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 Herra Snellman on onnistunut vahvistamaan asemaansa suomalaisilla lihamarkkinoilla taloudellisesti
vaikeinakin aikoina. Tämä tosiasia osoittaa, että Suomessa on kuluttajia, jotka arvostavat suomalaisuutta ja
laatua. Aidosti suomalaiselle ja gm-vapaalle lihalle on
selkeä kysyntä.
Monet kuluttajat ovat vahvasti Snellmanin puolella.
Laadukasta erilaistumista arvostetaan. Sen takia tarvitsemme Snellmanin ketjulle lisää lihaa. Muutaman
vuoden tauon jälkeen Snellman avaa taas hetkellisesti
tuotantoketjunsa uusille sopimustuottajille. Lisäystarve on 2-3 milj. kg sianlihaa ja 1-2 milj. kg naudanlihaa.
Haemme tällä hetkellä Herra Snellmanin tuotantoketjuun noin 100 uutta maitotilaa, muutamia erikoistuneita
nautatiloja, muutamia lihasikaloita ja muutamia emakkotiloja. Haemme kasvua lähivuosien tarpeeseen myös
parantuvan tuottavuuden ja erillisen syksyksi suunniteltavan investointiohjelman kautta.
Snellmanin uusien tuottajien tarvetta voi ehkä olla vaikea ymmärtää siltä pohjalta, että meillä oli äskettäin
naudassa teurasjono ja kamppailemme vieläkin porsasylijäämän kanssa. Teuraseläimistä Snellmanilla ei
kuitenkaan enää ole ylitarjontaa. Lihan tuotantoketju
on pitkä ja meidän tulee aina tehdä työtä usealla rintamalla. Samanaikaisesti kun työstämme tämän päivän
haasteita, meidän on myös työskenneltävä strategisesti
2-3 vuotta etukäteen.
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gm-vapaata lihaa on kysyntää, mutta meillä ei nytkään
ole takeita tulevaisuudesta. Strategia pohjautuu aina
omiin arviointeihin. Onnistumiseen vaaditaan edelleen
paljon työtä ja selkeää keskittymistä. Toiminnalle on
tärkeää asettaa tavoitteita, mutta niihin on aina syytä
suhtautua nöyrästi. Eräs mies, Jakob, kertoi kerran
terveen suhtautumisen mallin strategioihin: ”Jos Herra
tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon.”
Ruoan tuotannossa onnistumisessa ei ole kyse vain
euroista ja senteistä. Snellman on muotoillut liiketoimintamallinsa sanoin ”Menestys ansaitaan tekemällä
hyvää”. Alkutuotannossa tämä sisältää Snellmanin toiveen olla kehittyvien perhetilojen halutuin kumppani.
Arvostamme tuottajia, jotka arvostavat laatua ja joilla on
positiivinen asenne tuotannon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla meidän tulee myös kehittää itseämme
todella olemaan hyvä yhteistyökumppani. Opettelemme
edelleen Snellmanin arvopohjan todellista sisältöä:
”Kohtele toisia kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan.”
Kiitos hyvästä yhteistyöstä vaikeinakin aikoina.
Ottakaamme uudet otteet kohti tulevaa.
Hyvää kesää!

Meillä on takanamme kolme raskasta vuotta kylläisillä
lihamarkkinoilla ja voimakkaasti laskevin hinnoin. Monen tuottajan voi olla vaikea syystäkin nähdä lihantuotannon tulevaisuutta. Uskomme nyt kuitenkin näkevämme käännekohdan. Suuremmille määrille Snellmanin
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Oikea tuotevalikoima ja aidot lisäarvot. Snellmanin
gm-vapaan, suomalaisen maatiaispossun kysyntä on
suurempaa kuin koskaan aikaisemmin.

4

Yhteystiedot:
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111
www.snellman.fi

KANNESSA

KUNNON

PERHETILA

Elenius Mjölkgård Jepualla sai diplomin hyvistä tuotantotuloksista
sonnikasvatuksessa. Kuvassa Senja, 9 v, ja Helmer, 7 v, yhdessä Maaret-äidin ja Jan-Olav-isän kanssa.
Lue lisää maitotilojen sonnikasvatuksesta sivuilta 12–13.
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Maatiaispossun kysyntä
rikkoo ennätyksiä
Oikea tuotevalikoima ja aidot lisäarvot. Snellmanin gm-vapaan, suomalaisen
maatiaispossun kysyntä on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin ja kehitys
jatkuu samaan suuntaan.
Snellmanin sianlihan myynti osoittaa hyvin mielenkiintoista kehitystä.
Gm-vapaan maatiaispossun markkinoille tulon jälkeen vuonna 2014
Snellmanin kotimaisen sianlihan
markkinaosuus on kasvanut noin 9
%:sta yli 22 %:iin (maaliskuu 2016).
Kysynnän kehittyminen on jatkunut
samansuuntaisena ja huhtikuussa
2016 Snellmanin markkinaosuus
porsaanlihassa oli jo 23 %.
– Tämä on hieno menestys vaikeassa markkinatilanteessa, tuorelihan myyntijohtaja Timo Paana-

nen toteaa. Sianlihamarkkinat ovat
suuret ja Snellmanin erilaistuminen
tuottaa tulosta.
Myyntiluvut kertovat, että kun kuluttajalla on mahdollisuus valita, yhä
useampi valitsee gm-vapaata.
– Markkinaosuuden voimakas
kasvu juuri gm-vapaa maatiaispossu -konseptin lanseerauksen yhteydessä korostaa Snellmanin menestystä, tuoteryhmäjohtaja Juuso
Reinikainen sanoo. Lanseerauksen
jälkeen Snellmanin osuus on kaksinkertaistunut.

Oikea tuotevalikoima ratkaisevassa roolissa
Timo Paananen toteaa, että on tärkeää panostaa laadukkaisiin perustuotteisiin, joilla on suuri kysyntä.
– Oikealla tuotevalikoimalla on
suuri merkitys menestyksen kannalta. Olemme panostaneet paljon
niin kutsuttuun hot spotteihin, eli
tuotteisiin, jotka ovat kaikkein pidetyimpiä ja joita kulutetaan suuria
määriä. Näitä ovat esimerkiksi marinoitu possun ulkofilee, pihvit, kasslerpihvit ym.

SNELLMANIN MARKKINAOSUUS KOTIMAISESSA PORSAANLIHASSA, 2010-2016
25%

22,2%

20%

Kesällä 2016 Snellmanilla on historiallisesti paras asemansa markkinoilla olevien
possupihvien osalta, myyntijohtaja Timo
Paananen toteaa. Kesän uutuuksiin kuuluu
mm. maatiaispossun marinoitu iso fileepihvi. Reilunkokoiset noin 250 g pihvit pysyvät
paksuutensa ansiosta grillatessa mehevinä.

– Snellman on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla
tärkeimmillä osa-alueilla: pihveissä, kylkituotteissa, suikaleissa ja
kuutioissa, Juuso Reinikainen lisää.
Esimerkiksi pihveissä Snellmanin
markkinaosuus on kasvanut vain
muutamista prosenttiyksiköistä yli
16 %:iin.
Jauhelihan osalta Snellmanin
markkinaosuus on ollut useamman
vuoden ajan noin 22–25 %:n tasolla.

Gm-vapaus on suomalaisille
tärkein terveystekijä
Gm-vapaus on kasvanut nopeasti
niin Suomessa kuin globaalistikin
kuluttajien tärkeimmäksi kokemaksi terveydelliseksi tekijäksi elintarvikkeissa, Juuso Reinikainen kertoo.
Suomessa lähes kolmannes kulut-

tajista pitää gm-vapautta tärkeimpänä ominaisuutena, globaalisti yli
40 % vastaajista. Suomessa terveystekijöistä kärkeen nousevat luonnollisuuteen ja aitouteen liittyvät tuotehyödyt, samalla kun funktionaalisten
terveyshyötyjen merkitys laskee.
(Lähde: Nielsen Global Health &
Wellness Survey, 2015)

Naudanlihan hyvä tasapaino
Myös Snellmanin naudanlihanmyyntiin vaikuttaa myönteisesti gm-vapaan vaihtoehdon tarjoaminen. Tällä
hetkellä suomalaisten naudanlihamarkkinoiden yleissignaalit ovat varovaisen myönteiset. Pakkasvarastot ovat pienet koko maassa, kertoo
Timo Paananen. Kysyntä on puolestaan suhteellisen tasaista, mikä johtaa alhaisempaan kilpailutasoon.
»
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Snellmanin Maatiaispossunlihan markkinaosuus kotimaisesta porsaanlihasta on kaksinkertaistunut
muutamassa vuodessa. Kotimaisen tuorelihan markkina on kasvanut viiden vuoden aikana 5,4 miljoonalla kilolla. Samanaikaisesti Snellman on tuonut kasvua peräti 6,2 miljoonaa kiloa. Voidaankin sanoa,
että Snellman on kasvattanut koko Suomen lihamarkkinaa.Lähde: Analyse2 SELMA-markkinaseuranta.

Kaikissa grillituotteiden pakkauksessa on
grillimerkki, joka ohjaa kuluttajan Kunnon
maatiaispossun grillivinkit -sivustolle. Sivustolta saa inspiraatiota grillaamiseen
koko kesän ajan.
Kesän
uutuustuote, jauhelihatanko antaa vapauden päättää
halutun pihvipaksuuden,
koska
pihvit leikataan
itse suoraan tangosta. Täysin lisäaineeton, vain
100 % suomalaista naudanlihaa
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Naudankasvatuksen
ammattitaitoa

Maatiaispossu tuotteen
nimessä ja pakkauksessa
Markkinoinnissa gm-vapaus ja oma
sikarotu on nostettu erittäin näkyvästi esille, markkinointipäällikkö Tommi
Fors toteaa. Maatiaispossu on tunnistettavissa sekä tuotteen nimestä (esim.
Maatiaispossun ohut fileepihvi) että
omasta pakkausmerkinnästä.
– Suurin tunnustus, jonka tuotteelle
voi antaa on se, että alkuperä nostetaan
aivan tuotenimeen saakka. Näin kuluttaja voi ostohetkellä tunnistaa tuotteen
alkuperän.
Joulun kinkkukampanjan kautta viesti maatiaispossusta ja gm-vapaudesta
sai vielä voimakkaamman läpilyönnin
kuluttajien keskuudessa.

Grillikausi tärkeä sianlihan
myynnille
Kesällä 2016 Snellmanilla on historiallisesti paras asemansa markkinoilla
olevien possupihvien osalta, Timo Paananen toteaa.
– Meillä on tänä vuonna jännittäviä
uutuuksia kuten reilunkokoiset maatiaispossun marinoidut fileepihvit,
maustettu varrasliha sekä erittäin mielenkiintoinen ja kätevä naudan pihvijauhelihatanko.
Toukokuun alussa Snellman avasi
grillikauden lanseeraamalla Kunnon
maatiaispossun grillivinkit -sivuston.
Sivustolla voi käydä hakemassa inspiraatiota grillaamiseen koko kesän
ajan.
– Grilliteema näkyy myös
pakkauksissa koko kesän,
Tommi Fors kertoo. Kaikissa pakkauksessa
on
grillimerkki,
joka ohjaa kuluttajan grillivinkkisivulle.
HJ

-7Kunnon Perhetila

KOTI-IKÄVÄ

JOKA TUNTUU VATSANPOHJASSA ASTI
■ Snellmanin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa on käynnissä kampanja Snellmanin grillimakkaroiden puolesta. Palkintona on matka Torremolinokseen, Espanjaan. ”Stipendimatka”-mainosfilmissä saamme seurata kolmea Snellmanin
työntekijää, jotka saavat matkustaa Torremolinokseen. Sekä
sää että maisemat saavat herroilta kiitosta, mutta lopulta suomalainen makkara korjaa korkeimmat pisteet. Mene osoitteeseen snellman.fi/torres, katso elokuvat ja osallistu kilpailuun.
Tämä onnistuu myös Herra Snellmanin Facebook-sivun kautta.

Mitä tehdä, jos aikoo kuvata kesäisen mainosfilmin
keskellä talvea? Varataan halpa matka Espanjaan, mutta valitettavasti auringonpaisteesta ei ole takuita. Herra
Snellmanin Facebook-sivuilla voit katsella pätkiä mainosfilmin kuvauksista sekä tiimin kohtaamisen paikallisen mittapuun mukaan epätavallisen märän sään kanssa. Lisää videoita ”kameran takaa” tulossa!

■ Huhtikuussa pidettiin viisi sonniplus-tilaisuutta ympäri Snellmanin
hankinta-aluetta. Tilaisuudet aloitettiin tilavierailulla. Osallistujat saivat
tutustua vierailukohteen toimintaan
ja vaihtaa ajatuksia niin naudanlihantuotannosta kuin muustakin elämänmenosta. Jokaisen tilan historia
ja tuottajan lähtökohdat ovat olleet
erilaiset. Nämä seikat ovat vaikuttaneet niihin ratkaisuihin ja päätöksiin,
joita tilalla on tehty. Yhteistä jokaisella vierailukohteella oli kuitenkin
usko maatalouteen ja naudanlihantuotantoon.
Tilaisuuksissa vierailtiin Äänekoskella Mulin tilalla, Ilmajoella Paulasaaren tilalla ja Pedersöressä
Östmanin tilalla. Honkelan tilalla
Kalajoella erityishuomio oli vasikan
hoidossa. Talon emäntä ja isäntä
kertoivat avoimesti omista toimintavoistaan mm. sairaiden vasikoiden
tunnistamisessa ja lääkitsemisessä.
Kiitos tilakohteillemme vieraanvaraisuudesta! Kiuruveden tuottajatilaisuuden yhtenä pääteemana oli

SONNIPLUS
2 0 1 6

Leila ja Veijo Mulin tila Äänekoskella.

nurmien lannoitus, aiheesta oli puhumassa Stefan Dahlvik Yaralta.

Tasapainoon vaikeana vuonna
Tuottajalehti oli mukana Ilmajoen
tilaisuudessa 12.4. Kenttäpäällikkö
Vesa Hihnala esitteli viime vuoden
kehitystä nautakentällä. Vaikka nautaa oli runsaasti tarjolla lähes koko
viime vuoden, tilanne tasaantui alkuvuoden 2016 aikana.
– Vuonna 2015 pääsimme ylitarjonnasta tasapainoon. Taloustilanne
oli vaikea koko liha-alalla ja hinta-

Honkelan tilalla Kalajoella erityishuomio oli vasikan hoidossa. Talon emäntä
ja isäntä kertoivat avoimesti omista toimintatavoistaan.

kilpailu kovaa. Vaikka tuloksemme
oli liikevaihtoon suhteutettuna vaatimaton, Snellman onnistui kuitenkin
kasvamaan markkinoita nopeammin.
Taloustilanne on jatkunut edelleen hyvin vaikeana. Kannattavuus
on haasteena koko liha-alalla.
Myönteistä kuitenkin on, että Herra
Snellmanin tuotemerkki on vahva ja
pärjää edelleen erittäin hyvin kuluttajatutkimuksissa.

Vasikkatilan pesu ja desinfionti kannattaa tehdä kesällä
Kuljetussuunnittelun kannalta on
optimaalista, jos teuraita on ilmoitettuna noin kahden viikon eläinmäärä,
kuten Snellmanilla tällä hetkellä on.
Tuolloin pystymme suunnittelemaan
reitit järkevästi ja toisaalta tilat eivät
joudu odottamaan eläinten noutoa
liian pitkään, Vesa totesi. Noutojen venymisestähän on saatu osalta
tuottajista palautetta.
– Olemme ottaneet tämän palautteen vastaan ja tunnistaneet ongelmat. Tulemme tekemään toimenpiteitä, jotka varmistavat noutojen
sujuvuutta ympäri vuoden.
Kesän vasikkatilanne on ennusteen mukaan viime kesän kaltainen
ja tarkoittaa sitä, että vasikoita on
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niukasti tarjolla huhtikuusta kesäkuuhun. Syksyä kohti mentäessä tilanne jälleen normalisoituu. Kesän
aikana kasvattamoilla onkin hyvä tilaisuus suorittaa vasikkatilojen huolellinen pesu ja desinfiointi. Puhdas
kasvattamo antaa hyvät lähtökohdat
talvikauteen.

Oikeudenmukaisempi
vasikkahinnoittelu
Uudistettu vasikanhinnoittelu perustuu viime vuoden huhti-lokakuun
aikana välitettyjen vasikoden punnitustietoihin. Tuolloin välitettiin 7056
ternisonnivasikkaa, joiden keski-ikä
oli välityshetkellä 17,3 pv ja keskipaino 53,6 kg. Nyt hinnoittelu huomioi
paremmin vasikan painon suhteessa
sen ikään. Tämä toimii kannustimena sille, että vasikka hoidetaan hyvin.
Jos vasikoita on runsaasti ja nouto
viivästyy, se myös näkyy vasikan hinnassa.

Tautitilanne on vakava riski
Tautitilannne ei ole tällä hetkellä
hallinnassa nautatiloilla, Vesa Hihnala totesi. Valitettavasti mm. osa
investoinneista maitotiloista ei ole
ollut riittävän huolellisia uutta eläinainesta hankkiessaan. Ostajan
täytyy aina vaatia, että myyjä esittää
terveystodistuksen ennen kaupan
vahvistamista ja eläimen siirtoa.
Maitotiloille kohdistuu myös suuri
riski eläinkuljetusten kautta. Isolta

maitotilalta noudetaan teuraslehmiä
ja vasikoita viikottain. Jos tilalla ei
ole erityisiä lastaustiloja, riski kasvaa entisestään.
– Snellmanin kaikkien sopimustilojen täytyy olla mukana NASEVA:ssa. Se on ainoa olemassa oleva
järjestelmä, johon tilojen terveystilanne dokumentoidaan. Järjestelmä
auttaa meitä ja muita alan toimijoita
tautitilanteen hallinnassa.

Mitä viivan alle jää?
Saara Rantanen esitteli ruokintasuunnitteluohjelmaa ja siihen kehitettyä talouslaskuria.
Hän painotti, että rehun korjuukustannus, tasainen laatu, koostumus ja
täydentävät komponentit vaikuttavat
oleellisesti tilan naudantuotannon
kannattavuuteen. Pienillä tarkennuksilla voi olla suuria vaikutuksia
kannattavuuteen niin kustannusten
laskun kuin parempien kasvutulosten kautta.
Tiedätkö mitä hävikki maksaa?
Kuolleet tai lopetetut eläimet voivat
olla iso kustannus vuositasolla. Laskurin avulla voi vertailla myös oman
tilan naudantuotannon kannattavuutta Snellmanin kasvutuloksiltaan
parhaimman neljänneksen tuloksiin.
Ota yhteys alue-edustajiin ja pyydä
tilakäynnille niin katsotaan miltä teidän lukunne näyttävät! Lisää aiheesta Anelmassa ja syksyn lehdessä!
HJ

PALKITTAVAT TILAT 2015
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Maitorotuiset sonnit: Takala Hannu ja Tanja, Ilmajoki, Hietanen Juha,
Keuruu, Mty Kivelä, Haapavesi
Hiehosopimus, maito- ja risteytyshiehot: Ylihärsilä Teija ja Ari, Kauhava, Lehtinen Katri ja Jyri, Kihniö,
Pitkänen Tero, Lapinlahti

SONNIPLUS
2 0 1 6

Maito-lihatilat: Elenius Mjölkgård,
Uusikaarlepyy, Borgmästars Tomi,
Pedersöre, Suihkonen Mty, Siikalatva
Pihvisonnitilat: Krook Jenny ja Anders, Närpiö, Westström Janne, Pedersöre, Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Pihvihiehotilat: Karkaus Hannu,
Kauhava , Back Ann-Sofie ja Peter,
Vöyri, Hartikainen Antti, Nilsiä
Vasikkakasvattamot: Honkela Tuulia
ja Anssi, Kalajoki. Paasto Jussi, Kurikka, Sallinen Eero kp, Lumijoki

■ IIlmajoen Sonniplus-tilaisuuden 25 osallistujaa saivat tutustua
Jari ja Päivi Paulasaaren tilaan.
Tilalla valmistui vuonna 2013 Conexxin 270 eläinpaikan kylmä loppukasvattamo. Tilalla oli aiemmin
lypsylehmiä, mutta Jari ja Päivi
päättivät vaihtaa tuotantosuunnan
naudanlihantuotannoksi ja uuden
navetan rakentaminen aloitettiin.

Avara vasikkakasvattamo
Paulasaaren 350 m2:n vasikkakasvattamo valmistui viime kesänä. Ensimmäiset vasikat saapuivat heinä-elokuussa. Aluksi
suunniteltiin vasikoiden kylmäkasvattamoa, mutta päädyttiin viileään ratkaisuun. Vasikkakasvattamo on toiminut hyvin talvellakin,

antanen
 Saara R
ruokinesittelee
lu o h te
it
n
n
u
ta su
siihen
ja
jelmaa
talousyä
tt
te
hi
ke
majoen
laskuria Il
allisos
sonniplus.
le
tujil

Viime vuonna valmistuneessa avarassa juottamossa on kestokuivikepohja. Vasikat ruokitaan juottokoneella. Sonniplus-vierailijat noudattivat
pyyntöä ottaa tartuntariski vakavasti. Kaikki käyttivät kertakäyttöhaalareita ja kenkäsuojia.

TILAVIERAILU: PAULASAAREN TILA

Vasikat viihtyvät viileässä
isäntäväki toteaa, eikä kosteus ole
ollut toimivan ilmanvaihdon ansiosta
ongelma. Rakennuksen toisella seinällä on ilmapaljeverho, mikä nousee ja laskee automaattisesti pitäen
sisälämpötilan +8 asteessa. Rakennus on harjalta avoin ja aukkoa voidaan säätää.
– Kovilla pakkasilla, lämpötilan
laskettua -20 asteen alapuolelle, vedimme lisäksi routamaton ilmapaljeverhon päälle ja saimme näin pidettyä rakennuksen sisälämpötilan
plussan puolella, kertoo Jari.
Katossa olevat delta-putket mahdollistavat lisälämmityksen, mutta

niitä ei ollut otettu vielä käyttöön.
Molemmissa navetoissa, sekä tulevassa ”teinilässä”, on kiinteä tasapohja, mutta vasikoilla on ruokintapöydän edessä ritiläpohja, jonka
alta lanta kulkeutuu raapan avulla
lantalaan.
Sonniplus-vierailijoiden tullessa
käymään vasikkakasvattamossa oli
50 terni- ja 50 teinivasikkaa. Toukokuusta lähtien juotolta vieroitetut
teinit tulevat muuttamaan vanhasta
parsinavetasta remontoituun vasikkapihattoon, ”teinilään”, ja koko vasikkakasvattamo täytetään ternivasikoilla, kertoo Jari.

Ternivasikoita juotetaan 55 päivän
ikäiseksi Pellonpajan myymällä Urbanin Almalla. Vasikat oppivat käymään juottoautomaatilla suhteellisen helposti, toteaa Päivi, joka on
ollut tyytyväinen sekä Almaan että
terveisiin välitysvasikoihin. Sekä vasikoiden että sonnien kuivituksessa
käytetään runsaasti turvetta. Vasikat
saapuvat tilalle 10-40 päivän ikäisinä. Noin 2 kk:n iässä vasikat siirretään ”teinilään” ja sieltä noin 4 kk:n
ikäisenä loppukasvattamoon. Ennen uuden vasikkaerän saapumista
osastot puhdistetaan huolellisesti.
Sonnien teurasikä on noin 19 kk. HJ
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Päivi ja Jari Paulasaari rakensivat uuden 270 paikan sonnikasvattamon vuonna 2013. Sonniplus-osallistujilla oli paljon kysyttävää ruokinnasta,
rakennusteknisistä ratkaisuista sekä keinoista ratkaista arjen haasteita.

- 10 Kunnon Perhetila

- 11 Kunnon Perhetila

SONNIPLUS
2 0 1 6

KUNNON MAITOTILAOHJELMA UUDISTUU

Tavoitteena nopeat ja
joustavat eläinten noudot
Sonniosaston lastauskäytävä kulkee suoraan ulko-ovelle ja on niin kapea, etteivät sonnit pääse kääntymään. Alussa on pikalukoilla varustetut portit, jotta edestä voi siirtyä nopeasti pois.

Charles Östman kertoo vasikoiden kuivikkeesta, joka koostuu kutterinpuruista ja oljista.

TILAVIERAILU: ÖSTMANIN TILA

Hyviä tuloksia kumimatoista
■ Ruotsinkielinen sonniplus-päivä
alkoi vierailulla Charles Östmanin
tilalle Pedersöressä. Charles Östmanilla on 150 sonnipaikkaa ja vasikkaosasto, jossa on 30 vasikkaa.
Östman asensi sonnien karsinoihin kumimaton viime syksynä. Matot
asennettiin 2/3:lle lattiasta, jolloin
ruokintapöydän edessä oleva ritilä jäi paljaaksi. Tällä tavoin sorkat
kuluvat luonnolliseen tapaan myös
jatkossa.
Mattojen pinta-ala on 200 m2 ja
kustannukset olivat hieman alle
10 000 € + alv. Kyllähän tämä mak-

saa, toteaa Charles Östman, mutta
korvauksena siitä vahingot ja hylkäämiset vähenevät.
Kaksi ryhmää on mennyt teurastukseen mattojen asentamisen jälkeen, joulukuussa ja maaliskuussa.
Sonneilla ei ollut yhtäkään häntävammaa mattojen asentamisen jälkeen, ja vain muutama nivelvamma
on ilmennyt. Aikaisemmin sonnit
saattoivat mennä makuulle ruokintapöydän eteen ja olla syöjien tiellä, mutta nykyään eläimet lepäävät
mieluummin pehmeämmällä alustalla.

Helppo asentaa
Östman pyysi tarjoukset kolmelta
toimittajalta ja valitsi Mestarifarmin.
Hän asensi matot itse. Hän korostaa,
että on tärkeää pestä karsina hyvin
ennen asentamista. Matoissa on
erillinen kiila, joka pitää ne paikallaan ja tähän saakka matto on näyttänyt kestävän hyvin. Koko hanke oli
melko yksinkertainen, matot tilattiin
mittatilaustyönä Kanadassa olevalta valmistajalta. Matot asennettiin
teuraserien välissä ja kahteen karsinaan asentaminen kesti alle tunnin.
HJ

Sonniplus-osallistujat tutustuvat Charlesin sonneihin. Sonnien karsinasta 2/3 on kumimattoa. Lähes kaikki vammat ovat hävinneet mattojen
asentamisen jälkeen, joten investoinnin kustannukset maksavat itsensä takaisin hylkäysten vähenemisen muodossa.

■ Olemme aloittaneet Kunnon maitotilaohjelman uudistamisen. Parhaillaan teemme toimenpiteitä, joiden avulla tulemme varmistamaan
lehmien sujuvat ja nopeat noudot
ympäri vuoden. Pikalehmä palvelu varmistaa edelleen kiirelehmien
noudot kolmen arkipäivän sisällä
ilmoituksesta. Muut lehmät pyrimme noutamaan koko alueelta myös
ruuhka-aikoina aina kahdessa viikossa.
Lehmällä on aina tuottajalleen
tunnearvoa, eläin joka ansaitsee
arvokkaan viimeisen matkan. Hyvä
lehmä on kuitenkin myös hyvää raaka-ainetta, joka ansaitsee sille kuuluvan teurasarvon. Snellman onkin
ollut tunnettu siitä, että naudanhinnoittelumme on ollut oikeudenmukainen myös lehmästä, tällä linjalla
tulemme jatkamaan!

SNELLMANIN MAATILAN
PARHAAT MAITOTILASOPIMUS
EDUT TILALLE MM.

SOPIMUS EDELLYTTÄÄ

• Kunnon hinnoittelu teurasja välityseläimille

• Tila kuuluu Nasevaan ja
vuosittainen terveydenhuoltokäynti on tehty

• Teuraslehmien nouto
kahdessa viikossa
• Pikalehmäpalvelu kiiretapauksiin (kolmessa arkipäivässä)
• Anelma sähköinen järjestelmä mm. nautaeläinrekisterin ilmoitukset
• Tuottaja- ja henkilökuntamyymälän edut

• Tilan eläimet on tutkittu
säännöllisesti salmonellan
varalta (väh. joka toinen
vuosi)
• Hyväksytyt rehut ja gmvapaa ruokinta
• Tuotantosuunnitelma
päivitetään vuosittain

Kunnon vasikka ansaitsee
oikean hinnan
Maitotilaohjelman
uudistaminen
aloitettiin huhtikuussa vasikan hinnoittelun ja vaatimusten päivittämisellä. Uudistuksen myötä maitotilan
on mahdollista saada parempi hinta
hyvin kasvaneista välitysvaatimukset
täyttävistä vasikoista. Maitotiloilta
tulevat välitysvasikat jaetaan kahteen ryhmään: ternivasikat (10 – 39
vrk) ja teinivasikat (4 – 6 kk).
Päivitimme myös vasikoiden rotulisät vastaamaan paremmin eri
rotujen lihantuotanto-ominaisuuksia. Snellmanin suositukset maitotilalle ovat limousin-, charolais- ja
blondirodut, näillä saavutetaan paras lihakkuus yhdistettynä hyvään
päiväkasvuun. Samalla näitä rotuja

käytettäessä ruhon rasvoittumisriski
on pienin. Rotulisä limousin-, charolais- ja blondirodun sonnivasikoista
on 80 euroa ja lehmävasikoista 50
euroa. Hinnastot kokonaisuudessaan löytyvät Anelmasta.

Uusia tuottajia haetaan
– kasvua hallitusti
Kiitos Snellmanin vahvistuneen aseman Suomen nautamarkkinoilla,
olemme taas päässeet tasapainoon
myös naudanlihan osalta. Snellmanin tuotteiden hyvän kysynnän
johdosta haluamme jälleen nostaa
nautamääriä. Pienen tauon jälkeen

otamme taas Maatilan Parhaat -tuotantoketjuun uusia tuottaja-asiakkaita. Naudan elämä lähtee lehmästä ja tämä mielessä tarvitsemmekin
100 uutta maitotilaa sekä muutamia
erikoistuneita naudankasvattajia viimeistään vuoden 2017 aikana. Vaikka haluamme kasvaa, tulemme tekemään sen hallitusti.
Uudistettu Kunnon maitotilaohjelma esitellään kokonaisuudessaan
Kunnon tuottajamessuilla syyskuussa.
VH

Sonniplus-tilaisuuksissa
jaettiin diplomit hyvistä
tuotantotuloksista vuonna
2015 kolmelle tilalle
jokaisessa tuotantosuunnassa. Tässä esittelemme
kaksi palkittua tilaa.
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Elenius Mjölkgård Jepualla

Tomi Borgmästars käyttää liharotusiementä 30–40 %:iin poikimisista. Tässä kuvassa viisi
blondivasikkaa loikoilee rennosti.

Liharotusonneja
Yli-Ähtävällä
■ Tomi Borgmästars oli vain 19vuotias ottaessaan hoitaakseen isoisänsä maitotilan Yli-Ähtävällä. Sen
jälkeen hän on rakentanut uuden pihaton (vuonna 2004) ja nyt keväällä
hän sai kunniakirjan hienoista sonnien kasvatustuloksista.

Hyvä alku vasikoille
Maatilalla työskentelevät myös Tomin isä Folke ja Mika-veli, joka
vastaa vasikoista. Hyvän alun tar-
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joaminen eläimille on palkitsevaa
pitemmän päälle, sillä se näkyy sekä
hyvänä kasvuna että sairauksien tai
hylkäämisten pienenä määränä.
– Mika panostaa paljon vasikoiden hoitamiseen, Tomi kertoo. Annamme niille heti syntymän jälkeen
ternimaitoa niin paljon kuin vasikka
vain jaksaa juoda. Ternimaidon jälkeen vasikat saavat 8 litraa täysmaitoa päivässä kymmenen päivän ajan,
sitten siirrytään jauhemaitoon.

Tomi Borgmästars ja nuoret naudat.

Panostaa hyvään säilörehuun
Tilalla on ollut hyvänlaatuista säilörehua viime vuosien ajan ja Tomi
kylvää vuosittain apilaa nurmen sekaan. Viime vuonna, sekä kevään
että kesän ollessa erityiset, pidettiin
ensisijaisena nurmen kasvun saamista käyntiin oikeaan aikaan. Näin
ehdittiin saada kolme korjuuta. Sen
sijaan viljan kylväminen myöhästyi
ja viljakin saatiin säilöä. Laatu pidetään mahdollisimman tasaisena
sekoittamalla eri säilörehusatoja
toisiinsa.
Borgmästars käyttää sonneille ja
lehmille samaa ruokintaa. Vasikat
saavat myös tottua samaan rehuun,
lisäksi niille annetaan valkuaisrehua
kasvun vahvistamiseksi. Kuuden
kuukauden iästä lähtien hiehot saavat omaa, hieman laihempaa rehusekoitusta.

■ Keskellä Jepuan peruna- ja
porkkanaviljelmiä sijaitsee Elenius
Mjölkgård, kaiken vehreyden ympäröimänä. Maitotilan omistavat
Jan-Olav ja Maaret Elenius. Tilaan
kuuluu vuonna 2001 rakennettu pihatto, jossa on 50 lehmää, sekä vanha navetta vasikoille ja nuorkarjalle.
Eleniukset kasvattavat sonnivasikoita sen verran kuin tilaa riittää, muut
laitetaan välitykseen.
Tilaa pitivät aikaisemmin Jan-Olavin vanhemmat ja vuonna 2003 sukupolvet yhdistyivät tilayhtymäksi.
Vuonna 2014 Jan-Olav ja Maaret ostivat yhtymästä myös toisen puolikkaan. Tilaan kuuluu noin 80 ha maata, jossa panostetaan nurmiviljelyyn
ja viljaan.

Omaa jalostustyötä
Jan-Olav kävi siemennyskurssin
vuonna 2010 ja on siitä lähtien siementänyt lehmät itse. Vuosien mittaan kiinnostus jalostusta kohtaan
on kasvanut ja hän on tarkka valitessaan siemennykseen sellaisia

Jan-Olav ja Maaret Elenius pitävät maitotilaa Jepualla. Pari sai kunniakirjan hyvistä maitolihatilojen tuotantotuloksista vuonna 2015.

ominaisuuksia, joita karja juuri sillä
hetkellä tarvitsee.
Tila panostaa vain maitorotuihin,
myös sonnien osalta. Puhdasrotuisten ayrshiren ja holsteinin lisäksi
karjassa on sekä kaksi- että kolmiroturisteytyksiä.
Ensimmäinen

brown
swiss -kolmiroturisteytys
menee syksyllä teurastukseen ja
Jan-Olav odottaa innolla teurastuksen tuloksia erityisesti laadun osalta.

Tila sai viime keväänä kunniakirjan
hienoista kasvatustuloksista maito-lihatiloilla. Jan-Olav ja Maaret eivät osaa tarkkaan nimetä yksittäisiä
asioita menestyksen takana. Arkityö
on tärkeintä – ja sen hoitaminen hyvin ja johdonmukaisesti.
Vasikat saavat alussa ternimaitoa,
sen jälkeen täysmaitoa kahden kuukauden ajan. Sorkkien hoitaminen
on tärkeää sekä lehmille että sonneille, sekä huolehtiminen siitä, että
kaikki eläimet syövät hyvin ja voivat
hyvin. Risteytyksiin panostaminen
on Jan-Olavin mielestä myös hyvä
valinta, sillä ne ovat tavallisesti kestävämpiä kuin puhdasrotuiset eläimet.
HJ

Hyviä tuloksia
liharotuvasikoista

Vuodelta 2004 peräisin olevassa navetassa lehmät ja sonnit jakavat ruokintapöydän.
Borgmästars on panostanut kolmeen hyvälaatuiseen säilörehusatoon joka kesä.

Tomi siementää usein liharoduilla,
enimmäkseen blondilla ja anguksella. Hän hoitaa siementämiset itse
ja on saanut erittäin hyviä tuloksia.
Liharotuvasikat ovat myös kysyttyjä
välitykseen.
Tomi ei ole samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan hiehot eivät
riittäisi maitotilalle, jos panostetaan
liharotuun. Sen sijaan voi valita pitävänsä lehmät pitempään ja siementää huonommat liharodun kanssa.
Myös hiehojen kasvattaminen maksaa ennen kuin ne alkavat tuottaa
maitoa.				
HJ

Hienot sonnit toivat diplomin

Vasikat saavat heti syntyessään ternimaitoa
ja juovat sen jälkeen täysmaitoa kahden kuukauden ajan.

Navettaan asennettiin Lely-robotti vuosi sitten.
Tuottajan elämä muuttui heti vapaammaksi ja
navetassa tehtävät työtunnit vähenivät.
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Otetaan megajoulet käyttöön
sikojen ruokinnassa
Sikojen rehuarvojärjestelmä on muuttunut. Kasvaville sioille ja emakoille on
omat energia-arvot, ja ne lasketaan nyt megajouleina nettoenergiaa. Megajoulearvot ovat jo tulleet täys- ja täydennysrehujen etiketteihin, nyt ne kannattaa ottaa
käyttöön ja hyödyksi myös sikalassa.
■ Luonnonvarakeskus uudisti sikojen rehuarvojärjestelmän 2014,
ja valitsi rehuarvojen uudeksi laskentatavaksi Ranskassa kehitetyn
rehuarvojärjestelmän. Uudistus oli
tarpeen, sillä pitkään käytössä olleen rehuyksikön ja valkuaisarvoa
kuvaavien sulavien aminohappojen
laskentaperusteet olivat vanhentuneet.

Uudessa rehuarvojärjestelmässä
rehujen nettoenergia-arvot lasketaan rehun kemiallisen koostumuksen perusteella käyttäen rehuainekohtaisia yhtälöitä. Energia-arvot
lasketaan erikseen kasvaville ja
aikuisille (yli 150-kiloisille) sioille.
Näin huomioidaan emakoiden parempi kyky sulattaa rehua, erityisesti kuitupitoisia rehuja. Uusien energia-arvojen yksikkönä on megajoule,
ja vanha rehuyksikkö poistuu käytöstä.
Valkuaisarvo lasketaan uudessakin järjestelmässä sulavina aminohappoina, mutta erilaisen määritystavan vuoksi aminohappojen
sulavuuskertoimet
muuttuivat.
Käytännössä rehuarvot lasketaan
EvaPig®-ohjelmalla. Sen voi ladata
osoitteesta: www.evapig.com. Ohjelmasta on sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot.
Teollisten rehujen valmistajat ovat
jo ottaneet uuden rehuarvojärjestelmän käyttöönsä täydennys- ja
täysrehujen suunnittelussa, ja megajoule-arvot ovat tulleet rehujen
etiketteihin. Nyt on aika ottaa uusi
rehuarvojärjestelmä käyttöön myös
sikaloissa, ja päivittää ruokintalaitteet käyttämään megajouleja.

Rohkeasti uudet rehuarvot
käyttöön
Rehuarvojärjestelmän muutokselta odotetaan luonnollisesti hyötyjä, toisaalta se on mietityttänyt niin

Tietojen päivittäminen on tarkkaa puuhaa, Kehityspäällikkö Satu Valkama ja asiantuntijamyyjä Jyri Kahre Suomen Rehulta seuraavat, kun Eero Yli-Tuomola vaihtaa lihasikojen ruokintakäyrät megajouleihin.

rehualan toimijoita kuin siantuottajia. Mitä muutos käytännössä tarkoittaa? Kuinka toimitaan kahden
energia-arvon kanssa, kun liemiruokkijassa komponentille voi antaa
vain yhden energia-arvon ja samalla koneella ruokitaan sekä emakot
että kasvavat siat? Energia-arvojen
suuruusluokan muuttuminen vaatii
myös totuttelua, uudet arvot ovat lähes kymmenkertaisia vanhaan rehuyksikköön verrattuna.
Ensimmäinen
liemiruokkijan
energia-arvojärjestelmän muutos
tehtiin keväällä 2015 Heli ja Jarmo
Ollilan lihasikalassa Laihialla. Ollilan sikalassa on Big Duchmanin liemiruokkija ja käytössä kaksi ruokintakäyrää, imisille ja leikoille omansa.
Muutos onnistui hyvin ja Helin tekemä rehunkulutuksen viikkoseuranta
varmisti Maatiaispossuille laadittujen ruokintakäyrien toimivan.
Uuden rehuarvojärjestelmän käyttöönoton edistämiseksi Snellman
järjesti Suomen Rehun ja Feedexin tuotekehittäjille ja rehumyyjille
muutaman tilakäynnin, missä yhdessä tilan kanssa kävimme vaihe
vaiheelta läpi ruokintalaitteen energia-arvojärjestelmän muuttamisen
rehuyksiköistä megajouleiksi. Muutoksia tehtiin Big Duchmanin, Pellon
ja Schauerin ruokintalaitteisiin.

Eero Yli-Tuomola on tyytyväinen Skioldin levymyllyn toimintaan. Se jauhaa sekä ohran
että vehnän sikojen kannalta sopivaan karkeuteen.

- Rehumyyjillämme on hyvä
valmius ja osaamista optimoida
seokset uuden rehuarvojärjestelmän mukaan. Olemme myös käyneet Snellmanin kanssa yhdessä
läpi liemiruokkijoiden megajoulemuutosta käytännössä, kertoo
myynti- ja tuoteryhmäpäällikkö
Marja-Leena Koivisto Suomen
Rehulta.
Hän kannustaa siantuottajia
rohkeasti ottamaan uudet rehuarvot käyttöön ja hyödyksi.
- Feedexilläkin on ahkeroitu uuden rehuarvojärjestelmän parissa.
Olemme päivittäneet sianrehujen
tuoteselosteet ja etiketeissä on
nyt uudet rehuarvot. Uudistimme
sianrehujen tuoteluettelon, ja siinä
on tuottajille infoa ruokintalaitteen
energia-arvon
muuttamisesta,
kertoo myynti- ja markkinointivastaava Maarit Ilola Feedexiltä.
Hän kannustaa sikatiloja perehtymään uuteen rehuarvojärjestelmään ja ottamaan sen käyttöön
syksyyn mennessä. Uuden sadon
optimoinnit kannattaa tehdä jo
megajouleissa.
KP

TILAVIERAILU: YLI-TUOMOLA

MJ-MUUTOS LIHASIKALASSA
■ Maaliskuussa vierailimme Suomen Rehun kanssa Yli-Tuomolan
lihasikalassa Loimaalla. Hannu,
Anja ja Eero Yli-Tuomola toivottivat
meidät tervetulleiksi kesällä 2015
käyttöön otettuun lihasikalaan. Sikalassa on Pellon Graphics –liemiruokkija, ja siinä oli vielä asentajan
laittamat ruokintakäyrät. Anja toivoi
energia-arvojärjestelmän muutoksen ja ruokintakäyrien tarkistamisen
vähentävän rehuannosten säätötarvetta.
- Käyrien muutos oli poikaa, toteaa
Eero Yli-Tuomola muutama kuukausi muutoksen jälkeen. Aikaisemmin
rehuannoksia piti säätää paljon,
asentajan ruokkijaan laittamat käyrät eivät vain sopineet Figenin eläinainekselle.
- Ruokintakäyrien päivittämisen
jälkeen rehun haaskaantuminen on
vähentynyt. Annosten plussaamiseen ja vähentämiseen on nyt parempi tatsi, kertoo Eero. Kaiken lisäksi megajoulemuutos oli kauhean
helppo tehdä. Tehtiin muutokset
Pellon ohjeiden mukaan ja kaikki on
toiminut hyvin. Liemi on ollut tasaista, eniten vaihtelua aiheuttaa ohravalkuaisrehun laadun suuri vaihtelu.

Lihasikalan
liemiruokkijassa
megajoulearvojen käyttöönotto on
suoraviivaista. Ruokkija pysäytetään, kun kone on jakanut seoksen.
Osastokohtainen rehunkulutus (rehuyksiköt) kannattaa kirjata ylös,
jotta kasvatuserien rehunkulutuksen
seuranta ei mene sekaisin. Muutos
ei kuitenkaan vaikuta kiloina tapahtuvaan komponenttien kulutuksen
seurantaan.
Ensimmäiseksi ruokkijan asetuksissa vaihdetaan energia-yksiköksi
megajoule. Vanhemmissa ruokkijoissa tämä ei ole mahdollista, se
vaatisi ohjelmistopäivityksen. Käytännössä se ei ole välttämätöntä,
komponenttien energia-arvot ja ruokintakäyrät voi muuttaa megajouleiksi, vaikka otsikoissa lukee ry.
Seuraavaksi ruokkijalle annetaan
rehukomponenttien energia-arvot
megajouleina. Samalla on hyvä tarkistaa kuiva-ainepitoisuudet. Pellon
liemiruokkijoissa
komponenttien
rehuarvot annetaan korvauslukuna
(kg/ry). Uusi korvausluku (kg/MJ)
lasketaan megajoulearvon käänteislukuna. Pellon Graphics liemiruokkijassa (versiosta 2.04 lähtien)
on mahdollista valita, käyttääkö kor»
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»

vauslukua vai energia-arvoa. Suositeltavaa on valita energia-arvo,
MJ/kg, koska se ilmoitetaan myös
täydennys- ja täysrehujen etiketissä. Näin tehtiin myös Yli-Tuomolan lihasikalassa.
Seuraavaksi
ruokintakäyrät
vaihdetaan megajouleiksi. Megajoulekäyrät löytyvät Anelmasta ja
Luken sivuilta (www.luke.fi/rehutaulukot). Jos ruokintakäyriä ei
ole päivitetty pitkään aikaan, käyrät kannattaa ottaa Anelmasta.
Hyvin toimivan käyrän muuttamisessa voi toki käyttää muuntokerrointa, jos käytössä olevan seoksen energia-arvo on laskettu sekä
megajouleina että rehuyksiköissä.
Megajoule-arvojen muuttaminen
rehuyksiköihin on parasta unohtaa. Yhtä muuntokerrointa ei ole,
se on erilainen eri rehuilla sekä
kasvavilla sioilla ja emakoilla. Pahimmillaan väärän muuntokertoimien käyttö voi johtaa ruokintavirheeseen.
Kun käyrät on muutettu, päivitetään megajouleina optimoidut reseptit ruokkijaan. Lopuksi
ruokkijalle annetaan käsky laskea
seokset tai taulukot uudestaan,
jotta kone ymmärtää käyttävänsä
megajouleja ja seosten valmistus
ja ruokinta tapahtuu oikein.
Ohjeet energia-arvojen muuttamiseksi Pellon Graphics -liemiruokkijaan löytyvät Anelmasta.
KP

Kaj Nylund ja MP-rehupäällikkö Kirsi Partanen keskustelevat reseptien ja ruokintakäyrien
toimivuudesta ja pohtivat muutostarpeita samalla kun rehuyksiköt vaihdetaan megajouleiksi.

TILAVIERAILU: NYLUND

MJ-MUUTOS EMAKKOSIKALASSA
■ Toukokuun alussa vierailimme
Feedexin kanssa Kaj ja Inge-Gerd
Nylundin sikalassa Pensalassa. Nylundeilla on noin sadan emakon yhdistelmäsikala ja käytössä Schauer
Spotmix -ruokintalaitteisto, joka
sekoittaa rehut viljasta, härkäpavusta, erilaista täydennysrehuista
ja porsaiden täysrehuista. Nylundit
ovat viljelleet ja käyttäneet härkäpa-

Kaj Nylund esittelee Schauer Spotmix -ruokintalaitteen toimintaa. Se
on kuin rehutehdas pienoiskoossa. Spotmix sekoittaa komponenteista oman seoksen joka sikaryhmälle ja mahdollistaa monivaiheisen
ruokinnan yhdistelmäsikalassa.

pua sekä emakoiden että lihasikojen
ruokinnassa parin vuoden ajan. Papua on 10 % ohran seassa. Toukokuun alussa isännällä olikin jo kiire
papuja kylvämään.
Nylundit ovat tyytyväisiä Schauer
Spotmix -ruokintalaitteistoon. Se
sopii erinomaisesti yhdistelmäsikalaan, missä on useassa eri tuotantovaiheessa olevia sikoja. Ruokkijaan

Inge-Gerd ja Kaj Nylundilla on 100 emakon yhdistelmäsikala Pensalassa. Sikalatyöt tehdään yhdessä, ja ruokintalaite hoitaa oman tehtävänsä hyvin.

voidaan ohjelmoida erilaisia reseptejä, ja jokaisella sikaryhmällä on oma ruokintakäyränsä. Nylundien ruokkijassa on käytössä
useita erilaisia reseptejä ja 13 erilaista ruokintakäyrää. Tavanomaisista yhdistelmistä
poiketen sekä porsaiden välikasvatuksessa
että lihasioilla on monivaiheinen ruokinta.
Käytännössä Spotmixilla voi valmistaa erilaisen rehuseoksen vaikka joka karsinaan
ja ruokkija lisää rehuun vettä samalla kun
jakaa sen kaukaloon.
Emakkosikalassa ruokkijan megajoulemuutos tehdään käytännössä samalla tavalla kuin lihasikalassa. Koska useimmissa
ruokintalaitteissa rehukomponentille voi
antaa vain yhden energia-arvon, käytetään
ruokkijassa kasvavien sikojen energia-arvoja.
Emakoiden rehujen erilaiset energia-arvot huomioidaan ruokintasuunnitelmaa
tehtäessä. Optimointiohjelmassa kaikilla komponenteilla tulee olla energia-arvot sekä kasvaville että aikuisille sioille.
Emakoiden rehuseoksen ravintoainevaatimukset, kuten sulavien aminohappojen ja
kivennäisten pitoisuudet asetetaan emakoiden energiayksikköä kohti ohjelman
erikoiskaavoissa, mutta reseptit lasketaan
kasvavien sikojen energiayksikössä.
Emakoiden ja kasvavien sikojen energia-arvojen suhde kertoo sen, kuinka paljon suurempi seoksen energia-arvo on
emakoille, ja tämä ero voidaan huomioida
emakoiden ruokintakäyrässä. Imetysrehun
megajoule-arvo emakoille on noin 2 % ja
tiineysrehun noin 3 % suurempi kuin, mitä
se on kasvavien sikojen megajoulearvoilla
laskettuna.
- Siat tykkäävät megajouleista ja ruokintalaite on toiminut hyvin, kertoo Kaj muutoksen vaikutuksista. Muutosta ei tarvitse
pelätä. Itse asiassa sitä ei edes huomaa,
jos ei tietäsi että on siirrytty käyttämään
megajouleja. Kun käyrät ja seokset ovat
oikein, kone tekee hommansa ja ruokinta
toimii, kertoo Kaj.
KP

SNELLMANIN SIKASTRATEGIA 2020
 HYVÄ SIKA (35–40 milj. kg)
 HYVÄ TUOTANTOKETJU
 HYVÄ REHUSTUS


HÄVIKIN
MINIMOINTI

Snellman on uudistamassa sikastrategiansa. Työstämme kehityskohteet yhdessä tuottajien kanssa eri tilaisuuksissa
kesällä ja syksyllä, mm. Kunnon Tuottajamessujen sikaseminaarilla.

MP-INDEKSI UUDISTUU
■ PossuNet kehitystyön edetessä myös muiden palvelujen
ja toimintojen uudistaminen tulee mahdolliseksi. Vuoden
vaihteessa linjasimme, että kaikkien risteytysensikoiden
testaus ei ole enää pakollista. Tämä tarkoittaa luonnollisesti kehitystyötä MP-indeksien laskentaan. Käytännössä
MP-indeksit on jatkossa laskettava myös ei-testatuille
risteytyksille.
Tämän kehitystyön ollessa käynnissä olemme samalla
päättänyt ottaa koko MP-indeksin laskentarutiinin kehityskohteeksi. Ideana on eriyttää MP-indeksin sisältö
emä- ja isä-puolelle. Käytännössä tämä on linjassa Muskeli-linjan eriyttämisen kanssa. Tulemme kertomaan lisää MP-indeksiin tulevista muutoksista kehitystyön edetessä.
TS
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Längelmäen
testiasema 10 vuotta
5.6.2006 on merkityksellinen päivä Suomen sianjalostuksen historiassa. Tuona
päivänä ensimmäinen koeryhmä valmistui Längelmäen testiasemalta. Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon jalostusrintamalla - raapaistaan hieman
pintaa Längelmäen testiaseman historiasta.
Suomen Sianjalostus Oy (SSJ) oli
vuonna 2004 sika-aineksen testaamiseen perustettu yhtiö, joka
hallinnoi loppuvaiheessa vanhojen
kantakoesikaloiden toimintaa ja
alusta asti Längelmen testiaseman
toimintaa. Snellmanin rooli SSJ:ssä
oli heti hyvin vahva. Perustamisvaiheessa muita SSJ:n osakkaita olivat
Suomen
Kotieläinjalostusosuuskunta (SKJO), Liha Pouttu Oy, ja
yli 50 itsenäistä sianjalostustilaa.
Koeaseman rakentaminen aloitettiin
keväällä 2005. Mahtava punnerrus
aseman rakentamiseksi oli tehty

Keskitetty jalostussuunnitelu (EVA)
ohjaa siemennyspäätöksiä. Karjukandidaatit syntyvät.

Yksilöllinen
rehunkulutuksen
ja kasvun seuranta
standardoidulla
ruokinnalla

Karjukandidaatit
saapuvat asemalle
n. 30 kg painoisina.
Testissä noin 2000
karjua / vuosi

ja ensimmäiset koeasiat saapuivat
Längelmäelle 14.3.2006.

Imisien ja leikkojen testaamisesta karjutestiin
Historiassa sikojen kantakoesäätiö
oli perustettu erilaisten sikakantojen testaamiseen. Tässä ideana on
jälkeläisarvostelu eli jälkeläisten tulosten perusteella arvioidaan isän ja
emän hyvyyttä. Tällaisessa vanhassa
mallissa on luonnollista testata jälkeläisinä imisiä ja leikkoja.
Nykyaikainen jalostusohjelma perustuu kuitenkin yksilöarvosteluun,

Karjuvalinta.
Noin 100 karjua
vuodessa KSasemalle

Tilatesti karjut kasvaneet
asemalla 10
viikkoa

Valittujen karjujen
velipojat lähetetään Pietarsaareen
ruhon ja lihan
laadun arvosteluun

missä sukupolvien kierto saadaan
nopeutettua lähelle yhtä vuotta. Yksilöarvostelussa oleellista on testata
karjukandidaatteja, joista parhaat
voidaan valita suoraan keinosiemennykseen.
Kymmenen vuoden aikana Längelmäellä on siirrytty voimakkaasti
imisien ja leikkojen testaamisesta
karjutestiin: Vuonna 2006 karjujen
osuus testatuista sioista oli 41 prosenttia. Samalla tavalla vuonna 2016
testiasemalle tulleista koesioista 95
prosenttia on karjuja.

KARJUVALINTAPROSESSI
Längelmäen testiasemalla on keskeinen rooli karjuvalintaprosessissa. Voidaan sanoa, että Längelmäen
testiasema on Figen jalostusohjelman moottori.

Ruokintatutkimukset osaksi
Längelmäen toimintaa
Käytännössä Längelmäen testiasema on pitkälle automatisoitu Lihasikala, missä sikoja on totuttu punnitsemaan ja mittaamaan paljon. Näin
ollen on ollutkin luonnollista, että Längelmäen
testiasemalla on viety lävitse lukuisia tutkimushankkeita niin yliopiston, Luken kuin rehuteollisuudenkin kanssa.
Yhteistyökumppaneiden
kanssa
tehtyjen
”tilaustutkimusten” lisäksi testiasemaa on viime aikoina yhä enemmän hyödynnetty myös
oman ketjumme ja sika-aineksemme ruokinnan
optimoinnin selvittämiseen.

Yrityskauppoja ja fuusioita
Kuten alkukappaleissa tuli esille, oli Längelmäen testiaseman omistuspohja laaja ja organisaatiorakenne samoin. Vuosien varrella
teurastamoyritysten lukumäärä on vähentynyt
radikaalisti. Järvisuomen Portti, Pouttu ja Saarioinen ovat hävinneet teurastamorintamasta.
Längelmäen testiaseman näkövinkkelistä
merkittävin yrityskauppa tapahtui vuonna 2010,
jolloin Snellmanin Lihanjalostus Oy osti Faba
Sika Oy:ön. Yrityskaupan myötä suomalaiselle
sianjalostukselle saatiin terve omistuspohja ja
yritys lähti kehittymään katse tulevaisuudessa.
Faba Sika Oy:n nimi muutettiin Figen:ksi ja organisaatiorakennetta lähdettiin yksinkertaistamaan. Vuosien kuluessa Figen:stä tuli SSJ:n
osakkeiden ainoa omistaja. Vuonna 2013 Suomen Sianjalostus Oy ja Längelmäen Kantakoekiinteistö fuusioitiin Figeniin ja nyttemmin kaikki
jalostustoiminta on keskitetty yhteen yhtiöön.
Nostan hattua henkilöille, jotka aikoinaan
Längelmäen testiaseman rakennusprosessin
veivät lävitse. Ilman laadukasta mittausta Suomalainen sianjalostus ei olisi kilpailukykyinen ja
kykenisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
Tänä päivänä on hyvä todeta, että Figen on yhtiönä ketterä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kehittyy edelleen kovaa vauhtia niin jalostusohjelman kuin organisaation osalta.
Timo Serenius

POSSUNET UUTUUDET
■ PossuNet kehittyy tasaiseen tahtiin. Tätä kirjoittaessani uusin jo tiloille näkyvä toiminto on eläinmääräilmoituksen esitäyttö PossuNetin tietojen perusteella. Ohjelma laskee ajantasaisen tiedon mukaan porsasmäärät ja
kuolleisuudet sikarekisterin laskentasääntöjen mukaan.
Toistaiseksi välitysporsaiden ja lihasikojen hallintaa ohjelmassa ei vielä ole, mutta nämä toiminnot ovat myös
kehityslistalla. Joka tapauksessa lomakkeen luvut tulee
tarkistaa siten, että tilanne vastaa todellisuutta. Tuottaja
itse vastaa Sikarekisteriin lähettämiensä lukujen oikeellisuudesta.
PossuNetin kehityksessä ollaan nyt siinä vaiheessa,
että peruspaketin tarkistuksia tehdään kuumeisesti. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua käyttäjälle konkreettisia uusia näkymiä ovat ainakin sika-aines raportti sekä
omien työtehtävien määrittelymahdollisuus etusivulla
työlistoja silmälläpitäen.
Kuten aiemmin on tuotu esille, PossuNettiä kehitetään
suomalaisille tuottajille. Mikäli sinulla on mielessä kehitysideoita PossuNetin eteenpäinviemiseksi, niin varmistathan, että ideat tulee kerrottua ääneen PossuNetin
kehitystiimille.
TS

SIITOSSIKOJEN VÄLITYKSEEN KEHITYSTÄ
■ Kaisa Kärnän jäätyä äitiyslomalle Juha Mäkelä on vastannut siitossikojen välityksestä 23.5.2016 lähtien. Samalla pyrimme kehittämään välitystoimintaa edelleen.
Lähdemme siitä, että sikakaupan tulee toimia suunnitelmallisesti ja koordinoidusti. Lisäksi tilauksen tekemisen
on oltava helppoa. Ensikkotarpeesta voitte keskustella
sekä Juha Mäkelän että jalostusneuvojien kanssa. Karjukauppaan liittyvissä asioissa voitte edellisten lisäksi
olla myös suoraan yhteydessä Längelmäen testiaseman
henkilökuntaan.
Kaikissa sianvälitykseen liittyvissä asioissa voitte olla
yhteydessä Juha Mäkelään, juha.makela@figen.fi, 040
547 6690. Karjukauppaan liittyen Längelmäen testiaseman porukan tavoittaa puhelinnumerosta 040 7539 693.
TS
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Suomalainen välipala
kotimaisista raaka-aineista
Maukas ja rapea, valmistettu aidoista ja oikeista raaka-aineista. Sellainen on panini, välipalaleipä Ulvilasta – huolimatta siitä, oletko ostanut sen valmiiksi tehtynä
tai lämmittänyt sen omassa keittiössäsi.

Paninia myös ruokakaupasta
Raaka-aineiden uuden suunnan valinnan myötä Mr. Paninille avautui
mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa vähittäiskaupassa, mutta toinenkin haaste oli olemassa. Leivästä oli
tultava yhtä hyvää ja rapeaa, tehtiin
se sitten kotona tai kahviloiden pariloissa.
– Mikro ei missään vaiheessa ollut
meille vaihtoehto, sillä haluamme,
että leipä on rapeaa. Uuni taas löytyy
jokaisesta keittiöstä. Käännyimme
yhteistyöleipomomme puoleen ja
kehitimme leipää yhdessä siten, että
siitä tulee yhtä hyvää kotiuunissa
valmistettuna.

Monet meistä ovat syöneet rapeita,
grillattuja panini-leipiä kahviloissa
tai liikenneasemilla ympäri Suomea
– täydellinen, hieman ruokaisampi
välipala kiireen keskellä. Panini-leivät ja niitä valmistava yritys Mr. Panini ovat viime vuosien aikana läpikäyneet kehitysprosessin tavaramerkin
ja tuotelaadun vahvistamiseksi.
– Laadimme kolme vuotta sitten täysin uuden strategian, kertoo
Tommy Snellman, Mr. Paninin toimitusjohtaja. Muutoksia oli paljon ja
ne koskivat toimintaa monella tasolla. Tärkeintä oli kuitenkin, että lähdimme tuotteen mausta ja laadusta.

Ruotsalaista käsityötä Ruotsin
markkinoille

Vain tuoreita raaka-aineita
– Keskeistä meille on, Snellmanin
Lihanjalostuksen ja Kokkikartanon
tapaan, panostaa ainoastaan hyviin
ja kunnollisiin raaka-aineisiin, Tommy Snellman kertoo.
Uuden strategian myötä kaikki
raaka-aineet päivitettiin. Pakastetun, eurooppalaisen leivän sijaan

Tuloksia ei ole tarvinnut odottaa
kauan. Mr. Panini on vahvassa kasvussa.
– Olemme erittäin iloisia siitä, että
panostuksemme aitoihin, oikeisiin
raaka-aineisiin on saanut vastakaikua kuluttajien parissa, Tommy
Snellman sanoo. Vuosi 2015 oli hyvä
ja myös nyt meneillään on erittäin
hyvä vuosi, myynnin kasvaessa noin
40 %.

Olemme erittäin iloisia siitä, että panostuksemme aitoihin, oikeisiin raaka-aineisiin on saanut
vastakaikua kuluttajien parissa, Mr. Paninin toimitusjohtaja Tommy Snellman sanoo.

panini-leipiä alettiin leipoa lähileipomossa Porissa. Erilaiset majoneesikastikkeet Mr. Panini valmistaa
ja maustaa itse Ulvilassa. Kinkku,
kebab ja salami ovat Snellmanin

Lihanjalostuksen valmistamia ja kesän aikana myös kana muuttuu kotimaiseksi. Juusto on myös tärkeä
ainesosa, joka vaihdetaan hollantilaisesta Valion edamjuustoon.

Muutama vuosi sitten Mr. Panini vakiinnutti asemansa Ruotsin markkinoilla. Tukholman ulkopuolella,
Saltsjö-Boossa sijaitsee pieni panini-keittiö, jossa kootaan tuotteet
ruotsalaisille markkinoille.
– Leipä leivotaan Ruotsissa lähileipomossa saman reseptin mukaan
kuin täällä Suomessakin, Tommy
Snellman kertoo. Kastikkeet, kinkku
ja kebab tulevat Suomesta, kanan ja
pekonin ollessa Ruotsissa ruotsalaista.

Kebab-valkosipuli ja Kinkku-salami ovat
kaksi parhaiten myyvää tuotetta. Porissa
sijaitsevan leipomon kanssa läheisenä yhteistyönä tehdyn tuotekehittelyn ansiosta
panininsa voi tänä päivänä lämmittää kotona
uunissaan – tuloksena sama, hyvä ja rapea
panini. Hampurilaispanini oli yksi kesän uutuuksista.

Tuotteet myydään valmiiksi viimeisteltyinä tiskin yli. Kilpailu on
kovaa, mutta kasvun ollessa 20 %
Tommy Snellman uskaltaa olla varovaisen myönteinen tulevaisuutta
silmällä pitäen.

Naapureilla on erilainen
maku
Suomalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat toivovat hieman eri asioita tuotteiden osalta.
– Ruotsalaiset haluavat enemmän mausteita. Suomessa olemme
hiukan vanhoillisempia perinteisten
makujen suhteen. Teimme keväällä
markkinatutkimuksen Ruotsissa ja
tuloksena oli, että kuluttajat arvostavat tuotteiden makua ja laatua,
mutta meidän on vielä kehitettävä
pakkauksia.
Ruotsin markkinoilla ei olla kovin
ihastuneita Suomen pakkauksissa
usein käytettäviin voimakkaisiin väreihin. Toinen paljon palstatilaa vienyt keskustelu Ruotsissa koskee muovia.
– Testaamme tällä
hetkellä paperipak-

kausta, jonka ottaisimme mielellämme käyttöön, jos testit toimivat
mikrobiologisesti ja tuotannossa,
Tommy Snellman kertoo.

Tonnikala syksyn uutuus
Kotimaisilla markkinoilla parhaiten
myy kana, kebab ja kinkku-salami.
Syksyllä näitä täydentää uutuus,
tonnikala.
– Tuomme syksyllä markkinoille
tonnikala-paninin, jossa käytämme
vain MSC-sertifioitua tonnikalaa, eli
otamme vastuun siitä, että kala on
pyydetty alueilta, joilla tonnikala ei
ole uhanalainen, Tommy Snellman
kertoo.
HJ
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MEIDÄN ARKI

Viikoittainen meno-paluu
Lumijoki-Pietarsaari
Antti Sallinen on tuttu kasvo monille
Oulun seudun tuottajille. 42-vuotias liikennöitsijä Lumijoelta on työskennellyt
alalla 20 vuotta ja vuodesta 2005 yhteistyössä Snellmanin kanssa.

torstaihin tai maanantaista torstaihin.
Päivä alkaa tavallisesti kuuden maissa
aamulla, reitistä riippuen. Kaksi kuljettajaa lähtee aamulla matkaan, puolen
päivän jälkeen kolmas tulee mukaan ja
kuljettajaa vaihdetaan ennen kuin jatketaan Pietarsaareen.
Antti on hiljattain investoinut uuteen
yhdistelmäautoon ja perävaunuun
teuraskuljetuksia varten. Itse auto on
hankittu puolitoista vuotta sitten ja perävaunulla on vain puoli vuotta ikää.

Isän ja pojan yhteistyötä
Antti tiesi jo aikaisin, että kuljettajan
elämä oli hänen juttunsa. Jo pienenä poikana hän sai olla mukana Eero-isänsä ajomatkoilla. Heillä oli myös
vasikoiden välikasvattamo kotitilallaan.
Isä ja poika toimivat kumpikin itsenäisinä yrittäjinä, mutta tekivät yhteistyötä yhteisten kuljettajien muodossa.
Eero jäi eläkkeelle vuoden 2015 alussa,
mutta kuoli yllättäen syöpään vain puoli vuotta myöhemmin.

Pitkiä päiviä
uudella kalustolla
Yhdessä kahden kuljettajansa, Kari
Koskelan ja Mikko Marttilan kanssa,
Antti ajaa teurasnautaa Oulun seudulta, Kainuusta, Pohjois-Savosta ja
tarpeen vaatiessa myös Keski-Pohjanmaalta. Päivät ja välimatkat ovat pitkät,
mutta Antti toteaa, että vaikka tilat ovat

Musiikkia ja moottoreita

Rauhallinen ammattimies. Antti Sallinen on tunnettu eläinten hyvänä käsittelijänä.

samat, yksikään päivä ei ole samanlainen.
– Meillä ei ole rutiinipäiviä, vaan
ajamme kunakin päivänä tarvittavat reitit. Eläimethän ovat
aina erilaisia.
Työviikkoon kuuluu neljä ajopäivää. Vuoroviikoin ajetaan
joko sunnuntaina ja tiistaista

Aikaisemmin Antti oli ahkera moottoripyöräilijä, mutta selkävaivojen
takia hän joutui vaihtamaan pyörän
mönkijään. Tuottajalehden soittaessa
haastattelun merkeissä Antti on juuri palautumassa välilevyn pullistuman
leikkauksesta, mutta aikoo palata töihin vielä ennen juhannusta.
Musiikki on toinen kiinnostuksenkohde. Työpäivien aikana radio määrää
musiikkivalinnan autossa. Antti kuvailee itseään kaikkiruokaiseksi musiikin
suhteen, mutta kotona omassa stereossa soi enimmäkseen rokkia. HJ
Sallisen kalusto kulkee Lumijoelta Pietarsaareen neljästi viikossa. Nykyaikaisella ja hyvällä kalustolla eläimen viimeisestä matkasta saadaan sen arvon mukainen.

HYVÄ KYSYMYS!
Onko sinullakin kysymys
Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi.
 Ilmoitin vasikan toissapäivänä välitykseen, mutta nyt se on saanut ripulin.
Onko minun ilmoitettava tästä välitykseen?

Sadan sonnin joukosta neljäsosa valikoitui myyntiin. Lähtöhinnat olivat edellisen
vuoden tasolla, mutta päivän keskihinta ylitti selkeästi odotukset.

LAADUKAS TARJONTA HUUTOKAUPASSA
■ Limousin à la carte® -sonnikodin neljäs sonnihuutokauppa
järjestettiin 23.4.2016 Jarkko Kääriälän tilalla Alavieskassa. Noin
sadan sonnin joukosta myyntiin valikoitui 24 sonnia, eli noin yksi
neljästä. Tiukalla karsinnalla haluttiin varmistaa laadukas tarjonta. Lähtöhinnat olivat edellisen vuoden tasolla, eli 1,5-vuotiailla
3 400 euroa ja nuoremmilla 3 000 euroa (alv 0 %).
Tarjolla olleista sonneista myytiin 54 % ja keskihinnaksi tuli 4 031
euroa (alv 0 %). Myyntiprosentti oli edellisvuotta korkeampi, kuten
myös keskihinta, joka ylitti selkeästi odotukset. Eläimiä jalostavilla tiloilla odotukset kevään poikimakaudelle ovat aina korkealla
ja toivottavasti syksyllä 2016 saadaan poikakotiin mallikas joukko
ehdokkaita ensi kevään viidenteen huutokauppaan.
SR

Vastaus: Jos epäilet, että välitykseen ilmoittamasi vasikka ei täytä välitysvaatimuksia, ilmoita asiasta vasikkalogistiikkasuunnittelijalle numeroon 044 7966 397.
Ilmoita asiasta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään saatuasi tekstiviestin
hakemisesta. Silloin voimme vielä suunnitella reitin uudelleen. Kun vasikka ei täytä
vaatimuksia ja se jätetään tilalle, ostaja ei
saa suunniteltua määrää vasikoita. Sen
vuoksi on tärkeää saada tieto ajoissa. Vasikkasi haetaan myöhemmin sen ollessa
terve.
Vasikka ei täytä välitysvaatimuksia, jos
sillä on esim. ripuli, yskä, napatulehdus
tai napatyrä tai jos se ei paina tarpeeksi.
ETT:n uudistetut vasikkavälitysohjeet lähetetään maitotiloille meijerien kautta.

Ann Knutar

MP-toimiston esimies

Neljäs sonnihuutokauppa järjestettiin huhtikuussa Jarkko Kääriälän tilalla
Alavieskassa. Yleisöä oli paljon ja myyntiprosentti edellisvuotta korkeampi.

Olemme järjestämässä yhdessä Feedexin ja AgriHusun kanssa matkaa Eurotier
näyttelyyn 15.-18.11.2016. Varaathan
nämä päivät kalenteriin! Lisätietoja Anelmasta lähiaikoina.

NAUTAPARLAMENTTI
Snellman on mukana yhteistyökumppanina Kalajoella järjestettävässä Nautaparlamentissa 14.-15.7. Tervetuloa mukaan!

KU N NON

TUOTTA JA

LISÄTIETOJA JA
ILMOITTAUTUMISET
http://anelma.snellman.fi
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Järjestämme linja-autokuljetuksia
Etelä-Pohjanmaalta, Savosta ja
Keski-Suomesta.

TERVETULOA!

