prosenttia.
Vuosien saatossa ajatus luonnollisuudesta on
kirkastunut niin, että nyt sen voi sanoa olevan
johtotähti, jota vasten punnitsemme kaikkia
tekemiämme valintoja, tuotekehityspäällikkö
Kai Meyer toteaa.

Luomu vai all natural?
Onko luonnonmukaisten ja all natural
-tuotteiden välillä eroja? Kyllä, on olemassa pari ilmeistä eroa, sanoo kaupallinen
johtaja Peter Fagerholm.
– Luomutuote täyttää tietyt vaatimukset
alkutuotannossa, mutta ei aina tuotteen
jalostuksessa. All natural ei aseta luomuvaatimuksia alkutuotannolle, mutta
valmistuksessa ei saa käyttää lisäaineita.
Valitsemme lisäksi luonnollisemman linjan
alkutuotannossa MP-konseptin mukaan.

– Kuluttajat tuntuisivat kuittaavan strategiamme onnistumista positiivisilla mielikuvilla Snellmanista brändinä. Tavalliset perustuotteet ovat strategiamme kivijalka, ja
kuluttajille on muodostunut niiden kautta
vastuullinen kuva koko yrityksestämme,
Snellmanin Lihanjalostuksen tuoteryhmäpäällikkö Juuso Reinikainen sanoo. Viime
vuosi oli vahvasti GM-vapauden vuosi, ja
on upeaa nähdä, että asennemittauksissa
Snellman tekee huikean nousun juuri tänä
vuonna. Arvovalintojen merkitys korostuu
taloudellisesti vaikeina aikoina.

Sustainable brand index -raportissa todetaan, että monet tuotemerkit, joilla on
selvä kestävyysprofiili, ovat tänä vuonna
parantaneet sijoitustaan. Samanaikaisesti
on olemassa useita perinteisesti katsoen
vahvoja tuotemerkkejä niiden joukossa,
joiden sijoittuminen tutkimuksessa on
huonontunut. Kehitys selittyy osaksi sillä, että tietyt yritykset ovat profiloineet
itsensä paremmin kuluttajille ja viestivät
heille kestävyysperiaatteistaan selvemmin. Samanaikaisesti kuluttajista on tullut
vastaanottavaisempia tiedolle ja he kysyvät aktiivisesti asiasisältöä ja selkeyttä.
”Nykyään kestävyys sisältyy kuluttajan arvioinnin viitekehykseen ja tutka on päällä.
Tätä kehitystä edistetään siis molemmin
puolin markkinoita (yritykset ja kuluttajat), mikä on myönteinen asia.”
(lähde: Sustainable brand index 2015
-raportti)				HJ

MITÄ TARKOITTAA ALL NATURAL
ALKUTUOTANNOSSA?
All natural -konsepti on läsnä koko Snellmanin tuotantoketjussa. Alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs sanoo, että all natural myös tarkoittaa, että tietää mitä tekee ja voi seisoa sen takana.

Vastuu ja kunnioittaminen:
ihmiset, eläimet ja ympäristö
Ihmisten kunnioittamisessa on osaksi se näkökohta,
että kannamme laatuvastuun kuluttajaa kohtaan,
osaksi haluamme kantaa vastuuta tuotantoketjussa
mukana olevista.
Eläinten kunnioittaminen tarkoittaa, että näemme
eläimet yksilöinä eikä vain osana massaa. Eläin ja
eläimen terveys on tärkeä lähtökohta. Sianlihan
tuotannossa Welfare Quality -tutkimus on järjestelmällinen työkalu, joka objektiivisesti näyttää,
kuinka sika voi.
Ympäristön kunnioittaminen on mm. dokumentoitu
GM-vapaudessa. Haluamme toimia sellaista trendiä vastaan, jossa globaalit ilmiöt ohjaavat alkutuotantoa. Toinen näkökulma on optimoitu ruokinta,
joka merkitsee, että eläimet kuluttavat vähemmän
energia jokaista kasvukiloa varten.

Avoimuus
Avoimuus ja vastuullisuus leimaa tapaamme työskennellä läpi koko ketjun. Ne on kirjoitettu yrityksen arvoihin ja ne näkyvät alkutuotannossa mm.
siinä, että ketjuun kuuluvat tietävät miten ja miksi
temme niin kuin teemme sekä siinä, että hinnoittelumme noudattaa selvää laatutietoista konseptia.

Jäljitettävyys
Johtavana ajatuksena all natural -ketjussa
on, että tiedämme, mitä teemme, voimme
jäljittää tuotteen alkuperän. Sianlihatuotannossa tämä myös tarkoittaa, että tunnemme
genetiikan. Se on meidän omamme eikä tuotettu
monikansallisissa jalostusyrityksissä. Tuotantoketjussa ei saa käyttää valmisteita, joista voi aiheutua
jäämiä tuotteisiin. Katso lähemmin rehuviljan hyvät
tuotantotavat Anelmasta.

Suomalaista
All natural on pyrkimistä kohti luonnollista toimintatapaa ja mikä voisi olla luonnollisempaa kuin se,
että suomalaisessa ruuassa on suomalainen raakaaine suomalaisilta perhetiloilta?
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Hyvä alku vasikalle

Kunnon Perhetila esittelee:

KOTILAN SONNIVASIKAT
• Välitykseen ternivasikoina noin kahden
viikon iässä

Terveen, hyvin tuottavan ja kasvavan naudan perusta rakennetaan vasikkana.
Kunnon Perhetila -lehti vieraili Toholammilla Keski-Pohjanmaalla, yhdellä Suomen
maitotilavaltaisimmista alueista.

• 40–60 kg
• Liharoturisteytys (blondi) tai puhdasrotuinen
ayrshire- tai holsteinsonnivasikka
• On ruokittu täysmaidolla välitykseen asti
• Korvamerkitty E-merkillä

RANTA-SEPPÄLÄN TILA, TOHOLAMPI
Lestijoen varrella sijaitsevalla Ranta-Seppälän tilalla Minna ja Pasi Kotilalla on tällä hetkellä kolme ternivasikka. Ensimmäiset viikkonsa ternivasikat viettävät omalla
osastollaan lypsylehmien navetassa. Jokaisella on oma karsina, jossa on runsaasti kuivikkeita. Keskimäärin Kotilat myyvät
välitykseen kuukausittain noin viisi sonnivasikkaa, nyt kesäkuussa poikimisia on
kuitenkin ollut normaalia vähemmän.

Helpot poikimiset myös
liharotusiemennyksillä
Minna Kotila hoitaa lehmien siemennykset itse. Hän käyttää mielellään huonommille lehmille liharotusonnien siementä,
etupäässä blondia. Monet ovat huolissaan
siitä, että liharotusiemennyksestä seuraisi vaikeat poikimiset, mutta Minnalla on
päinvastaiset kokemukset.
– Meillä tapaa olla 2–3 liharotuvasikkaa
kuukaudessa. Lypsyroduille risteytyskäyttöön tarjolla olevat lihasonnit ovat sellaisia, joiden vasikat syntyvät helposti, joten
meillä ei ole ollut ongelmia poikimisissa.
Blondia on käytetty jo yli kymmenen vuoden ajan.

Kesällä lehmien ollessa ulkona poikimiset
tapahtuvat laitumellakin, tosin valvonnan
alla. Nyt kesäkuun alkupuolella on ollut
vielä niin märkää, ettei laiduntamaan ole
vielä päästy.

Ternimaito oikeassa lämpötilassa
Ternimaito on yksi tärkeimmistä asioista,
jolla varmistetaan vasikan elämän hyvä
alku, sanovat Minna ja Pasi.
– Vasikat saavat kolme litraa maitoa kolme
kertaa päivässä, kertoo Minna. Mittaamme, että ternimaito sisältää tarpeeksi
vasta-aineita ja meillä on pieni varasto
ternimaitoa pakastimessa, jos emältä ei
sitä tule tarpeeksi.
– Maidon oikea lämpötila, 38–40 astetta,
on myös tärkeä, sanoo Pasi. Jos lämpötila
on väärä, vasikoilla on heti vatsaongelmia.
Maidon lisäksi vasikoilla on väkirehua ja
heinää saatavilla ja kuivikkeena paljon
olkea.
Myös hygienia on tärkeää. Tuttiämpäri
pestään joka käytön välillä ja kun vasikat
siirretään ternivasikkaosastolta, karsina
tyhjennetään ja pestään painepesurilla
ennen seuraavaa asukasta.

Ensikot ainoastaan parhaimmista lehmistä

HYVILLÄ VÄLITYSVASIKOILLA
ON PARAS MENEKKI

Minna ja Pasi Kotilalla on 80 lypsylehmää
ja pyrkimyksenä on ottaa puhdasrotuisia
jälkeläisiä ainoastaan parhaimmista yksilöistä. Siten ei tule ”ylimääräisiä” hiehoja
vaan tila kahdessa navetassa riittää hyvin
omille eläimille.
Liharotuvasikat menevät nopeasti eteenpäin välitykseen ja hiehovasikat muuttavat noin kahden viikon iässä nuorten nautojen osastolle vanhaan navettaan, jossa
juottoruokinta jatkuu 90 päivän ikään asti,
jolloin ne vieroitetaan.

Huhtikuusta alkaen olemme punninneet myös välitykseen tulevat
ternivasikat. Kertyvän punnitustiedon perusteella tulemme myöhemmin tekemään muutoksia hinnoittelujärjestelmään. Tavoitteena
on luoda järjestelmä, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen ja
huomioi myös ternivasikoiden laadun nykyistä paremmin. Vasikkahinnasto löytyy kokonaisuudessaan Anelmasta Hinnastot otsikon alta.

Liharotusonnien käyttö kannattaa
Snellmanin risteytyslisä Ch-, Bl-, Si- ja Li-rodun sonnivasikoista on
80 e ja lehmävasikoista 50 e. Lisähinta Hf- ja Ab-vasikoista on 10 e.
Huhtikuun alussa otimme käyttöön myös vähennyksen Holsteinrodun vasikoista (15 e sonnivasikoista ja 5 e lehmävasikoista). Syynä
tähän vähennykseen on Holstein-rodun heikko lihakkuus mm. Ayrshire-rotuun verrattuna. Nyt siis kannattaa käyttää liharotusiementä
erityisesti Holstein-rodun lehmille.

Sukutila 1800-luvulta asti
Ranta-Seppälän tila Toholammilla on ollut
Minna Kotilan suvun omistuksessa aina
1800-luvulta asti. Minnan ja Pasin lisäksi
navetassa työskentelee yksi kokopäiväinen työntekijä ja tällä hetkellä tilalla on
myös kesäharjoittelija. Kotilan perheelle
lomittajia on ollut hyvin saatavilla ja heillä oli onnea, kun saivat saman lomittajan
myös Minnan hoitovapaan ajaksi.

Huomioithan vasikoiden noutopaikan!

HJ
Kotilan perhe – Minna, 5-vuotias Pipsa, Pasi ja 2-vuotias Miina
– navetan edessä Toholammilla. Pihatto valmistui 2008 ja siinä
on tilaa 80 lehmälle.

Maitotilan kannattaa vakavasti miettiä, mistä tilan välityseläimet
noudetaan. Parasta olisi, että vasikkakuskin ei tarvitsisi käydä lainkaan varsinaisessa eläintilassa, vaan vasikat voitaisiin ”vastaanottotarkastaa” ja noutaa erillisestä tilasta, joka voitaisiin myös helposti
puhdistaa ja desinfioida noudon jälkeen. Jos vasikka voidaan noutaa
erillisestä lastaus/noutotilasta tai vasikka tuodaan navetan ovelle,
maksamme lastauslisän 2 e/vasikka.

e-merkki vasikan vasempaan korvaan
Muistathan, että maksamme 3 euron lisähinnan vasikoista, jotka ovat
korvamerkitty e-merkillä. Lisähinnan vaatimuksena on, että merkki on laitettu vasikan vasempaan korvaan. Näin varmistetaan, että
juottoautomaatin lukija voi tunnistaa vasikan. Korvamerkkien kiinnityksessä kannattaa olla huolellinen, sillä likaiseen korvaan laitettu
merkki saattaa aiheuttaa tulehduksen ja vasikan sairastumisen. VH

Sonnin kasvu ja teuraslaatu isärodun mukaan 2015 (1-4)

Uteliaat vasikat juovat ahnehtien Minnan annostelemaa maitoa. Kolme litraa maitoa kolme kertaa
päivässä 1-2 ensimmäisen viikon aikana ja tämän jälkeen sama määrä juomaa jouttoautomaatilta.

rotu
teuraspaino
lihakkuus
rasvaisuus
päiväkasvu g/pv
AB
370
6,3
2,8
577
AY
338
4,8
2,4
531
BA
381
7
2,2
598
CH
404
8,2
2,3
620
HOL/FR 336
4,2
2,3
532
LIM
391
8,4
2,5
612
Isärotu vaikuttaa ratkaisevasti ruhojen lihakkuuteen.
Holstein rodun sonnien lihakkuus on merkittävästi mm. Ay sonneja heikompi.

LUE LISÄÄ! ☛
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JATKUU…

TERNIVASIKOIDEN
LAATUVAATIMUKSET
• Vasikka on korvamerkitty, rekisteröity ja ilmoitettu välitykseen
7 vrk:n sisällä syntymästä.
• Vasikka painaa vähintään 40 kg.
• Vasikka hengittää normaalisti,
sillä ei ole hengitystietulehduksen oireita.

Best-Hallin toimittama
navetta valmistui maaliskuussa. Katto ja seinät
ovat erittäin kestävää
suojapeitettä.

• Vasikan jalat ovat terveet ja se
seisoo ja kävelee normaalisti.
• Vasikalla ei ole ripulia eikä
ihomuutoksia.

ILMAVA JA VALOISA NAVETTA
SUOJAPEITTEESTÄ

• Vasikalle on juotettu ternimaitoa 6 tunnin sisällä syntymästä.

Pasi Kopsala sai harvinaisen paljon vierailijoita navetta-avajaisiinsa maaliskuussa.
Best-Hallin toimittamassa navetassa, joka
on ainoa laatuaan Suomessa, seinät ja katto ovat suojapeitteestä. Tämä houkutteli
Toholammille yli 1 800 uteliasta vierailijaa,
jotka halusivat tutustua epätavalliseen
ratkaisuun.
Mutta arki odotti nurkan takana niin kuin
aina ja seuraavana yönä oli poikimisen
vuoro. Nyt kolme kuukautta myöhemmin
navetassa asuu 55 lypsylehmää sekä hiehoja ja vasikoita.

• Muistathan täyttää vasikkakortin huolellisesti!

Ensimmäinen asia, jonka navettaan mennessää huomaa, on pystypilarien puuttuminen. Kevyiden rakenteiden ansiosta
kantavat elementit ovat sisäänrakennet-

tujen seinien ja kattojen ulkopuolella,
joten neliömetrit navetassa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.
Nyt kesäkuussa tuuletusluukut on avattu
koko seinien pituudelta. Aukossa olevan
verkon ansiosta navettaan ei koskaan tuule suoraan sisään vaikka kesäkuu onkin
ollut kovatuulinen.
Lehmävasikoilla on oma tilava karsina.
Runsaan kuivikemäärän ja vedottoman
ympäristön ansiosta vasikat viihtyvät hyvin ja kylmien kuukausien aikana vasikoilla
käytetään vuorillisia liivejä. Pasi Kopsala
on erittäin tyytyväinen ruokinta-automaattiin.
– Jos vasikka ei ole syönyt tai on syönyt
huonosti kaksi kertaa peräkkäin, automaatti hälyttää.

• Suositeltava välitysikä 14 – 28
vrk (10-39 vrk).

Kaikilla vasikoilla on e-merkit, joiden avulla automaatti tunnistaa ne. Automaatti
jakaa juomarehun kasvukäyrän mukaan
ja, kun on vieroituksen aika, annosta pienennetään vähitellen. Vettä ja heinää on
vapaasti saatavilla. Nuorimmilla ternivasikoilla on omat karsinat ja ne ruokitaan
tuttiämpäreillä. Sonnivasikat myydään
ternivasikoina välitykseen. Ensimmäisten
päivien aikana ternimaito ja lämpö ovat
erittäin tärkeitä, Pasi toteaa.
HJ

Limousinhuutokauppa
Limousin à la carte® -sonnikodin kolmas sonnihuutokauppa
järjestettiin 18.4.2015 Jarkko
Kääriälän tilalla Alavieskassa.
Noin kahdeksankymmenen ehdokkaan joukosta
karsiutui varsinaiseen myyntiin tänä vuonna 26
sonnia. Tämän vuoden teemana oli FABAn laajentunut indeksitarjonta ja erityishuomiota ostajat kiinnittivät poikimahelppouteen ja sonnin
omaan syntymäpainoon. Myös rakennearvostelut olivat selvästi herättäneet mielenkiintoa ja
myytävät sonnit saivat yleisöltä kiitosta laadustaan varsinkin jalkarakenteen osalta.

Sonni kannattaa ostaa huutokaupasta
Erinomaisen sonnin voi saada mukaansa huutokaupasta jo lähtöhinnalla ja tänä vuonna edullinen yhteiskuljetus toteutui nopeasti tilaisuuden
jälkeen. Sonneja on myyty vielä huutokaupan
jälkeenkin huudettujen sonnien keskihinnalla,
joten kaupaksi meni yhteensä 62% myyntiin valituista eläimistä.
Saara Rantanen

Korkeimmat hinnat maksettiin
seuraavista sonneista
(isätiedon perässä lähtötila)
1. Hamppulan Jalava, 4 400 euroa
(isä Suc au May), Hamppula, Merikarvia
2. Keskisipilän Kapina, 4 100 euroa
(isä Hilpanmäen Erno ET), Keskisipilä, Kalajoki
3. Tanhuan Icecream, 4 000 euroa
(isä MP eHu huu), Rantanen, Ypäjä
4. Ahon Inedit, 3 900 euroa
(isä Haukiniemen Ferrari), Kukkonen, Siikajoki

Pasi ja Tong Kopsala hiehovasikoiden kanssa navetassa, joka otettiin käyttöön maaliskuussa.
Rakennuksessa ei ole pilareita, vaan pinta-ala voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

SANASEPON KOLUMNI

Miten käsitellä vastoinkäymisiä?
Yksi asia on varma: Me kaikki kohtaamme vaikeuksia. Mikäli et ole
niitä vielä tähän mennessä kokenut, niin ne ovat edessäsi. Minun
vastoinkäymiseni ovat aina pahimpia, kenelläkään muulla ei ole yhtä
vaikeaa, tätä mieltä olemme kaikki.
Onneksi emme tiedä minkälaisia ne
toisten vastoinkäymiset ovat, koska
se voisi saada meidät häpeämään
omaa valittamistamme.
Te, jotka luitte edellisen juttuni tässä lehdessä, tiedätte, että aforismit
ja ajatelmat ovat jotakin, josta minä
pidän. Monissa niistä on sanottu
syviä totuuksia yksinkertaisella
tavalla. Joku on tiivistänyt pitkän
ajatuksen lyhyeksi, kuvaavaksi mietelmäksi. Haluan uskoa, että se, joka
on sen kirjoittanut, on kokenut sen
todellisuudessa, selvinnyt siitä ja
sen jälkeen tiivistänyt sen toteamukseksi ja kirjoittanut sen lyhyesti
muistiin. Aforismi, jonka havaitsin
eräältä sanomalehden sivulta, kuuluu näin:
”Kriisi on tuottava tila, siitä tulee
vain poistaa katastrofin sivumaku.”
Tämän on kirjoittanut Max Frisch.
Leikkasin sen irti, laitoin jääkaapin
oveen, koska sen paikan ääreen palaan usein. Meni pari viikkoa ennen
kuin sain todellista ja käytännöllistä
hyötyä noista sanoista.
Kun tekee töitä ”sananviljelijänä” tai
maatalousalalla, kuten maanviljelyja kotieläintuotannossa, niin meillä
on kokolailla kuluja, koko vuoden.
Se, mitä saamme tuloina, ei tule
yhtä säännöllisesti, ei ainakaan
minulle. Sen, mitä saan ansaittua
kasaan sanaseppona, tulisi riittää
ruokaan, vaatteisiin, lyhennyksiin ja
veroihin, sekä kaikkiin niihin muihin
kuluihin, mitä yrittäminen tuo mukanaan. Mikäli joudun tekemään
valintoja näiden välillä, niin se on
ruoka, jota tarvitaan säännöllisesti.
Mielellään lämmintä ruokaa. Lyhennyksistä on hyvä selvitä, tuolloin voi
tervehtiä iloisesti pankinjohtajaansa kun sattuu tämän kohtamaan. Verot on hyvä hoitaa ajoissa, niin pystyy nukkumaan yönsä paremmin.

Eräänä kauniina loppukesän päivänä poimin postilaatikosta kirjeen,
johon olisin mieluiten ollut tarttumatta. Vero. Minulle niin suuri summa, jota ei juuri silloin ollut tilillä
eikä patjassakaan. Ensimmäinen
ajatus oli ”katastrofi!” Aloin ajatella
myyväni toisen munuaisistani, mutta tulin ajatelleeksi, että se on luultavasti melko riskialtis operaatio ja
luultavasti sille ei ole kovin hyviä
markkinoita. Missä siitä voisi esimerkiksi ilmoittaa? Tori.fi:ssä? Tyynnytin itseni ja keitin kahvit. Se toimii
aina, kahvi- ja mietintätauko. Kahvin
ja ehkä kahta pullaa myöhemmin
muistin lapun jääkaapin ovessa, luin
sen uudelleen ja mietin tilannetta
toistamiseen; oliko tämä todellakin
katastrofi. Tulin siihen tulokseen,
että se ei ollut sitä. Pikemminkin
kriisi. Ja ero näiden kahden välillä
on se, että katastrofi on jo tapahtunut, kun taas kriisi on jotakin, mikä
on meneillään. Katastrofille emme
voi tehdä enään mitään, meneillään
olevaa kriisiä voimme ainakin ohjailla ja voimme vaikuttaa seuraamuksiin. Asialle on siis vielä tehtävissä
jotakin.
Eli mitä minä tein? Menin pankkiini,
siihen jossa palvellaan ystävällisesti ja ollaan hyvin ymmärtäväisiä. Ei
mitään yllättyneitä ilmeitä tai pettyneitä pään pudistamisia, ei mitään ”mitä minä sanoin, sinä et tule
selviämään”-silmäyksiä, vain yksinkertainen kysymys: ”Paljonko sinä
tarvitset?”
Se oli minun ratkaisuni sillä kertaa
omaan kriisiini. Sinulla on ehkä joku
toinen ratkaisu. Kriisistä on aina
olemassa tie ulos. Sinun tarvitsee
vain poistaa katastrofin sivumaku
sen löytääksesi.
Tuon jälkeen on useampia pienempiä ja suurempia kriisejä tullut ja
mennyt. Ei katastrofeja.
Toivotan teille kaikille hyvää,
katastrofitonta kesää!

Oa Lönnbäck

sanaseppo, jolla on kriisejä aina silloin
tällöin, mutta heiluttaa sanan säilää
iloisesti edelleen

- 14 -

- 15 -

Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Onnistumisen
resepti

Säilörehusta, herneestä ja viljasta hyvää apetta
Tilalla on suunnilleen 100 ha viljelysmaata. Heinällä on 50–60 hehtaaria ja parillakymmenellä hehtaarilla Hannu viljelee toista vuotta herneviljaseosta. Seoksessa on 70 kg hernettä ja 90 kg viljaa,
pääasiassa vehnää, mutta myös ohraa. Hannun mielestä se tekee
säilörehusta monipuolisempaa ja herne antaa hyvän kylläisyyden.
Hannu suostuu esittelemään lehtemme lukijoille sonnien apereseptit.
– Apeseokseen laitamme yhden paalin herneviljaseosta ja kaksi
paalia säilörehua. Näiden lisäksi appeeseen tulee tuoresäilöttyä
viljaa, rypsiä, kivennäistä sekä vitamiinilisä.
Hannu lisää appeeseen rypsiä valkuaislisäksi ja tasoittamaan samalla pyöröpaalien laatuvaihteluita. Hannu käyttää mielellään ohraa kauran sijaan, koska se sisältää enemmän energiaa ja on tasalaatuisempaa.

Ajattelee eteenpäin

Hannun ja Tanja Takalan nautatila sijaitsee Ilmajoen Pojanluomalla. Tila on Hannun äidin kotitila ja Takalat tekivät sukupolvenvaihdoksen vuonna 2011. Silloin
70-luvulta olevassa vanhassa navetassa
oli 20 lypsylehmää ja Hannu alkoi heti
suunnitella suurempaa kasvattamoa sonneille. 50 m pitkä kasvattamo valmistui
keväällä 2012 ja tuotanto piti saada nopeasti käyntiin.
– Saimme aika nopeasti hyvä kierron eli
kaikenikäisiä nautoja navettaan, Hannu
muistelee. Ensimmäinen vuosi oli melko
kallis, kun oli 200 sonnin menot, mutta ei
vielä juuri myytäviä eläimiä.
Viidessä vuodessa muutokset ovat olleet mittavat. Tilalla on tällä hetkellä 300

sonnia – 200 loppukasvattamossa ja 100
vasikkaosastolla vanhassa navetassa. Keväällä tila sai Snellmanin palkinnon hyvistä tuotantotuloksistaan. Vasikat ostetaan
ternivasikoina ja teuraaksi menevien sonnien paino on 320 ja 450 kilon välillä, keskipainon ollessa tänä vuonna 380 kiloa ja
päiväkasvun keskimäärin 650 g/pv.

Kylmässä terveitä sonneja
Rakentaessaan uutta Hannu päätyi lämpimän ritiläkasvattamon sijaan kylmäkasvattamoon.
– Se on eläimille mukavampaa ja ne pysyvät terveempinä, hän toteaa.
Takalan teurasnaudat ovat olleet jopa 95
prosenttisesti täysin terveitä ilman hylkä-

yksiä. Kuolleisuus on myös ollut erittäin
alhainen – tänä vuonna on jouduttu lopettamaan ainoastaan yksi vasikka ja yksi
sonni.
Kuivikkeita kuluu sitä vastoin paljon kylmäkasvattamoissa ja tämä vaatii aikaa ja
resursseja, mutta edut ovat suurempia,
Hannu sanoo. Viikossa kuluu 30 kuutiometriä turvetta ja olkea.
– Tekemällä oppii, Hannu toteaa. Se, että
rehua käsitellään navetan toisessa päässä
ja lantaa toisessa, on hyvä ratkaisu. Näin
ruokinta ja lantareitit eivät risteä, se on
erittäin tärkeää hygienian kannalla. Navetan läpi kulkevat reitit ovat myös suorat ja
molemmilla puolilla on reilusti tilaa traktorin kääntämiselle.

Tilaa tarvitaan

Tanja ja Hannu Takalan kolme poikaa sai pikkusiskon sopivasti äitienpäiväksi.

Neliömetrit eläintä kohden vaikuttavat
paljon kasvuvauhtiin ja eläinten hyvinvointiin, mutta myös talouteen. Kaikki
karsinat kasvattamossa ovat yhtä suuria ja
tämän takia ne tuntuvat melkein tyhjiltä
vasikoiden muuttaessa niihin, mutta kahdellekymmenelle täysikasvuiselle sonnille
karsina on sopivan suuri.
Sonnit kasvavat samoissa ryhmissä aina
vasikoista asti ja ne siirretään vanhasta
navetasta n. 6 kk:n ikäisinä. Kasvattamossa ryhmiä siirretään eteenpäin kerran
kuukaudessa, joten eläimet tottuvat käsittelyyn ja siirtelyyn. Tämän ansiosta myös
lastaaminen sujuu helpommin.

Viimeisimpien viiden vuoden aikana Takalan tilan kehitys on ollut
huimaa ja Hannu miettii jo tilan seuraavaa askelta. Tulevaisuudessa
voi tulla ajankohtaiseksi yhtä ison loppukasvattamon tai vaihtoehtoisesti välikasvattamon rakentaminen.
Hannu toteaa, että tärkeintä on kuitenkin, että tuotannon taso ei
kärsi, jos eläinmäärä kasvaa. Mitä suurempi eläinmäärä, sitä enemmän korostuu se, että kaikki yksityiskohdat ovat kohdallaan.
– Kaikkia eläimiä on ehdittävä hoitaa yhtä hyvin kuin aikaisemmin,
Hannu sanoo. Erityisesti vasikoiden hoitaminen on aikaa vievää ja
on huomioitava, että oma työpanos ei ehkä enää riitä.
Samoin tuotannon on päästävä nopeasti käyntiin, jotta talous turvataan. Mutta ensin, ennen kuin perhe alkaa suunnitella uusia investointeja, palaudutaan vähän jo tehdyistä investoinneista ja löydetään arkirutiinit sopivasti äitienpäiväksi tulleelle Takalan kolmen
pojan pikkusiskolle.
HJ

Kunnon Perhetila esittelee:

TAKALAN SEOSREHURESEPTI
ISOILLE POJILLE (sonnit yli 8 kk)
2 273 kg
3 paalin slr mix
1 061 kg
2014 Tuoresäilötty vilja
32 kg
Ralmix Rypsi
2,0 kg
Vitamiini- ja hivenaineseos
32 kg
Apekivennäinen
3 400 kg

2 607 kg
1 218 kg
37 kg
2,5 kg
37 kg
3 900 kg

2 941 kg
1 374 kg
42 kg
3,0 kg
42 kg
4 400 kg

2 574 kg
1 250 kg
147 kg
2,8 kg
26 kg
4 000 kg

2 895 kg
1 406 kg
166 kg
3,2 kg
30 kg
4 500 kg

PIENILLE POJILLE (sonnit alle 8 kk)
3 paalin slr mix
2 252 kg
2014 Tuoresäilötty vilja
1 094 kg
Ralmix Rypsi
129 kg
Vitamiini- ja hivenaineseos
2,5 kg
Apekivennäinen
23 kg
3 500 kg

Reseptit ovat rehusuunnittelija Kirsi Mattila-Löppösen tekemiä

Kenttäedustaja Jouko Jaakola ja MP-kenttäpäällikkö Vesa Hihnala
vierailivat Hannu Takalan sonnikasvattamossa keskustelemassa tilan
hienoista tuotantotuloksista. Takalan rehuseos on näyttänyt antaneensa todella hyviä kasvutuloksia.
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PossuNet

– Hieno homma, että PossuNet on nyt
käytössämme, iloitsee Ari Lehtinen.
Indeksit ovat sianjalostuksen tärkeimmät
työkalut ja niiden tulee näkyä emakkokortilla, sanoo Ari. Hän kertoo katsovansa
H- ja K-indeksin lisäksi liikunta- ja nisäindeksiä.
– Hyvä liikuntakyky on ensisijaisen tärkeä,
jotta emakko kestää tuotannossa, eivätkä
vanhemmat saisi periyttää jälkeläisilleen
sisänisiä, sanoo Ari.

Tuottajien toiveiden
mukaan kehitetty ohjelma
Kesäkuussa Figen lanseerasi PossuNetin, uuden verkkoohjelmiston emakkotilojen porsastuotannon seurantaan.
PossuNet on emakkotilaa päivittäisessä työssä tukeva seurantaohjelma, joka helpottaa
tiedonkulkua tuottajan ja sidosryhmien välillä. Nykyaikana tuottajalta vaaditaan lukuisia osittain päällekkäisiäkin lomakkeita.
Tiedon kerääminen tuotannon eri vaiheista on elintärkeää ketjun hallinnan
ja läpinäkyvyyden kannalta. Tuottajaa se ei kuitenkaan saa kuormittaa
liikaa.
– Halusimme kehittää luotettavan
ja helppokäyttöisen ohjelmiston,
jossa kertatallennuksella saadaan mahdollisimman monta
rekisteriä ajan tasalle, Figenin
toimitusjohtaja Timo Serenius
sanoo.

Suomalaisten tuottajien tarpeisiin
Ohjelmisto on kehitetty yhteistyössä Finnish Net Solutionsin
(FNS) kanssa suomalaisten
tuottajien tarpeisiin.
– Meille oli erittäin tärkeää, että ohjelman
tulevat käyttäjät,
eli tuottajat, osallistuivat kehitys-

Reaaliaikainen tieto tietokantaan

Marja Nikkilä, jalostusagronomi

työhön alusta asti, sanoo Figenin jalostusagronomi Marja
Nikkilä, joka on toiminut ohjelmiston kehityksen projektipäällikkönä. Tuottajat ovat antaneet
meille arvokasta palautetta ja
tuloksena on helppokäyttöinen
ohjelma, jonka toimintaperiaatteet käyttäjä oivaltaa sitä
käyttäessään. Koska tämä on
meidän ohjelmamme, meillä
on erinomaiset mahdollisuudet
jatkaa sen kehittämistä omien
ja tuottajien tarpeiden mukaan.
Myös tuottajilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka
järjestelmää tulevaisuudessa
kehitetään.

PossuNet on verkkopohjainen ohjelma. Marja Nikkilä antaa vinkin, että tablet-tietokone
SIM-kortilla on toimiva ratkaisu sikalassa.
Emakon sijainti ja emakkojen tietojen ryhmätallennus ovat pari Marjan mainitsemista
esimerkkitoiminnoista. Tietojen siirtäminen
Eviran Eläinmääräilmoitus -lomakkeelle tulostamista varten tulee myös olemaan kätevä
toiminto.
Tieto siirtyy tallentaessa suoraan Figentietokantaan. Reaaliaikainen tieto auttaa
muun muassa Snellmanin porsasvälityksen
ennusteiden laatimista.

Julkaistamistilaisuus Ilmajoella
PossuNet-ohjelmiston julkistamistilaisuuteen
Ilmajoella osallistui viitisenkymmentä porsasja yhdistelmätuottajaa.
Marja Nikkilä esitteli ohjelmiston toimintoja.
Samalla hän myös kiitti kaikkia PossuNet-ohjelman kehittämisessä auttaneita tuottajia.
– Testikäyttäjien antama palaute ohjelman kehitysvaiheessa on ollut ensiarvoisen tärkeää,
sanoo Marja.
– Käyttäkää ohjelmaa ja antakaa palautetta.
Tämä ohjelma ei ole koskaan täysin valmis,
vaan sen tulee kehittyä tuottajiemme tarpeiden mukaan. Tehdään tästä yhdessä teille sopiva ohjelma, lupaa Marja.
Johanna Mäkelä Alavudelta on kommentoinut ahkerasti PossuNet-ohjelmaa sen kehitystyön aikana. Johanna on tyytyväinen siihen,
että tuottajien antama palaute on parantanut
ohjelman toimintoja.
– PossuNet-ohjelmaa on helppo käyttää, kertoo Johanna. Saman tapahtuman kopiointimahdollisuus usealle emakolle nopeuttaa tallentamista. Hätähousu ei saa kuitenkaan olla.
Virheitäkin olen tehnyt, kun en ole hoksannut
muuttaa emakoiden lajittelua.
Ohjelman etusivun kuvio saa Johannalta kiitosta.
– Jos porsaskuolleisuus kääntyy kasvuun, se
pistää heti miettimään miksi, sanoo Johanna.

Figen Oy kiittää PossuNet-ohjelmiston kehitystyöhön aktiivisesti osallistuneita tuottajia
Hannu Tarkkia, Johanna Mäkelää, Paula Kurikka-Ojaa ja Ari Lehtistä (kuvassa Aarne Lehtinen).

PossuNet-emakkopäivässä tuottajat saivat esittää parannusehdotuksia ohjelmasta tulostettavaan emakkokorttiin. Joka
sikalassa tarpeellisen emakkokortin tulee
olla selkeä ja tietojen palvella sekä jalostus- että tuotantosikaloita. Emakon numeroa toivottiin suuremmaksi, ja korttiin

näkyviin emakon hoitohistoriaa ja enemmän polveutumistietoja.
Lehtisen MTY:n jalostussikalassa Forssassa ollaan tyytyväisiä siihen, että porsastuotannon seuranta on saatu vihdoinkin
nettiaikaan.

Paula Kurikka-Oja Jalasjärveltä pitää
tärkeänä sitä, että sikalassa käytettävät
eri ohjelmat: PossuNet, Anelma, Figenin
siementilaus ja Sikava keskustelevat keskenään.
– On hienoa, että lopultakin on tehty yhdessä meidän tuottajien kanssa ohjelma,
johon ei tarvita asennuslevyä tai tikkua.
PossuNet ei ole sidottu tiettyyn koneeseen, se toimii omilla tunnuksilla missä
vaan, kun on nettiyhteys, iloitsee Paula.
– PossuNet-ohjelma pitäisi kääntää myös
englannin kielelle, toivoo Paula. Monessa
sikalassa on ulkomaalaisia työntekijöitä,
eivätkä kaikki hallitse kotimaisia kieliämme. Meidän sikalassa työkielenä on englanti.
HJ & KP

HELPPOKÄYTTÖINEN JA
AINA AJAN TASALLA
Eurajokelainen Hannu Tarkki on ollut mukana PossuNet-ohjelman kehitystyössä
heti alusta lähtien.
– Aluksi kommentoimme ohjelman demo-versiota. Nyt meidän sikalassa kaikki emakoiden tiineytykset, porsimiset,
vieroitukset ja poistot tallennetaan PossuNet:iin, kertoo Hannu.
Hannulla on puolisonsa Annen kanssa
230 emakon porsastuotantosikala, missä
vuoden aikana syntyy ja vieroitetaan noin
550 pahnuetta. Tämänkokoisessa sikalassa kirjattavia tapahtumia muodostuu paljon, yksin siemennyksiä tehdään vuodessa reilu tuhat, tuplaukset mukaan lukien.
Tuotannonseurantaohjelma on tärkeä
työkalu sikalan töiden hallinnassa. Sen
avulla tulisi saada helposti myös kuva siitä, missä sikalassa mennään ja miten porsastuotos kehittyy.
– Ohjelman etusivun kuviosta näkee heti,
missä emakoiden pahnuekoon ja porsaiden hävikin suhteen mennään. Tuotosra-

porttikin päivittyy nyt viikon välein, kiittelee Hannu.
Tuotannonseurantaohjelmassa emakoiden tiineyskartta on hyvin tarpeellinen
toiminto, sanoo Hannu. Siitä voi viikoittain
seurata, miten emakoiden tiineyttäminen
on onnistunut ja montako emakkoa on tulossa porsimaan.
– Parasta on se, kun emakon luona näkee
eläimen koko tuotantohistorian tabletilta,
kertoo Hannu. Hannun mukaan tabletti
toimii sikalassa hyvin, vaikka välillä 3G-yhteys vähän hidastelee. Sikalaan on tulossa
langaton lähiverkko, mikä varmistaa hyvän nettiyhteyden.
– PossuNet-ohjelmaa on helppo käyttää
ja tiedot ovat aina ajan tasalla. Lääkekirjanpito on näppärä toiminto, sen ansiosta
lääkinnätkin tulee kirjattua heti ylös ja ne
siirtyvät Sikavaan, kertoo Hannu.
Aivan paperiton sikalakirjanpito ei voi
kuitenkaan olla. Tulosteitakin tarvitaan,
erilaisia työlistoja ja emakkokortteja.

– Kun lomittaja tulee, sikalassa tehtävät
työt pitää saada tulostettua paperille,
mitkä emakot on siemennettävä, mitkä
tulevat porsimaan tai vieroitetaan, toteaa
Hannu.
Hannun toiveena PossuNet-ohjelman jatkokehitykseen on, että siihen tulisi myös
porsaiden välikasvatuksen seuranta.
KP
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kasvatetaan valvotuissa olosuhteissa
niin, että geneettiset erot tuotanto-ominaisuuksissa voidaan mitata standardoiduilla, yksilöllisillä kokeilla. Kokeiden
tiedot luovat perustan tuotanto-ominaisuuksien jalostamiselle ja MP-indeksille.

Figen seisoo
terveellä pohjalla
Jalostustyö huomioi koko ketjun

Figen Oy on nuori sianjalostusyhtiö, joka jatkaa yli 100vuotista sianjalostustyötä Suomessa. Figen on vuonna
2010 perustettu Snellmanin Lihanjalostus Oy:n tytäryhtiö.

– Tärkein tehtävämme on jalostustyön ylläpitäminen ja sen jatkuva kehittäminen,
sanoo Timo Serenius. Kehitämme sikaainesta, jotta se sopisi raaka-aineeksi Kunnon
Maatiaispossu -tuotantossa.
Jalostustyössä sikaa tarkastellaan kokonaistaloudellisesta näkökulmasta. Terve, kestävä
suomalaisia sikatiloja varten optimoitu sika
antaa parhaimmat edellytykset taloudellisesti
kestävälle tuotannolle. Toisin sanoen, laatutekijöiden on tuettava tuotantotekijöitä ja niihin
sisältyy myös esim. porsaskuolleisuus.
– Strategianamme on, että jokaisen syntyvän
porsaan on oltava tehokas läpi koko tuotannon, sanoo Timo.

Suomalainen sianjalostusperinne on erinomainen perusta, josta on hyvä jatkaa kohti tulevaisuuden haasteita, toteaa Figenin tj Timo
Serenius. Ala kehittyy luonnollisesti, mutta
historian saatossa toimivaksi kehittyneet asiat
on pystyttävä ottamaan talteen.
Figen Oy perustettiin vuonna 2010, Snellmanin Lihanjalostuksen ostettua sianjalostusyhtiön Faba Sika Oy:n. Kolme vuotta myöhemmin
Längelmäen kantakoekiinteistö Oy ja Suomen
Sianjalostus Oy fuusioitiin Figeniin. Yritysoston ja uudelleenorganisoinnin tavoite oli
yksinkertainen ja helppo muotoilla: säilyttää
suomalainen genetiikka ja Snellmanin toimintaa tukeva sianjalostuskonsepti.
Nykyään Figenillä on toimipisteitä kahdella
paikkakunnalla: koeasema Längelmäellä ja karjuasema Tuomikylässä, Ilmajoella. Samoin kuin
muiden alalla toimivien, organisaatiota jouduttiin käymään läpi viime vuoden aikana, jotta se
vastaisi taloudellista tilannetta. Yksi toimenpiteistä oli Tikkurilan toimiston sulkeminen.
– Tekemiemme organisaatiomuutosten ja virtaviivaisempien toimintojen ansiosta seisom-

Oikeat karjut liha- ja porsastuotantoa varten

Timo Serenius,
Figenin toimitusjohtaja

me nyt terveellä taloudellisella
pohjalla, sanoo Timo Serenius.
Viimeiset kaksi vuotta meillä on
ollut operatiivinen plussatulos,
vaikka fuusiotappio vaikuttikin
vuoden 2013 tilinpäätöksen
loppunumeroihin.

Genetiikka on integroitu koko ketjuun porsastuotannosta valmiisiin elintarvikkeisiin markkinoilla ja tämä on olennainen ja lisäksi ainutlaatuinen osa Kunnon Maatiaispossu -konseptia.
– Saamme tietoa eri osista koko ketjussa,
minkä ansiosta voimme kehittää genetiikkaa
tarpeiden mukaan. Tämä hyödyttää koko tuottantoketjua.

Valvottuja kokeita Längelmäellä
Längelmäen koeasema on Figenin jalostusohjelman moottori. Koeaseman kapasiteetti vuositasolla on suunnilleen 4500 lihasikaa ja se
vastaanottaa sikoja Snellmanin sikatiloilta. Siat

SUOMALAINEN SIANJALOSTUS KAUTTA VUOSIEN

Figenin kehittämän eläinaineksen on
jalkauduttava tuottajakentälle mahdollisimman laajalti. Ilmajoen Tuomikylän
karjuaseman siementuotannolla on tässä tärkeä rooli.
– Oikean karjun valitseminen on erittäin tärkeää tuotannon kehittymiselle.
Karjuasemalla tuotamme siementä sekä
Figen Muskeli -linjasta että Figen Matriarkka- ja Super Matriarkka -linjoista.
Muskelissa on optimoitu lihantuotantoominaisuudet ja Matriarkat vastaavasti
periyttävät tyttärilleen hyviä porsastuotanto-ominaisuuksia.
Hedelmällisyysominaisuuksista
kerätään tietoa porsastuotannon seurannan
kautta.
– Ainutlaatuista työssämme on, että tilatesteihin ei osallistu vain jalostustilat,
vaan testaamme sikoja kaikilla sikatiloilla, Timo Serenius kertoo.

PUNAISEN LIHAN TUOTANTO –

Emakkotilan tehokkuuden
uusi mittari

Osa Snellmanin sikatiimiä
Figenin jalostusneuvojat tekevät mm.
tilatestauksia ja porsaslaatutarkastuksia kentällä. Neuvojat auttavat myös
emakkotiloja laatimaan MP Sisu -jalostussuunnitelman ja neuvovat ensikkojen
valinnassa. Lisäksi neuvojilta voi kysyä
vähän kaikenlaisista sikatilan arkipäivää
koskevista asioista.
Figenin jalostusneuvojat ovat osa Snellmanin sikatiimiä ja toukokuun alusta
Martti Hassila toimii koko sikakenttähenkilöstön esimiehenä.
HJ

1919
Ensimmäiset
karjuosuuskunnat ja karjuasemat perustettu.

1914
Sikojen kantakirjaus aloitetaan.
Pahnuekokoja
tarkaillaan siitoskeskuksissa.

1965
Tilatestaukset
alkavat (silavan
paksuus ja kasvunopeus).

1960
Sikojen keinosiemennys alkaa.

1982
Porsastarkkailun
tietokonekäsittely alkaa.

1972
Laajempi porsastarkkailu alkaa.

1990-luku
Sianjalostuksessa
panotetaan ensisijaisesti lihatuotanto-ominaisuuksiin ja porsaslaadun
kehittämiseen.

1990
Hedelmällisyysindeksi otetaan
käyttöön.

1992
Osuuskunta
Kotieläinjalostuskeskus FABA
perustettu.

Punaisenlihan tuotannon tehokkuuden arvioinnissa huomioidaan sekä myydyt lihasiat,
että tilalta välitetyt porsaat. Porsaat vain tulevat lihasikoina teuraaksi toisen tilan kasvattamina, mutta ovat kuitenkin mukana ketjun tehokkuuden arvioinnissa. Oikea 95 kiloa ylittävä teuraspaino, 900 gr ylittävä päiväkasvu samalla kun lihakkuus
pysyy yli 60,5 %:n, ovat hyviä lähtökohta kannattavalle
tuotannolle. Emakkotilan kehittämislisää maksetaan,
kun punaisenlihan vuosituotanto ylittää 1130 kiloa. Taso
vastaa noin 20 porsaan ja lihasian myyntiä tilan porsinutta emakkoa kohti. Enimmillään emakkotila voi saada
tuotannon tehokkuuden mukaista lisää kun tuotannon
taso ylittää 1460 kg punaistalihaa/emakko/v (26,0 myytyä porsasta/emakko/v).
Katso lisää Anelmasta.
MH
Martti Hassila,
MP-kenttäpäällikkö

Lähde: mm. ”Sata kehityksen vuotta”, Kalle Maijala 1999

1911
Suomen Sianjalostusyhdistys
aloittaa toimintansa.

Anelmassa on otettu käyttöön loppukeväällä uusi emakkotilan tehokkuuden mittari –
kuinka paljon Snellmanin Maatiaispossu –tuotantoketjussa olevat emakot tuottavat punaista lihaa. Tuotantoketjun kokonaistaloudellisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että
ketjua tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena eikä vain tyydytä katselemaan esimerkiksi
porsastuotannon tehokkuutta. Porsaita voi tulla paljon, mutta niistä on vain haittaa, mikäli ne eivät selviä teuraaksi saakka joko syntymätilallaan tai sitten lihasikalassa kasvatettuna. Hävikki on aina kustannus ja lisää tuottajan työmäärää.

1994
Kantakoesäätiö
perustettu, Snellman mukana.

2004
Suomen Sianjalostus
Oy (SSJ) perustettu,
osakkaina Snellman,
SKJO, Liha-Pouttu ja
jalostustiloja.

2000-luku
Sianjalostuksen painotuksessa huomioidaan
entistä enemmän hedelmällisyysominaisuuksia
ja porsaan laatu.

2007
Tuotteistus sianjalostuksessa:
• Muskeli
• Matriarkka
• Kombi

2006
Längelmäen koeasema aloittaa toimintansa. Osakkaina Snellman, SSJ
sekä jalostustiloja.

2008
FABA:n sianjalostustoiminta
yhtiöitetty Faba
Sika Oy:ksi.

2010
Snellman ostaa
Faba Sika Oy:n.
Yhtiö saa vuonna 2011 nimen
Figen Oy.

2014
Figen aloittaa tutkimusyhteistyön MTT:n
kanssa.
Figen Muskeli eriytään
omaksi linjaksi.

2013
Suomen Sianjalostus
Oy ja Längelmäen
kantakoekiinteistö
Oy fuusioidaan
Figeniin

2015
PossuNet -seurantajärjestelmän lanseeraus.

MEIDÄN ARKI
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Hygieniavaatimukset ovat tiukat. Vaatteet
ja jalkineet vaihdetaan, kädet pestään ja
hiukset peitetään. Eläintautitilanne on
Suomessa erittäin hyvä ja sellaisena se
halutaan myös säilyttää. Kuitenkin jo lähialueilla, Venäjällä ja Baltiassa, väijyy vakava uhka, afrikkalainen sikarutto. Riskejä ei
oteta.

…ja supisuomalaisia

Anne-Maarit ja Markku Veijula vaihtoivat Snellmanin tuottajiksi vuonna 2008, eivätkä ole katuneet. ”Snellmanin asiantuntijoille voi aina
soittaa ja he vastaavat. Neuvoja ja apua saamme
tarvittaessa. Nämä tilakäynnit ovat hyödyllisiä
samoin kuin tuottajatilaisuudet, joissa pääsemme tapaamaan niin tuottajakollegoita kuin kuulemaan Snellmanin asiantuntijoita”, he kertovat
Tove Donnerille.

Terveitä maatiaspossuja
Veijulan tilan terveitä ja terhakkaita porsaita kävi katsomassa Snellmanin henkilöstölehti ja tuotannonohjaaja
Tove Donner. Uniikki suomalainen maatiaispossu on 100vuotisen jalostustyön tulos.
Teksti: Kimmo Salo ja Pälvi Salo | Kuvat: Petteri Kitti
Markku ja Anne-Maarit Veijulan tila Liedossa Aurajoen kupeessa seisoo keskellä
suomalaista kulttuurimaisemaa. On seissyt jo 1800-luvun puolivälistä.
– Taidamme olla jo kuudes sukupolvi tässä, isäntä laskeskelee.
Aurajokilaakso on entistä merenpohjaa ja
siten erinomaista viljelysmaata. Seudulla
on perinteisesti ollut myös paljon sikatiloja, joskin niiden määrä on vuosikymmenten saatossa vähentynyt.
Veijuloiden sikatila on harvinaisuus sikäli,
että se sijaitsee keskellä pientä taajamaa
ja pohjavesialueella.
– Kun haimme vuonna 2003 lupaa tilan
laajennukselle, epäilimme, kuinkahan käy.
Lupa kuitenkin myönnettiin muitta mutkitta, Markku kertoo.
Tähän vaikutti se, että ympäristöasiat on
tilalla aina hoidettu esimerkillisesti. Kaik-

kialla on siistiä, eikä sikatiloille usein tyypillistä hajuakaan juuri huomaa. Siitä pitää
huolen uuden sikalan nykyaikainen ja tehokas ilmanvaihtojärjestelmä.

Työlleen omistautuneet
Anne-Maaritin ja Markun työpäivä alkaa
joka aamu kello kahdeksan. Töitä sikalassa tehdään iltapäivään saakka, minkä jälkeen ruokaillaan ja hoidetaan tilan muita
töitä. Illansuussa sikalassa tehdään vielä
toinen vuoro.
Työ on fyysisesti raskasta, eikä maatalousyrittäjä juurikaan ehdi lomailla.
Lakisääteistä lomaa molemmilla on 26
päivää vuodessa. Työt tilalla hoitaa silloin
lomittaja, jos sellainen on saatavilla.
Jonkin verran apua on myös harjoittelijoista, joita käy pari kolme kertaa vuodessa. He ovat joko eläinlääkäri- tai eläinhoitajaopiskelijoita.

– Fiksua väkeä, kiinnostuneita kaikesta
ja omaksuvat tilanhoidon perusasiat nopeasti, emäntä kiittelee.
Eniten apua Markku ja Anne-Maarit kokevat kuitenkin saavansa yhteistyöstä Snellmanin kanssa.

Terveitä porsaita…
Huhtikuisena perjantaina Veijuloita saapuu tapaamaan tuotannonohjaaja Tove
Donner, jonka isäntäpari toivottaa lämpimästi tervetulleeksi. Toven tehtävänä
on auttaa perhetiloja toimimaan Maatilan
Parhaat -ohjelman mukaan.
– Työni on valmentamista: seurantaa, toiminnan laadunvalvontaa, neuvontaa ja
mahdollisissa ongelmatilanteissa auttamista, hän kertoo.
Tove kyselee muun muassa, kuinka ruokinta on sujunut ja onko rehuihin oltu
tyytyväisiä. Kuinka yhteistyö porsasvälityksen kanssa toimii? Luonnollisesti hän
on erittäin kiinnostunut porsaiden terveydestä ja hyvinvoinnista.
Anne-Maarit kertoo, että parin kuukauden välein toistuva eläinlääkärin tekemä
terveydenhuoltokäynti on juuri tehty.
Myös viiden vuoden välein otettava salmonellanäyte, joka kuuluu Sikavan kansallisen tason ehtoihin, on hoidettu.

Tove ei arkaile hypätä karsinaan parikuisten possujen joukkoon. Ne tulevat uteliaina tekemään tuttavuutta tökkimällä ja
puremalla Toven saappaita.
– Tämä on hyvä merkki, Tove sanoo. Porsaat ovat tottuneet ihmisiin. Niiden kanssa tehdään töitä, ne eivät säiky ja ovat
aktiivisia. Saparot ovat kippuralla, kuten
pitääkin. Tämä kertoo paljon siitä, että
possulla on kaikki hyvin.
Anne-Maarit toteaa, että pitää jatkuvasti
tarkkailla, etteivät porsaat pure toisiaan.
Silmälläpidettäviä riittää. Tilalla on kaksisataa emakkoa ja toista tuhatta porsasta.
Jokainen niistä on supisuomalainen, aito
maatiaispossu. Sen tunnistaa muun muassa väristä, joka on kuin satukirjasta: kauniin vaaleanpunainen.
– Luonteeltaan suomalainen porsas on

reipas ja utelias, mutta samalla lajitovereitaan kohtaan sangen rauhallinen, Markku
luonnehtii.

Kaupunkilaistyttö karsinassa
Kun seuraa Toven toimia sikalassa, ei
uskoisi, että hän on taustaltaan kaupunkilainen. Tove kyykistyy lähelle porsaita,
nostaa niitä syliinsä, silittää ja jopa juttelee niille.
– Äitini on antanut minulle lempinimen
”porsaskuiskaaja”, hän nauraa.
Kun Toven luokkakaverit aikanaan suuntasivat Åbo Akademiin lukemaan kieliä,
Tove valitsi toisin. Hän valmistui agrologiksi. Työhönsä hän on pätevöitynyt myös
käytännön kautta siankasvattajana ja sikatilan emäntänä.
Ennen Snellmania hän työskenteli kymmenen vuotta sikojen terveydenhuoltorekisterin, Sikavan, parissa. Jo silloin tulivat
tutuksi niin maatilakäynnit kuin vierailut
teurastamoilla.

vieroitetaan emostaan. Tämän jälkeen ne
jatkavat kasvamistaan samana pahnueena, kunnes ne 12 viikon ikäisinä myydään
porsasvälityksen kautta lihasikaloihin.
Mitkä asiat ovat porsaiden hyvinvoinnin
kannalta tärkeimpiä?
– Oikea ja riittävä ravinto sekä raikas vesi
ovat lähtökohdat. Olemme Snellmanin
tuottajina sitoutuneet GM-vapaaseen
tuotantoon, mikä vaatii huolellisuutta ja
tarkkuutta rehuja ostettaessa, Markku
toteaa.
– Lämpö on etenkin pikkupossuille a ja
o. Meillä on tehokas lattialämmitys, ja kylmimpään vuodenaikaan käytetään myös
lämpölamppuja, Anne-Maarit kertoo.
Vieroitetuilla porsailla näyttää olevan hyvin tilaa temmeltää keskenään.
– Tämä on Maatilan Parhaat -ohjelman
mukaista, Tove sanoo. Myös virikkeistä on
huolehdittu, kuten pitääkin. Porsailla on
kutteripurua tongittavanaan ja muoviesineitä leikkikaluinaan.

Mistä syntyy porsaan hyvinvointi?
Veijulan tilalla harjoitetaan porsastuotantoa. Yksi emakko synnyttää noin 2,3
kertaa vuodessa keskimäärin 13 elävää
porsasta. Neljän viikon ikäisinä porsaat

Tuotannonohjaaja Tove Donnerin tehtävänä on
auttaa perhetiloja toimimaan Maatilan Parhaat
-ohjelman mukaan.
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Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Herra Snellmanin uutuuksia

AVAJAISIA

Onko sinullakin kysymys
Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi.

GRILLIKESÄ 2015
PIPPURIMARINOIDUT

GRILLIMAUSTETTU

 METSÄMÄKI, HUITTINEN 1.4.2015

Pehmeässä marinadissa mustapippurin hyvä
maku korostuu selvästi. Maistuu koko perheelle!

Tuttu grillimauste tuo monille
grillipihviin sen juuri oikean
maun.

BBQ-MARINOIDUT

HYVÄ KYSYMYS!

Veikko ja Leena Metsämäki investoivat porsastuotantoon ja tuotanto kasvaa 450 emakkoon. Uudessa laajennusosassa on paikat emakoiden porsittamista ja tiineyttämistä varten sekä vieroitetuillle porsaille ja kasvaville emakonaluille. Avajaisten aikaan
sikalan viimeistelyt olivat vielä hiukan kesken. Ensimmäiset porsimiset olivat jo pian avajaisten jälkeen. Alla vasemmalla Leena
sekä Tove Donner Snellmanilta. Alla oikealla Veikko Metsämäki.

Täyteläisessä,
hieman
makeahkossa BBQ-marinadissa toistuvat mm. tomaatin, sipulin, erilaisten
mausteiden ja savun maut,
joita fariinisokeri pyöristää
mukavasti bbq-marinadille
ominaiseen tapaan.

MAUSTAMATTOMAT

 Voidaanko nautojen rekisteröintikortti linkittää sähköisesti välitys- tai
teurasilmoitukseen?
Vastaus: Rekisteröintikorttia ei voida linkittää
sähköisesti ilmoitukseen, vaan se annetaan
teuras- tai välitysauton kuljettajalle.
Vasikkaa myytäessä rekisteröintikortit on täytettävä huolellisesti. Vasikoita ostavat tilat ottavat mielellään vastaan ruokintatiedot.
 Tuottajakorttini oli voimassa 31.1.
asti tänä vuonna. Onko se edelleen
voimassa, kun en ole saanut uutta
korttia?
Vastaus: Ei, korttisi ei ole enää voimassa. Vuoden 2015 tuottajakortit postitettiin tammikuun
lopussa yhdessä verovuosiyhteenvedon kanssa. Kortti on pankkikortin kokoinen, mikä
merkitsee, että se on
pienempi ja ohuempi
kuin se on ollut aikaisempina vuosina.

Ann Knutar
MP-toimiston esimies

 YLI-TUOMOLA, LOIMAA 10.6.2015

Maustamattomat lihat antavat grillaajalle vapauden loihtia
oma makuelämyksensä.

KOKEILE MYÖS!
MAATIAISPOSSUN
KYLKIVIIPALE

MARINOITU NAUDAN
PAISTIVIIPALE

Maatiaispossun kylkiviipale
on monikäyttöinen liha grilliin, pannulle, kastikkeisiin
ym.

Naudan sisäpaistista sopivan ohuiksi
leikatut viipaleet on maustettu tummalla marinadilla, jota maustaa mm.
paprika, mustapippuri ja sipuli.

Uuden lihasikalan laajennuksen
avajaisissa tilan nuori isäntä Eero
kuvassa vasemmalla sekä rakennusprojektin valvoja Marko Jokinen.
Oikealla Anja ja Hannu Yli-Tuomola.
Laajennusosassa on 750 paikkaa, ja
tilan eläinmäärä nousee 1400 lihasikapaikkaan.
Kuvassa oikealla lihasikakarsina, jonka lattiasta 2/3 on kiinteää. Lattiassa on lämmitys. Lattiaa voidaan myös kesällä viilentää kierrättämällä lattiassa porakaivon jäähdyttämää vettä. Näillä toimilla pyritään
luomaan kasvaville lihasioille niiden iän mukaisia olosuhteita. Virikkeenä karsinoissa käytetään sekä olkea että puukalikoita. Lietteestä
talteenotettavalla lämmöllä lämmitetään mm. liemirehuun käytettävä
vesi 17 asteiseksi sekä rehustamon ja sosiaalitilojen lattia.

LISÄTIETOJA JA
ILMOITTAUTUMISET

KUNNON

http://anelma.snellman.fi

TUOTTA JA

MESSUT
PERJANTAINA 2.10.2015 PIETARSAARI

Tervetuloa taas Snellmanin Kunnon Tuottajamessuille Pietarsaareen perjantaina 2.10.2015 klo 9–16.
Messut antavat Snellmanin sopimustuottajille
ja muille kiinnostuneille sidosryhmille mahdollisuuden tutustua Snellmanin Lihanjalostukseen
ja yhteistyökumppaneiden toimintaan.
Messut järjestetään viime vuotisen tapaan makkaratehtaan kolmannessa kerroksessa sekä tehtaan piha-alueella.
Tänä vuonna voit osallistua mm. sian- ja naudanlihamarkkinaseminaareihin. Järjestämme myös
linja-autokuljetuksia. Huomaa ennakkoilmoittautumiset Anelmassa!

MESSUT PÄHKINÄNKUORESSA
 useita yhteistyökumppaneita
 tutustu Snellmanin toimintaan
 sian- ja naudanlihamarkkinaseminaarit
 ruokailu
 linja-autokuljetuksia
Etelä-Pohjanmaalta, Savosta, Keski-Suomesta

TERVETULOA!

MESSUALUE

