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Superior ylittänyt
odotukset

Vapaaporsitus
kiinnostaa

Superior kinkun lanseeraus
on ylittänyt kaikki odotukset ja nyt tulee myös savustettu versio.

Ranta-Nilkun jalostussikalassa kokemukset vapaasta
porsimisesta ja ryhmäimetyksestä ovat kannustavia.
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SNELLMANIN KONSERNIJOHTAJA LAITINEN SIIRTYY UUSIIN TEHTÄVIIN

 Snellmanin osastolla oli vilkasta Seinäjoen Farmarin aikana. Suurin
osa Snellmanin alkutuotannon ja myynnin henkilökunnasta oli käytännössä vaihtanut Seinäjoen toimipaikakseen muutaman päivän ajaksi
kesäkuussa. Osastosta tuli Snellmanin, tuottajien, sidosryhmien, henkilöstön ja kuluttajien kohtaamispaikka.

 Konsernijohtaja Leena Laitinen on
valittu Alko yhtiön toimitusjohtajaksi.
Hän aloittaa uudessa tehtävässään loppusyksyllä 2017. Siihen saakka hoitaa
hän tuttuun tapaan tehtäviään Snellmanilla.
– Vuodet Snellmanilla ovat olleet erittäin hienoja ja tulen lämmöllä muistamaan yhteistä aikaamme. Siirtyessäni
uusiin haasteisiin haluan jo nyt lämpimästi kiittää kaikkia snellmanlaisia
ikimuistoisista ja hauskoista hetkistä
yhdessä sekä vahvasta työstä, jolla olette vieneet yrityksen menestykseen. Tulostilanne on parantunut viime vuosina
huimasti, kehitysprojektit ovat edenneet
vauhdilla ja yrityksessä on kaikin puolin hyvä tilanne. Uusi konsernijohtaja
saa hyvässä kunnossa olevan yrityksen
ja hienon henkilökunnan, jonka kanssa jatkaa menestystä. Olen kuitenkin
kanssanne läsnä vielä tovin aikaa ja
jatkamme toimintaamme yhdessä entiseen tapaan, sanoo Leena.

On jo sinänsä tärkeää kohdata, vaihtaa ajatuksia tilanteesta ja saada
vastauksia kysymyksiin. Hinnat ja kannattavuus olivat edelleen keskusteluaiheiden kärjessä. Mutta paljon muutakin toimialaa ja elämän
tärkeimpiä kysymyksiä koskevia asioita oli monen huulilla.
Hintakäyrä on taas kääntynyt hieman ylöspäin, vaikkakin Suomessa
vielä tässä vaiheessa suhteellisen hitaasti. Jos kehitys jatkuu positiiviseen suuntaan, Snellman tarvitsee lähivuosia varten lisää sekä naudan- että siantuottajia. Nyt tarvitaan uusinvestointeja ja korjauksia,
mutta myös muita panostuksia terveeseen alkutuotantoon, jotta kehitys jatkuisi kestävään suuntaan. Maa ja maaseutu voivat parhaiten, kun
alkutuottajia on kaikenkokoisilla tiloilla.
Snellmanin osastolla oli näkyvästi esillä Herra Snellmanille tuttu lause
”on taito olla aito”. Haluttiin tuoda esiin aitous luonnollisten tuotteiden
muodossa, mutta myös siinä, miten Snellmanilla teemme tuottajien
kanssa yhteistyössä. Moni tuottaja osallistui myös käytännössä tuomalla oman viestinsä messuosastolle.

Teurasautolla kesäisillä teillä........ 12
Nautojen noutoajat seurannassa.... 14
Limousin-huutokauppa................... 14
Ternivasikan hyvä alkuhoito
kannattaa aina................................ 15

Aitouteen kuuluu myös se, että ajattelee itse ja nostaa konkreettisesti
esille tunnistetut kehitysalueet, luonnollisia ratkaisuja alkutuotannon
jatkokehitykselle. Snellman haluaa pitkäjänteisesti tehdä työtä sovittuja tavoitteita kohti jatkuvasti erilaistuen, mutta kuitenkin populismia
välttäen. Yhteistyön varmistaminen osaavien
perhetilojen kanssa, eläinten ja ihmisten hyvinvointia kunnioittavan toimintamallin edistäminen, eläinten lääkintätarpeen vähentäminen ja rehuomavaraisuuden nostaminen
ovat sovittuja tavoitteita aitoutta ja toiminnan
vakautta ajatellen.

Kuorinta monipuolistaa
kauran rehukäyttöä........................ 16
Kokemuksia
vapaasta porsituksesta................... 18
Yorkshiresikojen jalostaja.............. 19
Lähiyhteistyö toimii........................ 20
Herra Snellmanin kesäherkkuja..... 22

Hallitus tulee aloittamaan uuden konsernijohtajan rekrytoinnin kesän aikana.
– Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Leenaa erinomaisesta työstä
täällä Snellmanilla ja toivottaa menestystä ja parhainta onnea uuteen tehtävään, sanoo hallituksen puheenjohtaja,
Henrik Snellman.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä.
Hyvää kesää!

Tomas Gäddnäs

KUNNON PERHETILA
Vastaava julkaisija ja toimittaja Tomas Gäddnäs, Snellmanin
Lihanjalostus Oy/Figen Oy Toimitus Kirsi Partanen, Vesa Hihnala,
Martti Hassila, Tommi Fors, Heidi Jylhä (Solid Media) Graafinen
suunnittelu Solid Media Painotalo Forsberg ISSN 2323-3834

Jukka Takasen teurasauton mukana maitotiloilla
kesäisellä Keski-Pohjanmaalla.
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TÄSSÄ NUMEROSSA:

Kesäisiä terveisiä Farmarista!
• Vapaat porsitukset kiinnostavat
• Lehmien noutoajat
•

KANNESSA
Makkaroita, ilmapalloja ja hyviä
keskusteluja. Snellmanin Farmari-osastolla oli vilkkaita päiviä
– kiitos kaikille kävijöille!
Katso kuvareportaasi
Farmarista sivuilta 4–8!
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SNELLMAN FARMARISSA

Antti ja Pauliina Rentola Alajärveltä ovat suhteellisen uusia
Snellman-tuottajia. Noin 30 lehmän maitotila vaihtoi Snellmanille
vuoden vaihteessa. Päätökseen vaikuttivat mm. paremmat hinnat
sekä Snellmanin hyvä maine. Viiden lapsen perhe vieraili Snellmanin osastolla perjantaina ja kuvaushetkellä hiekkalaatikko ja
makkara houkuttelivat enemmän kuin tuottajalehden toimittajan
kamera, joten kuvassa lapsista vain Juulia ja Antton.

On taito olla aito
Farmari-maatalousnäyttely järjestettiin 14.6.–17.6.2017
Seinäjoella. Vaihtelevasti aurinkoiset, välillä tihkusateiset messupäivät vietettiin Snellmanin osastolla hyvässä seurassa ja laatutietoisen työn merkeissä!
Snellmanin osasto käsitti muutaman pienemmän maistiaisteltan
lisäksi suuren teltan, jossa sijaitsi
erillinen tuottajakabinetti sekä avoin
osasto kaikille messuvieraille. All
natural Merguezin ja Chorizon mais-

tiaiset tavoittivat monet tasaisessa
kävijävirrassa, matkalla kotieläinnäyttelyihin ja takaisin. Tapahtumaa
varten oli varattu 20 000 makkaraa
päivässä, ja kaikki meni.

– Snellmanilla on erittäin hyvät
näkymät naudanlihan osalta, kenttäpäällikkö Vesa Hihnala sanoo.
Uusia tuottajia tarvitaan ja yhteydenottoja tulikin runsaasti myös Farmarin yhteydessä. Erityisesti maito- ja
emolehmätilat ovat tervetulleita
Snellmanin Maatilan Parhaat -ketjuun.
Farmarissa esiteltiin myös Kunnon Perhetila -kyltti, joka tässä vaiheessa on tarkoitettu sonniplus- ja
hiehosopimustiloille sekä vasikkakasvattamoille. Kyltti on tilattavissa
Anelman kautta tai alue-edustajilta.
HJ

Monet kiipesivät vanhan, punaisen
Valmet-traktorin kyytiin kuvauttamaan itsensä Snellmanin tutuissa
maatilamaisemissa.

Tv-julkkikset Snellmanin mainosfilmeistä – Vesa,
Mikael ja Evert – jakoivat makkaramaistiaisia ja
kutsuivat vierailijoita käymään osastolla.

Alue-edustaja Jan-Peter Bru- 7-vuotias Joonas Liinkangas
nell ja maidontuottaja Andreas oli yksi Snellmanin osaston
Nyman Kruunupyystä.
nuorimmista apulaisista.
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Snellman tuorelihan tuoteryhmäpäällikkö Timo
Paananen, toimitusjohtaja Juha Sarkkinen sekä Figenin toimitusjohtaja Tomas Gäddnäs.

Hiekkalaatikko oli tiiviissä käytössä!
Ari ja Annika Latva-Koivisto jakoivat ilmapalloja lapsille. 

Hyvä tunnelma tuottajakabinetissa! Mm. Mona Julin,
Brita Wiik ja Lisa Ahlgren hoitivat tarjoilun.

Kenttäpäällikkö Martti Hassila sekä siantuottajat Leevi
ja Elina Hannula.

Lihakarjaosastolla esiteltiin mm. Cindy ja Christer
Groopin omistaman Räfbackens Simmental -tilan
emolehmiä ja vasikoita.

Figenin tuotantopäällikkö Juha Mäkelä ja siantuottaja Kyösti Antila, jonka porsaat olivat näytteillä kotieläinosastolla.

Myyntiedustaja Ritva Näsi ja henkilöstömyymälässä työskennellyt Malla Korkeamäki olivat aurinkoisella tuulella
jakaessaan maistiaisia messuilla. Malla jäi eläkkeelle kesäkuun alussa ja haluaa kiittää kaikkia, jotka muistivat häntä
eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Henkilöstömyymälä tarjosi
makkaraa ja kahvia kahtena viimeisenä työpäivänä ja monet
kävivät muistamassa häntä. “Kaksi viimeistä työpäivää olivat
hyvin tunteikkaita, itkimme melkein enemmän kuin nauroimme! Lämmin kiitos teille kaikille!”
Grilliarvonnan voittajat olivat Riitta Sassali, Sodankylä,
ja Katja Rinne, Kuvaskangas. Voittajille on ilmoitettu.

Lars-Erik Södö (oik.), entinen maitotilallinen Ala-Ähtävältä, tapasi vanhoja tuttujaan Snellmanin osastolla yhdessä
poikansa Roger Södön ja lapsenlapsensa Viggon, 9 vuotta,
kanssa. He osallistuivat samalla kilpailuun, jossa oli kysymyksiä Snellmanin alkutuotannosta.
Vesa ja Marika Koskisella on yhden robotin maitotila
Seinäjoella. Koskiset ovat olleet Snellmanin asiakkaita
parisen kymmentä vuotta. Kaikki yhteydet Snellmanin
kanssa hoituvat nykyään netin kautta, Vesa toteaa. Hän
pitää Anelma-kanavaa erittäin helppokäyttöisenä ja
noudot toimivat tällä hetkellä todella hyvin. Snellmanin
osaston jälkeen perhe aikoo suunnata kohti koneosastoa, tosin ensin jäätelövaunun kautta, jos 6-vuotias
Jasu saa päättää. Rattaissa pikkusisko Mila, 2,5 vuotta.

TUOTTAJIEN VIESTITAULUT
Suomessa siat saavat pitää saparonsa. Saparon
kippura asento viestii meille eläinten hoitajina sian
hyvinvoinnista.
Maj-Britt ja Leif Solvin
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SNELLMANIN FARMARI-UUTISET

SNELLMAN JA HANKKIJA SOPIVAT
YHTEISTYÖSTÄ

Snellmanilla on tiivis yhteistyö meidän tuottajien
kanssa. Sikojemme kasvatusta ja hoitoa seurataan
mm. säännöllisesti tehtävien porsaslaatutarkastusten avulla.
Markku ja Anne-Maarit Veijula
Sikojen hyvinvoinnin ja samalla niiden hyvän tuotoksen kannalta tärkeitä asioita ovat esim. eläinten laadukas tarpeita vastaava ruokinta, eläinten hyvä terveys, pieni kuolleisuus sekä ammattitaitoinen hoito.
Ojalan maatila Oy, Anne Ojala
Snellman on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyökumppanimme.
Tanja ja Seppo Pesonen
Ostovalinnallasi on vaikutusta suomalaisten työllistymiseen. Haluamme olla mukana kehittämässä
kestävää tuotantoa.
Päivi ja Kari Hänninen
Meillä on hyvin toimiva yhteistyö Snellmanin kanssa.
Heikki ja Marianne Ojanperä

TUOTTAJIEN VIESTISEINÄ
Snellmanin osaston takaseinällä oli täytetty tauluilla, jotka kertoivat tuottajien viestejä messuvieraille.
Taulut ripustivat tuottajat itse messujen aikana.

Yhteistyöllä, välittämisellä ja ammattitaidolla laadukkaisiin tuloksiin.
Jari ja Päivi Paulasaari
Eläinten hyvinvointi on aina yhteydessä tilan kannattavuuteen ja tuottajan hyvinvointiin.
Päivärinteen tila
Sikoja ruokitaan tavanomaisilla rehuilla, joissa ei ole
muuntogeenistä aineista yli 0,9 % raja-arvon. Meillä
lihasikojen ruokinta perustuu omalla tilalla tuotettuun viljaan, jota täydennetään Maatiaispossu Kasvu
tiivisteellä.
Leevi Hannula
Siat voivat hyvin, kun niillä on riittävästi tilaa ruokailla, levätä ja puuhastella sekä ylläpitää sosiaalista arvojärjestystä.
Citypork Oy
Snellmanin Limousin rakentuu ainutlaatuiselle yhteistyölle meidän tuottajien, Snellmanin ja Kasvattajaosuuskunta Limousin kanssa.
Tiina ja Esa Leevelahti
Naudan elämä alkaa lehmästä ja Snellmanilla lehmää arvostetaan niin, että lehmälle maksetaan oikea, kunnon hinta.
Tarja ja Mikko Kestilä
Snellmanin nautatiloilla eläinten hyvinvointia edistetään mm. olosuhdelisän avulla.
Kimmo ja Meri Jämsä
Suomalaisia maatiais- ja yorkshirerotujen sikoja
on jalostettu suomalaisilla perhetiloilla jo yli 100
vuoden ajan. Meidän tilalla jalostussikalasta huolella valituista emakkoporsaista kasvatetaan tulevia
emakoita.
Sonja ja Harri Äijö
Snellmanin tuottajina me pystymme Figenin tai
oman jalostusohjelman kautta itse vaikuttamaan
sikojen tuotanto-ominaisuuksien jalostukseen.
Paula ja Vesa Kurikka-oja
Sikojen jäljitettävyys on kuluttajan etu ja siksi myös
meille tärkeä asia.
Timo ja Virpi Latva-Koivisto

“Kun siat voivat hyvin, ne
kasvavat hyvin”

“Syökää hyvää lihaa hyvällä
omallatunnolla”

Tove Donner haastatteli Citypork
Oy:n omistajaa Mauno Rahkolaa
tuottajien viestiseinän ääressä.
Siat voivat hyvin, kun niillä on riittävästi tilaa ruokailla sekä voivat
ylläpitää sosiaalista arvojärjestystä, Mauno totesi, ja kun siat voivat
hyvin, ne kasvavat hyvin. Yritys on
vuonna -99 perustettu 300 emakon
tila, joka pikku hiljaa muutettiin
yhdistelmätilaksi. Kaksi kolmasosaa sioista kasvatetaan itse, loput
myydään välitykseen. Yrityksessä mukana ovat myös tytär Maija
eläintenhoitajana sekä poika Timo
konepuolella.

Saara Rantanen haastatteli Tiina
Leveelahtea hänen ripustaessaan
oman limousin-tilan taulunsa seinälle. Tilanne on aika haastava, Tiina vastasi kysymykseen, millaista
on puuhailla isojen sonnien kanssa. Sonnit ovat suhteellisen vilkkaita poikia, jotka kaikki haluavat
mukaan, kun jotain tapahtuu. Teurasauton tullessa hakemaan, ovat
pienimmät sonnit 750 kilon ja suurimmat yli 800 kilon elopainossa.
Eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta hyvä rehu, vesi ja tilan riittävyys
ovat tärkeimmät seikat.

■ Snellmanin Lihanjalostus Oy, Figen Oy ja Hankkija Oy ovat solmineet sopimuksen Snellmanin sikaketjun rehu- ja ruokintaratkaisujen
kehitysyhteistyöstä.
Yhteisellä
sopimuksella osapuolet haluavat
vahvistaa Snellmanin Maatiaispossu-ketjun kilpailukykyä ja turvata
Snellmanin lihaketjun GM-vapauden
pitkällä tähtäimellä.

Lisäarvoa aidosti suomalaiseen lihaketjuun
Snellmanin Lihanjalostus on erikoistunut GM-vapaaseen, Figenin
suomalaisiin sikarotuihin perustuvaan, Maatiaispossun tuotantoon.
Solmitun sopimuksen myötä osapuolet haluavat tiivistää yhteistyötään tavoitteena eläinaineksen optimaalinen ruokinta ja sikaketjun
kilpailukyvyn parantaminen pitkäjänteisesti, tutkimus-, tuotekehitys- ja neuvontayhteistyön kautta.
Tuotekehitysyhteistyöllä haluamme
luoda lisäarvoa Maatiaispossu-ketjuun ja varmistaa, että Snellmanin
sikatiloilla on käytettävissä kattava
ja tehokas Maatiaispossu-rehujen
tuotevalikoima.
Kehitysyhteistyön kautta osapuolet haluavat myös vähentää sika-

ketjun soijariippuvuutta käyttämällä
soijaa korvaavia valkuaislähteitä ja
lisäämällä kotimaista valkuaistuotantoa tiloilla. Tavoitteena on soijan käytön puolittaminen lihakiloa
kohti vuoteen 2020 mennessä. Kehitämme yhdessä GM-vapaaseen
tuotantoon soveltuvia rehuja ja ruokintaratkaisuja. Maatiaispossu-rehuissa käytettävä non-gmo soija on
ProTerra-sertifioitua, mikä on tae
vastuullisesta soijapavun viljelystä.
Suurimpana kotimaisen valkuaisen
käyttäjänä Hankkija edistää ja kasvattaa kotimaisen valkuaisen käyttöä
lisäämällä sopimusviljelyä raaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi
sekä edistämällä kotimaisten valkuaiskasvien viljelyä tiloilla.

Hankkijalla laajaa osaamista
Hankkija Oy:lla on laaja-alaista
osaamista rehujen ja ruokinnan
sekä kasvinviljelyn kehittämisessä.
Hankkijan tuotekehitystyö, uudet innovaatiot sekä verkostot ja yhteistyökumppanit kotimaassa ja ulkomailla
luovat vahvan pohjan Snellmanin
lihaketjun kilpailukykyä tukevien
ratkaisujen syntymiselle. Solmitun
yhteistyösopimuksen tavoitteena on
kehittää kilpailukykyisiä toiminta-

Snellmanin Lihanjalostuksen tj Juha Sarkkinen ja Hankkijan tj Jyrki Lepistö sopimuksen
allekirjoittamisen yhteydessä.

malleja rehu- ja panoskauppaan ja
kasvattaa sekä mahdollistaa Snellmanin sopimustuottajien ja Hankkijan yhteistyötä.
Pääosa Snellmanin sopimustuottajien rehuista tuotetaan Hankkijan
Seinäjoen rehutehtaassa. Suomen
suurimpana rehutehtaana Seinäjoki vastaa asiakkaiden erilaisiin
tarpeisiin
kustannustehokkaasti.
Kaksi omaa siemenkeskusta tukee
laadukkaiden ja käyttökohteeseen
parhaiten soveltuvien lajikkeiden
valintaa ja käyttöä. Neuvonta- ja
vilja-analyysipalvelut sekä ruokinnansuunnittelu ovat olennainen osa
Hankkijan asiakaspalvelua.
TG

FIGEN INVESTOI MUSKELI-JALOSTUSSIKALAAN
■ Figen panostaa määrätietoisesti
suomalaisen Kunnon Maatiaispossun jalostusohjelmaan ja sen kehittämiseen.
Uudistuneen jalostusohjelman myötä Figen siirtyy yleisjalostuksesta
linjajalostukseen. Maatiais- ja yorkshirerotujen jalostuksessa lisätään
huomattavasti pahnuekoon ja päiväkasvun painotusta. Lisäksi Figen
panostaa oman Muskeli-linjan eriyttämiseen, jotta isäpuolella turvataan
lihakkuuden ja muiden lihasikaominaisuuksien kehittyminen. Näin
maksimoimme perinnöllisen edistymisen sekä porsastuotannossa että

lihasikatuotannossa.
Maatiais- ja yorkshirerotujen jalostuksessa käytetty E-indeksi on
nyt korvattu Figen Matriarkka -indeksillä. Uudistetut indeksit on päivitetty karjulistoille ja PossuNetin
emakkokorteille.
Lihakkuuden ja muiden lihasikaominaisuuksien jalostus kiihdytetään uuteen vauhtiin eriyttämällä
Muskeli-linja omaksi populaatiokseen. Muskeli-linjan eriyttämistä
varten Figen on investoinut omaan
emakkosikalaan Kauhavalla. Kauhavan sikala tulee toimimaan Muskeli-jalostuksen ytimenä ja luo

yhdessä Längelmäen testisikalan
kanssa ainutlaatuisen jalostuskonseptin Suomessa. Muskeli-sikalassa ei tuoteta ensikoita myyntiin, vaan
nimenomaan Muskeli-karjujen kandidaatteja Längelmäen karjutestiä
varten. Emakkosikaloiden uudistusemakot ja -siemen tulevat Matriarkka-jalostussikaloista.
Nyt hankittu sikala on 2000luvulla rakennettu ja hyväkuntoinen.
Kesän aikana sikala puhdistetaan ja
remontoidaan ja syksyllä alkaa sikalan täyttö. Tavoitteenamme on, että
vuoden 2018 alussa uusi Muskelisikala pyörii täysillä.		
TG
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Nyt tulee
savustettu
Superior!
Syksyllä laadukkaiden kinkkuleikkeleiden ystävät saavat uuden tuttavuuden, joka on nimeltään
Superior Savukinkku. Superior Savukinkku on
ihanan murea ja maultaan raikas kinkku, täysin
ilman lisättyä fosfaattia.
SNELLMANIN SUPERIOR KINKKU
lanseerattiin helmikuussa neljän
vuoden tuotekehityksen jälkeen.
Kinkun ainutlaatuisen mehevä ja
murea rakenne syntyy poikkeuksellisen pitkän kypsennys- ja lepuutusajan tuloksena.

Lanseerauksesta heti
myyntikärkeen
Superior kinkun lanseeraus ylitti
kaikki odotukset.
– Tuote nousi heti ensimmäisinä
lanseerauskuukausina Suomen
kymmenen myydyimmän porsaan
kokolihaleikkeleen kärkeen, tuoteryhmä- ja strategiajohtaja Juuso Reinikainen toteaa. Tätä tapahtuu hyvin harvoin. Pitää myös
muistaa, että tämä segmentti on
yksi koko lihavalmistetuoteryhmän suurimmista tuotealueista.

Superioria suosivat
suurostajat
Superior-nimi viittaa eurooppalaisen standardin korkeimpaan
tasoon, ja tuotteen erinomainen
laatutaso ei ole mennyt kuluttajilta ohi. Käytettävissä olevien
tietojen perusteella tuotetta ostivat erityisesti laatua arvostavat,
kinkkuleikkeleitä paljon ostavat
kotitaloudet.
– Ainutlaatuista Superior kinkun lanseerauksessa oli se, että
tuotetta ostaneista kotitalouksista
jopa 30–40 % osti sitä vähintään
kaksi kertaa uudelleen ensimmäisen kolmen myyntikuukauden
aikana, Juuso Reinikainen sanoo.
Asiakasuskollisuutta ja uusintaostoja syntyi siis välittömästi, kun
tuotetta maistettiin. Tämä kertoo
erityisesti Snellmanin strategian
toimivuudesta ja kaupallisuudesta

– laadulla voidaan ansaita suuriakin volyymeja.

Laadultaan paras,
tavallisille suomalaisille
Kaikkein eniten Superior kinkkua
ovat ostaneet ne kotitaloudet, jotka muutenkin ovat hyvin kiinnostuneita kinkkuleikkeleistä.
– Tätä ryhmää kutsutaan ”heavy
usereiksi”, eli samat taloudet ostavat varsin usein ja mielellään
saman tuoteryhmän tuotteita,
selvittää Juuso Reinikainen. Tyypillisesti kinkkuleikkeleitä eniten
ostavista kotitalouksista viidesosa
tuo yli puolet koko kategorian ostoista.
Tuotteen suunnittelun lähtökohtana oli luoda ”kinkkukategorian origotuote”, Juuso Reinikainen sanoo. Aivan tavallinen, mutta
laadultaan paras tuote, tavallisille
suomalaisille kuluttajille.
– Tämä on Snellmanin strategian
mukaista toimintaa.

73%

Superior-mainoskampanjan
jälkeen jo

57%

vastaajista sanoi, että Superior
kinkun maku on parempi kuin
muissa leikkeleissä.

tunsi tuotteen nimeltä. Tulosta
voidaan pitää erinomaisena
täysin uudelle tuotteelle.

päällikkö Kai Meyer kertoo, että
ajatusta Superior kinkun savustetusta versiosta on elätelty melkein
siitä asti, kun Superior kinkun kehitys- ja suunnitteluvaihe alkoi.
Superior Savukinkun varsinainen
kehittämistyö alkoi noin puolitoista vuotta sitten. Nyt on saatu
aikaan lopputuote, joka on yhtä
korkealaatuinen kuin Superior
kinkku natural.
– Savustettu Superior kinkku on
ihanan murea ja maultaan raikas
kinkku ilman lisättyä fosfaattia.
Näiden kahden Superior tuotteen
ainoana erona on savun maku.

”Tämä kertoo
erityisesti Snellmanin
strategian toimivuudesta ja kaupallisuudesta
– laadulla voidaan
ansaita suuriakin
volyymeja.”

Superior kinkku savustetaan leppälastuilla, kuten Snellmanin
muutkin savustetut tuotteet.

Suomessa ostetuista kokolihaleikkeleistä peräti yli 60 % ostetaan palvattuina ja savustettuina.
Näiden tuotteiden myynti myös
kasvaa eniten.
– Lisäksi yli kolmannes kaikista kokolihaleikkeleistä on tavalla
tai toisella aidompia ja parempia,
muodoltaan tai maultaan erilaistettuja tuotteita, Juuso Reinikainen kertoo. Yhtä kaikki tämä
kertoo siitä, että aidompien ja parempien tuotteiden myynti on voimakkaassa kasvussa. Näihin arvostuksiin Snellman tuotteineen
vastaa erinomaisesti.
HJ

Superior kinkun mainoksessa ranskalainen tarkistaja käy Snellmanin
tehtaalla Pietarsaaressa maistamassa
uutta kinkkua. Onko se todella superior
laatua? Katso video Youtubesta!

Superior Savukinkku
tulee syksyllä
Syyskuussa Superior-tuoteryhmä
kasvaa uuden Superior Savukinkun julkistamisella. Tuotekehitys-

Suomalaiset pitävät savusta

MAATIAISPOSSU SUPERIOR?
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Teurasautolla
kesäisillä teillä

Kari Särkioja antaa ohjeita, kun teurasauto peruuttaa hitaasti kohti Uusitalon jaloittelutarhaa.

Keskellä nautatiheää Keski-Pohjanmaata sijaitsee
pehmeästi mutkittelevan Lestijoen syleilyssä Kannuksen maaseutukaupunki. Täältä käsin toimii Snellmanin sopimusliikennöitsijä Jukka Takanen.
Jukka Takanen oli rakentamassa
uutta perävaunua autolleen tuottajalehden ja alue-edustaja Pekka Taipaleen vieraillessa. Uuden vaunun
runko on rakennettu Tyllin tehtaassa Kokkolassa, Jukka kertoo, loput
asennuksista hän aikoo tehdä itse.
Perävaunun etuosaan tulee kaksi
kuuden naudan osastoa ja takaosaa
voidaan väliseinien avulla muunnella tarpeen mukaan. Yhteensä uuteen
vaunuun mahtuu 24 nautaa.

Tavoitteena on ottaa vaunu käyttöön jo ennen syksyä ja Jukka veikkaa, että rakentamiseen menee yhteensä noin 500 työtuntia.
– Jos tahtoo valmiin perävaunun,
on ostettava saksalaisen tai italialaisen valmistama, ja niiden toimitusajat ovat todella pitkiä, Jukka sanoo.
Nyt kun tulisi suosia kotimaista,
tämä hyvin paikallinen vaihtoehto
tuntui parhaimmalta.

Jukka Takasen kalusto hakee teuraita pääosin 100 km säteellä Kannuksesta pohjoiseen ja itään. Jukan
lisäksi yrityksessä on kolme kuljettajaa. Pääsimme mukaan hakemaan
teuraita kolmelta maitotilalta. Jokaisella tilalla karja on hyvin jalostettu
ja keskituotos korkealla.

Uusitalon tila, Toholampi
Kyösti ja Eeva Uusitalon maitotilalta
haemme lehmän, joka on liukastunut lattialla.
– Lehmä on saanut olla ulkona
seurustelemassa ja kuntoutumassa
noin kuukauden, mutta jalka ei parantunut kunnolla, Kyösti kertoo.
Syksyllä poikivat hiehot ja ummes-

Markus Haapalehto ja Eeva Uusitalo hoitavat
paperityön ja allekirjoitukset.

Eeva ja Kyösti Uusitalo ovat hyvin tyytyväisiä
eläinkuljettajien ammattitaitoihin.

Liinamaan tilalta haetaan tänään poistolehmä ja hieho.

sa olevat lehmät ovat jaloittelutarhassa viettämässä leppoisaa kesää.
Uusitalon tilalta haetaan teuraaksi
parikymmentä lehmää vuodessa ja
muutama hieho.
– Noudot toimivat todella hyvin,
Kyösti ja Eeva toteavat. Saa hyvää
palvelua pojilta ja heillä on hyvät
eläinten käsittelytaidot. Ja ovat aina
hyvällä tuulella! Tämä on niin riskialtista työtä, että täytyy nostaa hattua.

– Anelma-järjestelmä ilmoitti
noutoajan eilen, ja lisäksi kuski soitti 15 minuuttia ennen noutoa, Heikki
sanoo. Todella käytännöllistä!
Tilalla on 53 lypsävää lehmää ja
53 nuorkarjaa. Liharotuiset hiehot
Liinamaat kasvattavat itse teuraaksi. Kylmäkasvattamosta hiehot ja
ummessa olevat lehmät seuraavat
uteliaina puuhaamme.
– Meillä on hiehoja joka nurkassa,
Heikki naureskelee.
Molemmat ovat todella tyytyväisiä
yhteistyöhön Snellmanin kanssa ja
eläinkuljettajien toimintaan. Tartuntariskin takia navetan kynnyksen yli
ei astuta, vaan kuljettajat odottavat
ovella kun talon väki hakee naudat.

Silakan tila, Toholampi

Liinamaan tila, Toholampi
Liinamaan tilalta haemme poistolehmän ja hiehon. Ovella odottavat
jo Heikki ja lypsyltä tullut Sinikka
Liinamaa.

Silakan tila muuttui yhtymäksi viime
vuoden alussa, kun talon Virve-tyttärestä tuli uusi emäntä. Nuorelle
naiselle päätös oli jotakuinkin itsestään selvä.
– Tiesin jo lapsena, että jos tilalle
halutaan jatkaja, niin se olen minä,
Virve naurahtaa.
Lukion jälkeen hän opiskeli agrologiksi Ilmajoella. Tilalla on noin 50
lypsylehmää ja saman verran nuorkarjaa. Vasikat myydään isoina teinivasikoina välitykseen, noin 30 kpl
vuodessa. Silakan tilalta teurasauto
hakee tänään kaksi poistolehmää.
Nouto sujuu varsin kätevästi, ja pian
auto suuntaa etelään kohti Pietarsaarta.

Työturvallisuus tärkeää
Kun työskentelee suurten nautojen
kanssa, työturvallisuus nousee heti
tärkeäksi tekijäksi. Alue-edustaja
Pekka Taipale muistuttaa, että pienillä toimenpiteillä voidaan parantaa
turvallisuutta merkittävästi.
– Jo parilla väliaidalla pystytään
muodostamaan turvallisempi väylä
noutoeläimille, eikä kustannuskaan
ole korkea.			
HJ
Jo ennen syksyä Jukka Takasen uusi perävaunu palvelee seudun Oman vaunun rakentaminen on työlästä, mutta ei ihan mahdoton prosessi
tuottajia. Teuraita haetaan 100 km säteellä Kannuksesta.
kun vain pääsee vauhtiin, Jukka ja alue-edustaja Pekka Taipale toteavat.

Heikki ja Sinikka Liinamaa ja kylmäkasvattamossa viihtyvät hiehot.

Virve Silakka pyörittää 50 lehmän maitotilaa vanhempiensa kanssa.
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Ternivasikan
hyvä alkuhoito
kannattaa aina

NAUTOJEN NOUTOAJAT
SEURANNASSA!
■ Seuraamme viikoittain tarkasti lehmien noutoaikoja. Seuranta antaakin
meille tärkeää tietoa noutotoimintojen onnistumisesta ja kehittämistarpeista. Maaliskuussa lehmän noutoaika ilmoituksesta oli keskimääräin 8
vuorokautta. Nyt alkukesän aikana noutoaika on edelleen laskenut ja oli
kesäkuussa noin 5 vuorokautta. Pikalehmillä noutoaika on vaihdellut 2–3
vuorokauden välillä. Noutoaikoja seurataan tarkasti myös välityseläimillä.
Molemmilla noutoajat ovatkin nyt erittäin lyhyet ja tilanne näyttää hyvältä
myös tulevan syksyn ja talvikauden osalta. 			
VH
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Lehmien noutoajat: Helmikuu-Kesäkuu (viikot 5-24)

Noutoaika, päivä
ilmoituspäivästä
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HUOM! Noutoaika on laskettu päivinä ilmoituksesta. Noutoaika päivinä
toivotusta noutoajankohdasta olisi taulukossa esitettyä aikaa lyhyempi.
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Pikalehmä

NURMI 2017 HÄRMÄSSÄ
Snellman on mukana Nurmi 2017 -tapahtumassa Härmä Power Parkissa 3.8. omalla
osastollaan. Tervetuloa mukaan! Lue lisää tapahtumasta: yara.fi/nurmi2017

LIMOUSIN-SONNIHUUTOKAUPPA
■ Lauantaina 29.4.2017 järjestettiin
Alavieskassa Jarkko Kääriälän tilalla viides limousin-rotuisten sonnien
huutokauppa. Kehässä esiteltiin 28
kpl sonneja, joista neljä oli 1,5 vuotiaita ja muut edellisenä keväänä
syntyneitä. Perinteiseen tapaan osa
sonneista sai ostajat innostumaan,
joten vanhempien sonnien keskihinnaksi tuli 3 700 € ja vuosikkaiden
3 141 €. Päivän päätteeksi 12 sonnia
tiesi matkan johtavan kohti uuta karjaa, muiden jäädessä odottelemaan
aikaisemmilta vuosilta tuttuja jälkikauppoja. Yksittäisiä sonneja etsivät
voivat olla suoraan yhteydessä Jarkko
Kääriälään, puh 040-758 1311. SR

■ Laura Tamminen Seinäjoen
ammattikorkeakoulusta
selvitti
AMK-agrologin opinnäytetyössään
välitykseen tulevien ternivasikoiden kasvatusolosuhteita ja alkuhoitoa maitotiloilla. Lauran työn
tavoitteena oli saada selville mahdollisia syitä, miksi osa välitykseen
ilmoitetuista ternivasikoista ei täytä välityskelpoisuuden vaatimuksia. Vasikka-autojen kuljettajat
ovat huhtikuusta 2016 lähtien kirjanneet ylös syyt, miksi vasikoita on
jäänyt välittämättä.
Tavoitteena oli myös koota tilojen hyviä käytäntöjä vasikoiden alkuhoidosta. Opinnäytetyötä varten
haastateltiin 30 vähintään 70 lehmän karjaa eri puolilta Snellmanin
hankinta-aluetta.
Vasikoiden hoidossa on useita
tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden
kasvuun ja terveyteen. Haastatelluilla tiloilla hyvää oli se, että
lähes kaikilla oli poikimakarsina,
joka oli pääosin hyvin kuiviteltu,
toteaa Laura. Monella tilalla vasikka sai jäädä emänsä kuivattavaksi, mikä edesauttaa vasikan
virkoamista, parantaa sen verenkiertoa ja tehostaa ruoansulatusta.

Hyvä ternimaito tärkein
Tärkein tehtävä vastasyntyneen
vasikan hoidossa on hyvälaatuisen
ternimaidon juotto mieluiten heti,
kun emä on nuollut vasikan. Ternimaidon juottaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin, painottaa Laura.
Ternimaito on tärkein keino ehkäistä sairauksia tulevaisuudessa.
Vasikka saa siitä sekä vasta-aineita
että tarpeellisia ravintoaineita.

Vasikoiden terveys ja kasvu perustuvat yksinkertaisiin asioihin. Laadukkaan ternimaidon saanti, riittävä
määrä ravintoa, runsas kuivitus sekä raitis ilma ovat
vasikan kasvun kulmakiviä.
Kuinka usein juoma-astiat
pestään?

Osuus
tiloista, %

Osuus laatuvirheen
vuoksi hylätyistä

Jokaisen juoton jälkeen

76 %

12,7 %

Päivittäin

14 %

13,4 %

Kerran viikossa

10 %

27,5 %

Pienillä muutoksilla vasikoiden olosuhteita on helppo muuttaa parempaan suuntaan. Esimerkiksi juoma-astioiden säännöllinen pesu vähentää vasikoiden hylkäysriskiä.

Ternimaito annettiin pääosin neljän tunnin sisällä syntymästä ja
keskimäärin ternimaitoa juotettiin
ensimmäisellä kerralla kaksi litraa.
Ternimaitoa myös pakastettiin varalle, mutta sen laatua ei juuri mitata. Tilat juottivat vasikoita pääosin
maidolla viikosta kahteen ennen
mahdollista siirtoa juomarehuun ja
aloittivat veden ja erilaisten rehujen
tarjoamisen vasikan ensimmäisten
elinpäivien aikana.
Yksilökarsinoita oli lähes kaikilla tiloilla ja vasikkaa pidetään pääsääntöisesti yksilökarsinassa yli
viikon ajan. Ilmanlaatu ja karsinarakenteet olivat useimmilla tiloilla hyvät ja yksilökarsinoissa oli runsaasti
tilaa vasikalle.

Huomioi pieni ilmoittaessa
Vasikka voi olla jo syntyessään pienikokoinen ja liian pieni maitomäärä päivässä voi johtaa siihen, että
vasikka ei kasva riittävästi. Nopeutetun kasvun ohjelmalla paino olisi
mahdollista saada suuremmaksi.

Vasikka kestäisi myös ympäristön
stressiä paremmin laihtumatta.
Mikäli vasikka on syntyessään pienikokoinen tai vasikalla on alkanut
ripuli, kannattaa noutoa siirtää jo
hakuilmoitusta tehdessä.
– Lisälämmityksen merkitystä ensimmäisten elinpäivien aikana haluan korostaa, sanoo Laura. Vasikan
lämpöä haihduttava pinta-ala on niin
suuri, että ensimmäisten päivien
maitoannoksista suuri osa saattaa
mennä lämmön ylläpitoon. Se on
heti pois kasvusta.
– Hygienialla on suuri merkitys
ripulivasikoiden hoidossa. Juottoastioiden puhtaana pitämistä voi
aina parantaa, sanoo Laura. Maidon
bakteerien määrä nousee nopeasti,
ja siksi maito tulisi jäähdyttää nopeasti. Tutkimusten mukaan maidon
korkeat bakteeripitoisuudet ja ripuli
ovat yhteydessä toisiinsa.
Haastattelujen tulosten perusteella vasikoiden liian matala paino noutohetkellä ja ripuli ovat yhteydessä
toisiinsa.

Tutteja tulee vaihtaa tarpeeksi usein, sekä
varmistaa, että vasikat saavat tyydytettyä
imemisen tarpeensa.

Puhdas ja hyvin kuivitettu
karsina
Napatulehdusten välttämiseksi tulisi kiinnittää huomio ensisijaisesti
poikimakarsinan puhtauteen. Vasikoiden ohut iho rikkoontuu helposti
heti syntymän jälkeen, joten poikimatila pitää kuivittaa hyvin.
Myös vasikan karsinassa kuivikkeita tulisi olla runsaasti, että vasikan on pehmeä käydä makuulle.
Karsinarakenteiden tulee olla kunnossa, ettei niissä ole teräviä kohtia,
joihin vasikka voi loukata itsensä.
Useimmilla tiloilla ternivasikoille
oli yksilökarsinat, mutta vasikoita
pidettiin myös varsin suurissa ryhmäkarsinoissa. Tautipaineen vähentämiseksi ryhmäkoko olisi tärkeää
pienentää korkeintaan 10 vasikkaan.
Monenlaisissa olosuhteissa on mahdollisuus vasikan hyvään kasvuun,
sillä suurin merkitys on hoitajalla.
Vasikoiden tarkkailu onkin tärkeimpiä töitä vasikoiden terveyden
ylläpidossa ja hoidossa. Mikäli vasikkaa ei oikeasti pysähdytä katsomaan, ei sitä myöskään voida hoitaa sen tarvitsemalla tavalla. Oman
karjasilmän kehittäminen ja uusien
näkökulmien omaksuminen vasikoiden kasvatuksessa voivat parantaa
merkittävästi välitettävien vasikoiden laatua. 			
KP
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Kuorinta monipuolistaa
kauran rehukäyttöä
Kauraa voidaan hyvällä syyllä sanoa monipuoliseksi
rehuviljaksi. Kaura on ravitsevaa ja sen kuidulla on
vatsan ja suoliston terveyttä tukevia ominaisuuksia.
Kuorinta parantaa kauran rehuarvoa ja käyttömahdollisuuksia sikojen ruokinnassa. Lisäksi kuorta voidaan hyödyntää lämpöenergian tuotannossa.
Suomessa viljaa viljellään 1,1 miljoonalla hehtaarilla ja tuotetusta
viljasadosta noin 30 % on kauraa.
Kaurasta noin kaksi kolmannesta
käytetään eläinten rehuksi, ja se sopii käytettäväksi niin märehtijöiden
kuin yksimahaisten ruokinnassa.
Sikatiloilla kaura puoltaa paikkaansa erityisesti emakoiden ruokinnassa; siitä saadaan tiineysaikana tarvittavaa kuitua ja imettävien
ruokinnassa kaura on eduksi maidontuotannon kannalta. Toisaalta
porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa kauraa voitaisiin käyttää nykyistä
enemmän.

Kaurassa on muita viljoja vähemmän tärkkelystä, mutta enemmän
rasvaa ja kuitua. Kauran energia-arvo on ohraa pienempi sekä kasvavien
että aikuisten sikojen ruokinnassa.
Kauran valkuaispitoisuus on yleensä
ohraa ja vehnää hieman suurempi,
ja valkuaisessa on enemmän sikojen
ruokinnassa tärkeitä aminohappoja,
mm. lysiiniä ja treoniinia.

Kuorinta parantaa rehuarvoa
Kauran jyvässä kuoren osuus on
suuri, vaihdellen 20–30 % lajikkeesta ja kasvuolosuhteista riippuen.
Kuoresta noin 80 % on kuitua, pää-

osin selluloosaa ja hemiselluloosaa.
Kauran kuoriminen nostaa valkuais- ja rasvapitoisuutta, ja kuoritun
kauran energia-arvo on vehnääkin
parempi. Kuorinta vähentää myös
hometoksiinien määrää.
Kuorittu kaura sopii hyvin porsaiden ja imettävien emakoiden ruokintaan. Nautatiloilla kuorittua kauraa
suositellaan käytettävän vasikoiden
ja lypsylehmien ruokinnassa.

Kuorittu kaura korvaa vehnää
Tuominiemen
emakkosikalaan
hankittiin kaurankuorija muutama
vuosi sitten, emakkosikalan laajentamisen yhteydessä. Tilalla viljellään
ohraa ja kauraa sikojen rehuksi.
– Sikatilalla kauran viljely on kasvinvuorottelun kannalta hyvä asia.
Vehnän viljelyä on myös kokeiltu,
mutta Halsualla se ei vaan joka vuosi onnistu, toteaa Mika Tuominiemi.
Kauran lajikevalinnassa Tuominiemen tilalla on kiinnitetty huomiota
viljelyominaisuuksien lisäksi jyväkokoon ja valkuaispitoisuuteen.
– Kuorimme kauraa kerran viikossa n. 2000 kg erän. Kuorittu kaura
menee viljankuivaamossa esipuhdistajan kautta siiloon, mistä sitä
jauhetaan sitä mukaa kuin rehun
valmistuksessa tarvitaan. Aluksi
esipuhdistusta ei ollut ja kuoret aiheuttivat ongelmia, kertoo Mika.
Tuominiemen sikalassa kuorittua
kauraa käytetään porsaiden, imettävien emakoiden ja kasvavien ensikoiden vilja-tiivisteruokinnassa.

Ranta-Nilkun tilalle hankittiin Rivakka-kaurankuorija, joka asennettiin viljankuivaamon
yhteyteen viime syksynä. Kuvassa Kimmo
Ranta-Nilkku.

Tuominiemen sikalassa pikkuporsaita ruokitaan aluksi Juniori-Nasulla. Välikasvatuksessa
täysrehusta siirrytään vähitellen tilaseokseen, jossa ohraa ja kuorittua kauraa on täydennetty Maatiaispossu Porsas Tiivisteellä. Siirtyminen täysrehulta vilja-tiivisteruokintaan menee
kivuttomasti ja porsaat lähtevät välitykseen viikkoa nopeammin kuin aikaisemmin, kertovat
Mika ja Aleksi Tuominiemi (oikealla).

Kuorittu kaura kannattaa
analysoida
Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkun jalostussikalassa Kannuksessa kauraa
on kuorittu viime syksystä lähtien.
Kuorittua kauraa käytetään sekä
emakoiden että lihasikojen ruokinnassa, ja kokemukset ovat ylittäneet
odotukset.
– Se on ollut käytännössä parempaa rehua kuin teoriassa osasin
odottaa, sanoo Ismo.
Ranta-Nilkut asensivat kuorijan
viljankuivaamon yhteyteen. Kuoritut
jyvät esipuhdistetaan ja samalla erä
sekoittuu tasaiseksi.
– Kauraerät ovat laadultaan erilaisia ja kuorittavuuskin vaihtelee.
Kuorimme kauraa kerralla muutaman viikon tarpeisiin, jotta analyysitulokset ehditään saada seosten
optimointia varten. sanoo Ismo.
– Meillä kuoritun kauran valkuaispitoisuus on vaihdellut 12–17,5 %
välillä. Jos kuorittua kauraa ei analysoida, kuorinnan hyöty voi mennä
osittain hukkaan, sanoo Ismo.
Kuorinta nostaa kauran valkuaispitoisuutta tyypillisesti parisen prosenttiyksikköä. Kuoren irtoamiseen
vaikuttavat jyvän rakenne ja kosteuspitoisuus. Mitä kosteampana jyvät
kuoritaan, sitä huonommin kuoret
irtoavat, jolloin hävikin osuus jää al-

haiseksi, mutta ydinsato on rehuarvoltaan heikompaa.
Keskipakoiskuorinnassa käytetty
kierrosnopeus vaikuttaa myös ydinsaantoon, rikkoutuneiden ja kuoriutumatta jääneiden jyvien määrään
sekä kuoritun kauran rehuarvoon.
Kuorittaessa kauraa maatilalla rehuksi, ei tarvitse tavoitella täydellistä kuoriutuvuutta, vaan tulee löytää
kompromissi kuoritun kauran rehuarvolle ja hävikille.

Kuorista lämpöenergiaa
Kauran kuori on hyvin kevyttä ja kuoria tulee tilavuudeltaan lähes yhtä
suuri kasa kuin kuorittavaa kauraa
on alun perin, sanoo Ismo. Kuoren
lämpöarvo on hyvä, ja sitä voidaan
käyttää maatilalla polttoaineena
lämpöenergian tuottamiseen.
Kauran kuorien polttaminen on
polttoteknisesti haasteellista tuhkan matalan sulamispisteen vuoksi.
Ongelmana on tuhkan sulaminen ja
sintraantuminen lämpökattilassa.
Polttaminen helpottuu, kun kuoret
sekoitetaan muuhun biopolttoaineeseen.
Ranta-Nilkun tilalla kauran kuori
poltetaan hakkeeseen sekoitettuna.
Kalkin käyttö vähentää myös tuhkan sintraantumisongelmaa, sanoo
Ismo.

Tuominiemen tilalla kauran kuorta poltetaan turpeeseen sekoitettuna. Siitä saadaan talvisin lisäenergiaa sikalan lämmittämiseen, kertoo
Aleksi Tuominiemi. Kesällä lietelannasta lämpöpumpulla talteen
otettu lämpö riittää sekä sikalan että
kahden omakotitalon tarpeisiin.

Kuitu edistää vatsan toimintaa
Rehuteollisuudessa kauran kuori on
tärkeä kotimainen polttoaine rehunvalmistuksessa tarvittavan höyryn
tuottamiseksi. Hankkijan Seinäjoen
rehutehtaan käyttämästä höyry- ja
lämpöenergiasta yli 40 % tuotetaan
kauran kuorella, kertoo myynti- ja
tuoteryhmäpäällikkö Marja-Leena
Koivisto.
Kauran kuori on myös tärkeä rehuraaka-aine, muistuttaa MarjaLeena. Sen sisältämää kuitua tarvitaan vatsan ja ruoansulatuksen toiminnan edistämiseen. Kotimainen
kaurankuori monipuolistaa kuituvalikoimaa ja se sopii kaikkiin tuotantoryhmiin porsaasta emakkoon.
Kauran kuoren tiedetään ehkäisevän porsaiden ripuliongelmia, emakoiden ummetusta ja sikojen mahahaavoja.
KP
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MÄKI-TURJAN TILA

Yorkshiresikojen jalostaja

Kokemuksia vapaasta
porsituksesta
■ Ranta-Nilkun jalostussikalassa
Kannuksessa emakot ovat saaneet
porsia vapaasti noin puolentoista
vuoden ajan. Lisäksi emakot imettävät porsaitaan ryhmässä.
– Innostuin vapaasta porsituksesta muutama vuosi sitten, kertoo
Ismo Ranta-Nilkku.
Ranta-Nilkun tila sitoutui eläinten hyvinvointikorvauksen ehtoihin
emakoiden
porsimisolosuhteiden
parantamisesta 2015–2016. Osaltaan siihen kannusti myös vapaalle
porsitukselle maksettava hyvä tuki.
Tänä vuonna tukea maksetaan 349
euroa eläinyksikköä kohti.
– Tälle vuodelle emme sitoumusta kuitenkaan tehneet, koska imetysosastoa on aika remontoida. Remontin aikana sitoumuksen ehtoja
on vaikeampi toteuttaa, kertoo Ismo
ja suunnittelee osaston remontointia
vapaaseen imetykseen paremmin
sopivaksi.
Kokemukset vapaasta porsimisesta ja ryhmäimetyksestä ovat olleet
kannustavia.
– Suomalainen maatiaisemakko on kokemuksemme perusteella
hyvä hoitamaan porsaitaan, eikä tallo niitä ollessaan vapaana yksin tai
ryhmässä, sanoo Ismo. Johtuisiko
siitä, että maatiaisemakoita jalostavissa sikaloissa vapaa porsitus oli
käytössä varsin pitkään, hän pohtii.
– Perinteisesti maatiaissikojen
jalostajat ovat pitäneet emakoiden
imetyskykyä hyvin tärkeänä ominaiRyhmässä emakot imettävät usein yhtä aikaa.

suutena, sanoo MP-tuotannonohjaaja Ritva Tuppurainen. Nykyään
pahnuekoon merkitys on kasvanut.
Ritva käy Ranta-Nilkun sikalassa
säännöllisesti mm. testaamassa ensikoita.
– Minulle on ollut positiivinen yllätys se, miten emakot imettävät ryhmässä. Kun yksi aloittaa imettämisen, into tarttuu muihinkin ja kohta
koko emakkoryhmä imettää, sanoo
Ritva. Ryhmäimetyksessä emakon
maidontuotantokyky korostuu.
– Huonomaitoinen emakko karsiutuu nopeasti. Se ei kelpaa omille,
eikä vieraille porsaille, sanoo Ismo.
Emakoiden ruokinnan pitää myös
olla sellainen, että emakko syö hyvin
ja pysyy hyväkuntoisena.
Parhaillaan sikalassa kokeillaan
emakoiden tiineyttämistä jo imetysaikana.
– Innostuin siitä kuunneltuani keväällä esityksen, jonka Claudio Oliviero Helsingin yliopistosta piti aiheesta. Säännöllinen imetys yleensä

estää emakkoa tulemasta kiimaan
imetysaikana. Kun imetyskerrat
harvenevat ja maidontuotanto vähenee, vaikkakin tilapäisesti, emakko
voi tulla kiimaan jo imetysaikana.
– Keskeytämme imetyksen viemällä noin neljä viikkoa imettäneet
emakot päivällä usean tunnin ajaksi
karjun luo. Emakot palaavat sieltä
illaksi innolla hoitamaan ja imettämään porsaitaan, kertoo Ismo. Kun
emakot on tiineytetty, ne jatkavat
imettämistä muutaman viikon ajan.
Näin porsaat saavat emakon maitoa
pidempään emakon kierron ja vuosituotoksen kärsimättä.
– Emakoiden tiineyttäminen imetysaikana voisi mullistaa porsastuotannon, jos kierto pysyy 2,4 porsimisessa vuodessa, visioi Ismo.
Pidemmän imetyksen ansiosta
vieroitukseen liittyvät ongelmat ja
porsaiden lääkitystarve vähenevät.
Lisäksi säästöjä tuotantokustannuksiin tulee nopeamman kasvun ja
pienentyvän kasvatusrehun rehuntarpeen kautta. 			
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■ Kainasto-Onton maatalousyhtymästä tuli maaliskuun alussa tehdyn sukupolvenvaihdoksen myötä
Mäki-Turjan tila, kun Aija ja Juhani
Kainasto-Ontto luovuttivat jalostussikalansa vetovastuun tyttärelleen
Kiira Mäki-Turjalle. Kiira viljelee
Kauhajoella sijaitsevaa maatilaa yhdessä puolisonsa Eemelin kanssa.

Jalostuseläimiä vientiin
Mäki-Turjan tilalla jalostetaan yorkshiresikoja. Tiina Lindroos Figeniltä
käy tilalla kerran kuukaudessa testaamassa sikoja. Tällä kertaa valitaan myös jalostuseläimiä vientiin.
– Parhaat yksilöt jätetään aina itselle, jotta jalostus edistyy, sanovat
Kiira ja Aija. Ne on jo valittu. Porsaat
käydään läpi karsina karsinalta. Aija
luettelee numeroita ja Tiina merkitsee vientiin tarjottavat yksilöt.
– Thaimaalainen ostaja haluaa hedelmällisiä emolinjan sikoja. Pitkiä
possuja, sanoo Tiina ja kertoo ostajan pitävän suomalaisesta sika-aineksesta.
– Aina kun eläimiä myy, sitä toivoo
niitä hoidettavan hyvin siellä, minne
ne menevät, sanoo Aija.
Tiina vakuuttaa sioista pidettävän
hyvää huolta, onhan prosessi vaativa
ja kalliskin ostajalle.

Porsaspula innosti jalostamaan
Aija ja Juhani Kainasto-Ontto aloittivat sianjalostuksen 1990-luvun

alussa. Tilalla oli silloin lihasikala,
mutta porsaista oli huutava pula.
– Silloin päätimme laittaa emakkosikalan, kertoo Juhani. Meillä oli
aluksi vain maatiasrodun sikoja,
mutta ne laitettiin pian pois. EteläPohjanmaalla ei tuolloin ollut yorkshiren jalostajia.
Aija kertoo pitävänsä rodusta erityisesti sen rakenteen ja hyvien jalkojen vuoksi.

Vauhtia ja karsintaa
– Jalostaminen on aaltoliikettä, välillä indeksit paranevat, välillä heikkenevät, sanoo Juhani. Aika syö indeksejä ja siksi jalostuksessa pitää
olla vauhtia. Joskus voi käydä niinkin, että indeksi paranee, kun arvosteluvarmuus paranee.
Porsasmäärän kannalta uusi Matriarkka-indeksi vaikuttaa hyvältä.
Ihan 100 % en ole päässyt siitä jyvälle, mutta vaikuttaa siltä, että oikeita
asioita olemme painottaneet.
– Olemme viime vuosina yrittäneet tehokkaasti parantaa emakoiden hedelmällisyyttä, kertoo Juhani
ja painottaa karsinnan merkitystä.
Jalostussikalassa on tärkeää, että
sukupolvien kierto on kova. Pitää
raskia karsia, sikalaan ei saa jättää
huonoja sikoja.
– Meidän tavoitteenamme on, että
kaikista ensikoista lähtee koeryhmä
Längelmäelle. Jos ei lähde, emakko
laitetaan ensimmäisen porsimisen
jälkeen pois.

”Kun tila siirtyi meille, vaihdoimme taloja
päittäin. Me muutimme maatilalle ja
vanhempani meidän
taloon, joka on lähellä”, kertoo Kiira Mäki-Turja. Perheessä
on neljä tytärtä, ja
lapset ja isovanhemmat Aija ja Juhani
Kainasto-Ontto ovat
toisillensa tärkeitä.

Kiira Mäki-Turja ja Figenin Tiina Lindroos valitsevat listalta vientiin tarjottavia porsaita.

Määrätietoisesti tuloksiin
Mäki-Turjan tilalla iloitaan siitä, että
määrätietoinen työ sikalassa on
tuottanut tulosta ja emakoiden vuosituotos on nyt 28,3 vieroitettua porsasta. Se on puhdasrotuisilla hyvä
tulos, sanoo Juhani.
– Aloitimme emakoiden sirko-rokotukset helmikuussa 2016. Sitä
ennen porsaita syntyi turhan paljon
kuolleena. Porsaskuolleisuus on
pienentynyt ja emakoiden tuotos parantunut, sanoo Juhani. Tärkeää on
myös, että porsaiden sirko-rokotus
tehdään oikeaan aikaan.
– Meillä on kuivaruokinta, se sopii
emakoille. Rehun pitää olla kunnossa, eikä siinä saa säästää, hän sanoo.
Kun ensikot on testattu, Kiira, Aija
ja Juhani keskustelevat tuloksista.
Siat ovat kasvaneet hyvin, paras ensikko syntymästä testaukseen 833
grammaa päivässä.
Kiiran ja vanhempiensa yhteinen
huolenaihe on suomalaisen sikatuotannon pitkään jatkunut heikko
kannattavuus. Se on näkynyt myös
siitoseläinten kaupassa. Sikalassa
olisi korjaustarpeita, mutta niitä on
pitänyt lykätä, vain välttämättömimmät korjaukset on voitu tehdä.
– Olisikohan huonoin aika nyt kuitenkin ohitse, tuumii Juhani. Ilo onkin suuri, kun Juhani saa soiton 15
ensikon kaupan toteutumisesta.
KP
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Saamme toisinaan kutsun tulla maistamaan Snellman uutuuksia tehtaalle. Se on osa toimivaa
yhteistyötämme, prismajohtaja Harri Riikola ja pt-myyntipäällikkö Niko Mattila kertovat.

Lähiyhteistyö
toimii
S-ryhmän kaupoissa myydyistä elintarvikkeista yli
80 % on kotimaisia. Lähellä Kuusisaaren tehdasta
sijaitsevassa Pietarsaaren Prismassa huomaa heti,
että lähiyhteistyötä vaalitaan.
TEKSTI: PÄLVI SALO | KUVAT: PETTERI KITTI
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– Snellman on meille erittäin hyvä
ja tärkeä yhteistyökumppani, prismajohtaja Harri Riikola toteaa, kun
Snellmanin henkilöstölehti vierailee
Pietarsaaren Prismassa. Pysähdymme hyllyväliin, jossa tuon tuostakin
pilkottaa Herra Snellmanin tuttu vihreä väri.
Pitkän tuorelihahyllyn pääty on varattu kokonaan Snellmanin leikkeletuotteille, ja niinpä on näköjään viereisenkin hyllyn pääty, jossa ohuen
ohuet leikkeleet ovat näyttävästi ja
helposti esillä ostoskoriin poimittavaksi.
Jatkamme matkaa valmisruokien
luo, jossa myyjä Antti Orpana parhaillaan hyllyttää Kokkikartanon laatikoita. Hyllyssä on myös esillä melkoinen
määrä panineja.
– Kaikki maut ovat myynnissä ja
menekki hyvä. Kun meillä viimeksi oli
konsulentti esittelemässä panineja,
mietimme aamulla, kuinkahan käy,
sillä paninivuori oli nimittäin aikamoinen. Vaan kun iltaan päästiin, tuotteet
olivat kadonneet asiakkaiden matkaan ja parempiin suihin, päivittäistavaroiden myyntipäällikkö Niko Mattila
kertoo.
Pietarsaaren Prismasta lemmikille
voi ostaa Mushin tuotteita.
–Myös niiden maine on hyvä asiakkaidemme parissa, Riikola vakuuttaa.

Kotoinen pikku-Prisma
Pietarsaaren Prisman liiketoiminnasta vastaa Osuuskauppa KPO. Sillä on
S-ryhmän Prisma-hypermarketketjuun kuuluvat yksiköt Pietarsaaren
lisäksi Kokkolassa, Vaasassa ja Ylivieskassa.
KPO on osuustoiminnallinen yritys, jonka omistavat sen asiakkaat eli
asiakasomistajat. Vuoden 2016 lopussa heitä oli yli 113 000. Viime vuosi oli
osuuskaupalle vahva myynnin noustessa ennätyslukemiin, lähes 768 miljoonaan euroon.
Pietarsaareen Prisma avattiin syyskuussa 1989. Sitä on sen jälkeen laajennettu ja uudistettu kolme kertaa,
mutta edelleen se on Harri Riikolan
sanoin ”kotoinen pikku-Prisma”. Laajennussuunnitelmia on toki olemassa.

Kaikki tuotteet valikoimiin
Yhteistyötä Snellmanin kanssa on
tehty alusta saakka.
– Muistan, kuinka alkuvuosina
soittelin joskus lauantaiaamuisin
toimitusjohtaja Per Snellmanille,
että nyt on meillä lihat lopussa. Per
tuli itse hoitamaan asiaa, joskus
liikkeellä oli poikansa Tommy, Harri
Riikola juttelee.
Hän muistelee aikoja, kun tehtaan
lähettämössä oli yksi rata – tänään
näky on kuin vuoristorataa katsoisi. Molempien – niin Snellmanin
kuin osuuskaupan – liiketoiminta on
noista päivistä kasvanut ja kehittynyt
aimo harppauksin. Myymälässä automaattiset tilausjärjestelmät pitävät huolta siitä, että tuotteiden saatavuus on kunnossa viikonpäivästä
ja kelloajasta riippumatta.
S-ryhmässä kauppojen valtakunnalliset valikoimapäätökset tehdään
SOK:ssa. Se ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että valikoimat olisivat kaikissa
saman ketjun myymälöissä samanlaiset. Tietojärjestelmät mahdollistavat nykyään sen, että valikoimia
pystytään profiloimaan myymäläkohtaisesti vaikkapa asiakasomistajien toiveiden perusteella.
– Vaikka ketjuvetoisesti toimitaankin, Snellman on meille ilman muuta aito lähitoimija. Otamme kaikki
sen valmistamat tuotteet meille
myyntiin. Monesti myös testaamme
täällä, millainen jonkin uutuustuotteen menekki voisi olla, Niko Mattila
kertoo.

Pienen mutkan kautta
myymälään
Koska Kuusisaaren tehdas sijaitsee
noin viiden kilometrin päässä Pietarsaaren Prismasta, voisi kuvitella,
että jauhelihat, makkarat ja leikkeleet kulkevat tehtaalta suoraan myymälään näppärästi pakettiautoilla.
Vaan eipä se näin mene.
Kuusisaaren lähettämöstä tuotteet menevät rekkojen kyydissä Seinäjoelle terminaaliin, jossa ne jaetaan myymäläkuljetuksiin yhdessä
muiden logistiikkakeskukseen saapuneiden tuotteiden kanssa. Vaikka

Kokkikartanon tuotteet maistuvat myös myyjä Antti Orpanalle.

asia voi kuulostaa vähän hassulta,
se on todellisuudessa osa kaupan
ja elintarviketeollisuuden tehokasta
toimintaa.
Mutta kyllä toimintamallista tarvittaessa joustetaankin. Harri Riikola muistelee, kuinka erään joulun
alla kinkut alkoivat Prismasta loppua. Soitto Kuusisaareen ja pienen
mietinnän jälkeen kinkkuja tuotiin
tehtaalta suoraan myymälään. Näin
pelastettiin monen asiakkaan joulu.

Tuotteita omasta maakunnasta
KPO oli 1990-luvulla ensimmäinen
osuuskauppa, joka luopui palvelutiskeistä ja siirtyi teollisuuden pakkaamaan lihaan. Palvelutiskit ja -torit
ovat palanneet takaisin moniin myymälöihin, mutta KPO:ssa valmiiksi
pakattuun lihaan uskotaan edelleen.
– Kehittelimme valintalihan konseptin yhdessä Snellmanin kanssa.
Kävimme itse tehtaalla vierihoidossa, Riikola kertoo.
Riikola ja Mattila arvostavat itse
sitä tapaa, jolla Snellman toimii. He
kertovat, että ne askeleet, joita on
otettu kohti luonnollisempia tuotteita, saavat vastakaikua kuluttajissa.
Hyvä esimerkki tästä on jauheliha,
jota ei ole pakastettu.
Viime vuonna KPO osti omalta toimialueeltaan – pohjalaismaakunnista – tuotteita ja palveluja yli 100
miljoonan euron arvosta.
– Oman toiminta-alueen hyvinvointi on meille elinehto, siksi pyrimme kohdistamaan hankintoja
alueellemme mahdollisimman paljon, Harri Riikola toteaa.

SNELLMAN ON
SUOSITTU KOKO
MAASSA
Herra Snellmanin tuotteiden suosio
ei rajaudu pelkästään tutulle lähialueelle, vaan sekä tunnettuus että
preferointi ovat varsin korkealla
koko maassa.
Vuosittaisen Brandmaster-kuluttajatutkimuksen tulokset kertovat,
että Snellman on selvästi suosituin
merkki ja preferointi tasaisen vahva
läpi Suomen. Snellmanin tuotteita
käytetään usein kaikilla maantieteellisillä alueilla ja Snellman pärjää hyvin niin kaupungeissa kuin
maaseudullakin.

12%
preferoi

22%

käyttänyt viimeisen
kk aikana

Lähde: Suomen
gallup elintarviketieto, Brandmastertutkimus 2016.
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MAATIAISPOSSUN PLUMA

PETITE TENDER

Kokeile uusia ruuanlaittotrendejä!

NAUDAN MARINOITU LEHTIPIHVI

Herra Snellmanin
kesäherkkuja
Kesällä 2017 Herra Snellman kattaa pöydälle mehukkaita grilliherkkuja kotimaisesta, gm-vapaasta lihasta suomalaisilta perhetiloilta. Grilli käy kuumana
kaikissä säissä ja jos mielessä on slow foodia, voit valita useista suussa sulavista
uutuuksista. Hae reseptit ja vinkit Snellmanin kotisivulta, niin kesäruuan
menestys on taattu!

MAATIAISPOSSUN LEHTIPIHVI

NAUDAN ISO BBQ GRILLIPIHVI

MAATIAISPOSSUN SPARERIBS

Ribsejä grilliin!

Snellmanin kesäuutuuksien joukossa vuonna 2017 on useita tuotteita
ruuanlaittotrendejä seuraavalle kotikokkajalle.
Yhteistä Maatiaispossun Plumalle
ja Poskelle on se, että lihat vaativat
pitkähkön kypsennyksen matalassa lämpötilassa, mutta lopputulos
on vaivan arvoinen – syvät maut ja
suussa sulavaa lihaa!
Naudan Petit Tender muistuttaa
sisäfilettä ja on kuvailtu mureimmaksi osaksi naudan ruhosta.
Snellmanin kotisivulta löydät käytännön vinkkejä, reseptejä sekä videoita: www.snellman.fi.

Monikäyttöisiä grillituotteita
Myös tänä kesänä Herra Snellman
esittää useita, mehukkaita uutuksia
innokkaille grillajille.
Naudan tai Maatiaispossun lehtipihvi valmistuu nopeasti grillissä,
löytyy nyt sekä maustomattomina
että mausteisessa marinadissa.
Laatutietoisen grillaajan valinta!
Menestyneeseen isot pihvit -tuotesarjaan tulee kaksi uutta BBQ-marinoitua tuotetta: maatiaispossun
kasslerpihvi ja naudan grillipihvi.
Erittäin kookkaita, noin 250 gramman pihvejä.
Viime kesäjakson myyntimenestystuotteen, Naudan Pihvilihan, rinnalle tulee nyt markkinoille chipotle-chilillä maustettu pihviliha.

NAUDAN LOINRIBS

MAATIAISPOSSUN POSKI

Maatiaispossun spareribs ja naudan
loinribs ovat kaksi mielenkiintoista
griiliuutuutta. Molemmat myydään
maustamattomina, mikä antaa grillaajalle mahdollisuuden maustaa ne
haluamallaan tavalla. Ribsit vaativat
esikeittämisen tai kypsentämisen
uunissa ennen grillaamista.
Osoitteesta www.snellman.fi saat
vinkkejä ribsien kypsentämisestä –
sekä resepti että video!

Uusia makkarareseptejä
suosituilta bloggaajilta
Kevään All natural -makkarauutuudet ovat lempeän mausteisia, tai
tulisia pikkumakkaroita: Salsiccia
& Merguez ja Chipotle & Chorizo.
Sopivan pienet makkarat soveltuvat hyvin vartaisiin tai sellaisenaan
napostelviksi. Grillaamisen lisäksi
makkarat voi paistaa pannulla tai
käyttää esimerkiksi salaateissa tai
uuniruoissa.
Keväällä Snellman haastoi “All
Natural -makumatka” -kilpailussa
suomalaisia ruokabloggaajia kehittämään oman reseptinsä lisäaineettomista All Natural -makkaroista.
Snellman-raati valitsi Pulled Hotdog -reseptin voittajaksi, ja kotisivun
kävijöiltä eniten ääniä kerännyt resepti oli Hasselbackan perunat ja
kolmen makkaran vartaat. Reseptit
löydät Snellmanin kotisivulta!
HJ

MAATIAISPOSSUN MAALAISPIHVI

CHIPOTLE JAUHETTU PIHVILIHA

UUDET TULISET JA
LEMPEÄN MAUSTEISET
ALL NATURAL -MAKKARAT

