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SNELLMANIN JA PERHETILOJEN

SUURI SYYSTAPAHTUMA!
Tervetuloa Kunnon Tuottajamessuille
Pietarsaareen to-pe 4.-5.10.2018
Messut antavat Snellmanin sopimustuottajille ja muille
yhteistyötahoille mahdollisuuden tutustua Snellmanin Lihanjalostukseen ja yli viidenkymmenen
yhteistyökumppanin toimintaan.
Torstaina järjestämme seminaarin nauta- ja sikatuottajille klo 12–17. Lue lisää ohjelmasta sivulta 9. Varsinainen messupäivä on perjantaina
5.10. klo 9–16.

MESSUT PÄHKINÄNKUORESSA
 viitisenkymmentä näytteilleasettajaa
 tutustu Snellmanin toimintaan
 seminaari nauta- ja sikatuottajille
 grillimakkaraa, paninia, voileipäkahvila
 lasten leikkinurkka: pomppulinnat, puuhaa ym.

 Välivuoden jälkeen on taas Snellmanin tuottajamessujen aika.
Messuilla on tänä vuonna aiempaa enemmän yhteistyökumppaneita
ja Pietarsaaren Kuusisaaressa on odotettavissa kaksi vilkasta messupäivää.
Tämän vuoden messut aloitetaan torstaina 4.10. infoseminaarilla,
joka on suunnattu sekä nauta- että sikatuottajille. Myös messujen
yhteistyökumppanit on kutsuttu seminaaripäivään. Meillä on taas
poikkeuksellinen kesä takanamme, ja infoseminaari tarjoaa mahdollisuuden analysoida lähemmin tämän päivän tilannetta yhdessä
Snellmanin johdon ja alkutuotannon kanssa. Samalla käännämme katseen eteenpäin. Tarjoamme katsauksen siitä, mitä ajatuksia
Snellmanilla on laitettu alulle tulevia vuosia varten.

KONSERNIJOHTAJA MUKANA
MESSUILLA

Varsinaisen messupäivän aikana, perjantaina 5.10. ei ole tänä vuonna erillisiä seminaareja. Messuvierailla on sen sijaan mahdollisuus
rauhassa tutustua messuihin ja yhteistyökumppaneiden tarjontaan,
ja luonnollisesti keskustella alamme asiantuntijoiden kanssa. Messukäynnille kannattaa siis varata riittävästä aikaa. Näytteilleasettajia
on aikaisempaa enemmän ja tarjonta on aikaisempia vuosia runsaampi. Messualueella on myös oma puuhapiste lapsille, joten messuille voi tulla mieluusti koko perheen kanssa.

Snellmanin konsernijohtaja Erkki Järvinen osallistuu tuottajamessuihin perjantaina 5.10. Erkki pitää messujen avajaispuheen
klo 10 Eetvartti-hallissa.

Snellmanin tuottajamessut on ammattimessut, jotka on suunnattu
alamme väelle, erityisesti maidon- ja lihantuottajille. Alkutuottajilla
on takana vaikeita aikoja. Messujen tarkoitus on myös antaa mahdollisuus tavata ja seurustella muiden samassa tilanteessa olevien
kanssa ja jakaa yhteisiä huolia. Toivomme luonnollisesti, että messuilta saa myös ideoita ja mahdollisuuksia katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaa yhdessä. Tarvitaan motivaatiota ja reippaita otteita kohottaa taas ruuantuotantoa ja luoda uusia edellytyksiä myönteiseen
kehitykseen.
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Kunnon tuottajamessujen

yhteistyökumppanit

rityksiä, muun muassa salmonellaa, mutta
myös kemiallisia tutkimuksisia, kuten natrium- ja kloorianalyysejä. Tervetuloa tuomaan
eläinsalmonellanäytteitänne meille!
22.

1.

7.

13.

Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimivat Sikava ja Naseva. Naseva on nautakarjan
terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Sikava puolestaan sikatilojen vastaava terveydenhuollon seurantajärjestelmä.

Oy Feedex Ab on Pohjanmaalla, Pedersören
Kolpissa, sijaitseva rehutehdas. Vuonna 1992
perustettu perheyritys valmistaa rehuseoksia
niin naudoille, sioille kuin hevosillekin. Rehujen valmistuksessa panostetaan rehujen
laatuun. Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen rehun
tilan tarpeisiin sekä tekee tarvittaessa ruokintasuunnitelman. Terve tuotantoeläin antaa
parhaan tuloksen!

Johetec toimittaa laadukasta karjataloustekniikkaa. Omana tuotteena JOHEX-hyvinvointiputki ja eurooppalaiset huipputuotteet:
Acofunki/Egebjerg, Domino, Hotraco, Greten,
PremiumFlooring ja Schonlau.
Lisätietoa www.johetec.fi

2.
Hankkija on Suomen osaavin maatalouskaupan ammattilainen. Meiltä löytyvät monipuoliset maatalouden tuotantotarvikkeet,
viljakauppa, maatalouskoneet, parhaat ratkaisut eläinten ruokintaan sekä puutarha- ja
rautatuotteet. Hankkijan edistyksellinen ja
ainutlaatuinen tutkimus & tuotekehitys sekä
korkealaatuiset rehut tuovat onnistuneita
ruokintaratkaisuja juuri Teidän tilanne tarpeisiin, aina täysrehuista komponenttiruokintaan. Innovatiivisia Progut® ja Progres®
-rehuratkaisuja viemme yli 30 maahan.
www.hankkija.fi #parastarehua
3.
Finlactic Oy perustettiin vuonna 2010. Yritys
tuottaa maitohapposovelluksia moniin eri
tarpeisiin. Tämän hetken pääsovellluskohteet
ovat sika- ja siipikarjataloudessa rehun lisäja säilöntäaineina. Yrityksen tunnetuimmat
tuotemerkit ovat LAKTA®-sarja sekä Homesieppari. Finlactic Oy:n ajanmukaiset tuotantotilat sijaitsevat Kokemäellä.
4.
Envirologic kehittää ja myy pesurobotteja,
jotka vähentävät manuaalisen pesun tarvetta
terveydelle vaarallisissa ja vahvasti likaantuneissa ympäristöissä. Vastaamme paremman työympäristön vaatimuksiin kestävän
työelämän puolesta sekä elinkeinoelämän ja
yhteiskunnan hyvän hygienian ja puhtauden
vaatimuksiin.
5.
Edustamme Schaumannin kivennäisrehuja
sekä biologisia Bonsilage-säilöntäaineita.
Schaumannin tuotekehityksen tuloksia ovat
mm. Bonvital-probiootti, Ceravital-entsyymi
ja Rumivital-entsyymi. Ne ovat Schaumannin
EU-rekisteröityjä rehujen lisäaineita, joilla on
todettu useita positiivisia vaikutuksia eläinten
tuotokseen ja hyvinvointiin. Hyödyntämällä
asiantuntemustamme saat kustannustehokkaat ratkaisut sikojen ja nautojen ruokintaan
sekä rehujen hyödyntämiseen.
6.
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy on vuonna 1952
perustettu maatalous- ja ympäristölaboratorio. Toimintamme kattaa erilaiset alkutuotannon ja biotalouden tarvitsemat analyysipalvelut. Olemme osa Eurofins Scientific
-konsernia, joka on maailman johtava laboratorioanalyysipalveluihin keskittynyt toimija,
jolla on yli 400 laboratoriota 44 eri maassa.
Suomessa Eurofins-konsernilla on elintarvike- ja ympäristöanalytiikkaa.

8.
ProAgria tarjoaa palveluja ja osaamista maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittämiseen. Asiantuntijoidemme erikoisosaamista on maatilojen talouteen, johtamiseen, tuotantoon ja ruokintaan liittyvät toiminnot. ProAgrian laaja asiantuntijajoukko
auttaa ja palvelee yrityksesi talousasioiden
hallinnassa, tuotannon suunnittelussa ja seurannassa sekä tuloksen parantamisessa. Älä
epäröi ottaa meihin yhteyttä.
9.
Raisioagro on osaava ja luotettava kotimainen kumppani ja innovatiivinen edelläkävijä.
Panostamme laatuun ja ympäristön hyvinvointiin. Toimintamme painopiste on rehuissa, ruokintaosaamisessa ja kasvinviljelyssä.
Muut tuotantopanokset ja -tarvikkeet täydentävät palvelujamme.
10.
Tokki Oy:ltä kalusteet karjasi parhaaksi. Spinder, Jourdain, EasyFix ritiläpalkkimatot ja sulana pysyvät juomakupit!
11.
Lehmälääkärit.com eläinlääkäreiden intohimona ovat naudat ja palkitseva tiimityö
motivoituneiden tilallisten kanssa! Työmme
perusta on ennaltaehkäisevä nautaterveydenhuolto - olemme investointi, emme kuluerä.
Lehmälääkärit.com tarjoaa myös LAADUKKAITA ja loistavaa palautetta saaneita kurssi- ja koulutuspalveluja tuottajille, lomittajille,
neuvojille, eläinlääkäreille sekä kaikille naudoista kiinnostuneille.
12.
Limousin-osuuskunta perustettiin vuonna
2010 ja sen kotipaikka on Tampere. Perustajajäseniä oli 10, nyt jäsenmäärä on 60 ja
lisää jäseniä halutaan. Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten elinkeinon
tukemiseksi markkinoida jäsenten omistamia limousin-rotuisia eläimiä, joko teuraaksi
tai eloon. Määritelmän limousin-rotuisesta
naudasta vahvistaa osuuskunnan hallitus.
Osuuskunta edistää myös limousin-rotuisten
nautojen kasvattamisen yleisiä edellytyksiä.
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14.
SEMEX FINLAND OY on kanadalaisen eläinaineksen markkinointiin ja maahantuontiin erikoistunut yritys, joka toimii Semex Alliancen
jälleenmyyjänä Suomessa. Tarjoamme käyttöönne monipuolisen valikoiman laadukkaita
sonneja ja alkioita, joiden avulla voit kehittää
karjaasi haluamaasi suuntaan. Meiltä saat
myös asiantuntevaa jalostusneuvontaa. Kaikilla neuvojillamme on vahva käytännön kokemus karjanhoidosta ja jalostuksesta.

Hortilab on kotimainen Finasin akkreditoima (T187) ja Eviran hyväksymä laboratorio.
Teemme viljavuustutkimukset sekä muut
ravinnetutkimukset maasta, vedestä, kasveista ja hedelmistä. Analyysivalikoimaamme
kuuluu myös viljojen laatutestejä, esimerkiksi
itävyys, 1000 siemenen paino ja DON-määritys. Analysoimme myös viljojen ja rehujen valkuaispitoisuuden. Kysy messutarjoustamme!
23.
Haluamme auttaa maatalousyrityksiä ja tarjota heille sopivia pankkipalveluja, kun he
pyrkivät saavuttamaan tavoitteitaan. Toimintamme perustuu vahvoihin asiakassuhteisiin.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä sen kyky
tarjota erinomaisia asiakaskokemuksia on
vahvuutemme. Paikallinen henkilöstö auttaa
niin pientä kuin suurtakin maatalousyritystä
kasvun tiellä.

15.
Ransuco toimii sika- ja nautakalusteiden
valmistajana. Valmistus on Koski Tl:ssä
Varsinais-Suomessa. Nautapuolella valikoimaamme kuuluvat myös Jourdain-kalusteet,
SveaAgri lannanpoisto ja –ilmastointilaitteet,
La Buvette -vesijärjestelmät, Kraiburg-kumimatot ja Hotline-sähköaitaustuotteet.
Sikaloihin toimitamme SKOV-ilmastointia,
Skiold-liemiruokintalaitteita ja –myllyjä, Aco
Funki -tuotteita ja Suding- ja Nooyen-ritilöitä.
16.
Faba on täyden palvelun talo eläinaineksen
kehittämiseen. Osuuskunta kehittää ja tarjoaa omistajilleen keinosiemennys-, jalostusja hedelmällisyyspalveluja kustannustehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Faba omistaa neljänneksen VikingGeneticsistä, joka on yksi maailman suurimmista ja
johtavista jalostusyrityksistä. Lisäksi Faba
välittää lukuisten ulkomaalaisten jalostusyritysten eläinainesta.

17, 18, 19
Maatalousoppilaitokset.

24.
Vaasan Osuuspankki on johtava paikallispankki Rannikko-Pohjanmaalla. 90 työntekijällämme on perusteellinen osaaminen
pankki- ja vakuutusalalta. 7 toimistossamme
Närpiöstä Uuteenkaarlepyyhyn palvelemme
yli 50 000 asiakasta.
25.
Elämänturvayhtiö LähiTapiola Pohjanmaa
tarjoaa asiakkailleen terveyden, talouden ja
turvallisuuden palvelut ja tuotteet.
26. Agrineuvo Fiskaali
Agrineuvo Fiskaali tekee viljelijöille liiketoimintasuunnitelmia, maksuvalmiuslaskelmia,
sukupolvenvaihdoksia ja tukineuvontaa. Olen
valtuutettu Neuvo2020 -neuvoja. Ota yhteyttä!

Pelma Oy on maataloustarvikkeiden tukkuliike, joka palvelee jälleenmyyjiä sekä tuottajia
kautta Suomen.
28.
Karjatilojen sisustus ja kalusteet.
29.

Intervet/MSD Animal Health vastaa tulevaisuuden haasteisiin, kehitämme innovatiivisia ratkaisuja eläinten lääkintään ja olemme
vahva edelläkävijä eläinten hyvinvointialalla.
Kaikkea toimintaamme ohjaa pyrkimys parantaa lemmikki- ja tuotantoeläinten elämänlaatua, ja jokaisen uuden päivän otamme askeleena kohti eläinten parempaa hyvinvointia.
Olemme Suomen johtavia eläinlääkeyrityksiä.

Pellon Group on toiminut nauta- ja sikatilojen kumppanina jo yli 50 vuotta. Toimitamme,
asennamme ja huollamme kaiken kalustuksen ja tekniikan, mitä tuotantorakennuksen
sisällä tarvitaan, kun tavoitteena on kannattava tuotanto. Esimerkiksi niin sika kuin nautapuolen ruokintajärjestelmillämme säästät
työtä ja ruokit eläimet tarkasti tarpeen mukaan, siten että rehukomponentit hyödynnetään tehokkaasti. Varaosat, suunnittelijat
ja tuotetuki sijaitsevat Ylihärmässä. Pellon
brändillä myytävät tuotteet ovat avainlippumerkittyjä ja siten kiinteä osa kotimaista ravintoketjua. Tervetuloa keskustelemaan lisää.

Snellmanin laboratorio on valtuutettu laboratorio teurastamon yhteydessä. Laboratorio
on hyväksytty tekemään mikrobiologisia mää-

37.

Turun Konekeskus Oy on vuonna 1998 perustettu maatalous- ja kiinteistönhoitokoneiden
maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut suomalainen perheyritys. 2016 aloitimme myös
Massey Ferguson maahantuonnin ja myynnin. Tuotevalikoimaan kuuluu myös aurinkosähkötuotteita sekä työkaluja, varaosia ja
tarvikkeita. Olemme vasta saaneet Viherlinja
2.0 kehittämishankkeen päätökseen, minkä
seurauksena meiltä voi nykyään ostaa mm.
vasikkaiglut ja LED valaistukset. Lisäksi yritys
toimii IKH:n jälleenmyyjänä Turussa.

Mtech Digital Solutions on Suomen johtava
maatalousalan ohjelmisto- ja ratkaisutoimittaja.Monipuoliset ohjelmistot maatiloille.
Minun Maatilani moduulipohjaiset ja räätälöitävät ohjelmat nautatiloille. Uudistuva
Wisu-ohjelmisto ja mobiilisovellus MobiWisu
viljelysuunnitteluun. WebWakka ja WakkaKuitti talousohjelmat maatilan kirjanpitoon.
Karjakompassi, laaja ohjelmisto nautatilan
tuotannon suunnitteluun ja seurantaan. Biotalouden ja elintarviketeollisuuden digitaaliset ratkaisut yrityksille. www.mtech.fi

31.
Yara tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristön suojeluun. Lannoitteemme
ja kasvinravitsemusosaamisemme auttavat
tuottamaan ruokaa kannattavasti maapallon
kasvavalle väestölle. Teollisuustuotteemme
ja ympäristöratkaisumme vähentävät päästöjä ympäristöön, parantavat ilman laatua sekä
tukevat turvallista ja tehokasta tuotantoa.

38.

Elho on vuonna 1968 perustettu perheyritys,
jonka toimialana on laadukkaiden maatalouden työ- ja urakointikoneiden valmistus. Se
on alansa edelläkävijä, johon asiakkaat ja yhteistyökumppanit luottavat.

Osuuskunta Maitosuomen ja Pohjolan Maidon
osastolla keskustellaan ajankohtaisista maidontuotannon kehittämisasioista: tuottavuuden lisääminen pellolla ja navetassa on hyvä
keino kehittää kannattavuutta lyhyellä aikavälillä. Tuottajia kannustetaan kehittämään liiketoiminta- ja johtamisosaamistaan. Jatkuva
parantaminen Lean-menetelmiä hyödyntäen
on monen maitotilan mahdollisuus kehittää
kannattavuutta. Valion osastolta myös Starttirehut vasikan alkukasvatukseen. FinnLacto:
VasikkaMaster PRO. Rehujen suojaustuotteet
ennakkohinnoin.

33.

39.

Finnelox: Navettojen ja sikaloiden pesu ja desiointi. Tuottavuutta lisäävät ratkaisut arkeasi
helpottamaan.

DeLaval kehittää maidontuotannon ratkaisuja ja järjestelmiä, joissa eläinten luonnollinen
käyttäytyminen ja terveydestä huolehtiminen
on pääasiassa. Tavoitteenamme on vähentää
maatilojen ympäristöjalanjälkeä ja parantaa
samalla maidontuotantoa, tilojen kannattavuutta sekä ihmisten ja eläinten hyvinvointia.
DeLavalin laitteilla ja tarvikkeilla lypsetään,
ruokitaan ja hoidetaan lypsyeläimiä joka päivä maailmanlaajuisesti yli sadassa maassa.

32.

34.
Urban Feeders: Tarjoamme ainutlaatuisen
konseptin vasikoiden ruokintaan ja terveydenhuoltoon. Tämä tarjoaa mahdollisuuden
nostaa vasikkakasvatuksen tasoa ja laatua.
Toimintavarmat koneemme ja kansainvälisen
tason neuvontamme ovat auttaneet asiakkaitamme nostamaan kasvatustuloksiaan monella tasolla.

27.

20.

21. SNELLMAN LAB

30.

35.
Iopari: Kotimainen toimija, maatalousrakentamisen erikoisosaaja. Suunnittelu, rakentaminen, ”Lämmöt päälle”-paketit, huollot.
Oma tuotanto: Ilmanvaihto PC-rakenteiset
25 mm valoharjat ja valoseinät, hormit. Maahantuonti: Torenna-kalusteet parrenerottajat
ja ruokintaesteet. Geyer&Hosaja ritilä-ja parsimatot, Huber parsipedit. Tuotevalikoimamme kokonaisuudessaan esillä www.iopari.fi.
Verkkokauppa.
36.
Schauer/Triotec Oy on metallialan konepaja,
joka valmistaa, myy ja markkinoi korkealaatuisia siipikarjankasvatusjärjestelmiä, ulkorehu- ja pellettisiiloja sekä kuljettimia. Triotec
on hitsattujen siilojen markkinajohtaja Suomessa. Lisäksi Triotec tuottaa ohutlevytöiden
alihankintaa muille laite- ja konevalmistajille.
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40.
DEMECA on maatalouden asiantuntijayritys Haapavedeltä. Tehtävämme on parantaa
maatilojen kannattavuutta ja hyvinvointia
ja tuottaa maatilan kasvua tukevia teknisiä
ratkaisuja, mm. navetan ilmanvaihto-, lietepumppaus- ja kuivitusjärjestelmiä sekä maatilakokoluokan biokaasulaitoksia.
41.
Sipoossa toimiva yritys, joka jalostaa ja
markkinoi noin 550 suomalaisen maitotilan
maidon ja on Suomen toiseksi suurin meijerituotteiden toimittaja. Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvat Arla Oy Sipoo, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Kaustisen Osuusmeijeri,
Arla Oy Itä-Suomi, Laaksojen Maitokunta, Limingan Osuusmeijeri, Paavolan Osuusmeijeri, Porlammin Osuusmeijeri, Arla Oy Pohjois-Suomi ja Ruhan Meijeri.
42.
Suomen Karjatilatarvike Oy on karjatalouden
laitteiden, koneiden ja tarvikkeiden luotettava
toimittaja. Itsenäinen yritys aloitti toimintansa
vuonna 1974. SKT on suora linkki nykyaikaisten kehittyvien karjatilojen ja edistyneiden tavarantoimittajien välillä.
JATKUU »

KUNNON

TUOTTA JA

MESSUT

Messuohjelma

Kunnon tuottajamessujen

yhteistyökumppanit

43.
Mestarifarmi on täyden palvelun yhteistyökumppani maatilarakentamiseen. Laaja tuotevalikoima kattaa maatalouden tuotantorakennukset lietekuiluista kattorakenteisiin,
kalusteet, lypsy-, ruokinta- ja ilmanvaihtolaitteet sekä laakasiilot ja lietesäiliöt. Edustamamme tuotemerkit, mm.: GEA, ARNTJEN,
GRETEN, SundsAlfa, Reventa, Animat. Yhteistyössä osastollamme WEDA Suomi esittelemässä sikaloiden ruokinta-, kaluste- ja
ilmanvaihtoratkaisuja.
44.
Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden
johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Valikoimasta löytyy niin rehu- kuin maanparannuskalkkeja.
45.
Teollisuushankinta: Maatalouden tukkukauppaa vuodesta 1992.
46.
Olemme NHK, vuonna 1990 perustettu maatalouskoneiden maahantuontiin ja myyntiin
keskittynyt suomalainen perheyritys. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisten tuotemerkkien ja alan kehittyneimpien menetelmien lisäksi myös ammattitaitomme sekä
osaamisemme. Laajan varaosa- ja huoltoverkoston avulla takaamme asiakkaillemme

jatkuvan tukemme. Meille on tärkeää tukea
ja kehittää suomalaista ruuantuotantoa sekä
maanviljelyä nyt ja tulevaisuudessa.
47.
Kärki-Agri on suomalaisten nauta- ja maitotilojen palveluun erikoistunut yritys. Kärki-Agri
on kotimainen perheyritys, joka on perustettu
vuonna 1996. Kärki-Agri palvelee suomalaisia
maatiloja luotettavasti ja lähellä asiakasta.
Kärki-Agrin markkinoitaviin tuotteisiin kuuluvat muun muassa rehunsäilöntätuotteet, kotimaiset kivennäisrehut ja nuolukivennäiset,
erikoisrehut ja hygieniatuotteet.
48.
Purmet on vuonna 2017 perustettu, veljekset
Jonas ja Johan Lövin omistama yritys. Purmetin salaojan huuhtelulaite on markkinoilla ainoa laite, jossa myös kaivuuvarusteet ja
vesisäiliö.
49. NHK
50. ELHO
51.
Valmistamme rehuseoksia tilan omasta viljasta sekä viljan jauhatusta/murskausta. Välitämme myös rehuviljaa. Käytössämme on
neljä rehulaitosautoa.

Tervetuloa
tuottajamyymälään!
 Tuottajamyymälä on messupäivänä 5.10. avoinna kaikille
messuvieraille. Muista ottaa tuottajakortti mukaasi! Messujen
kunniaksi myymälässä on useita hienoja erikoistarjouksia. Valikoimassa on sekä tuttuja suosikkeja että syksyn uutuuksia.
– Olemme varautuneet messuihin laajalla valikoimalla ja
suurella määrällä tuotteita, henkilöstö- ja tuottajamyymälästä
vastaava Olof Snellman kertoo. Tarjolla on myös useita erikoisuuksia, kuten naudanlihakäristys, paloitellut nakit ja pakastettu, kevyesti savustettu kassler.
Jauheliha on perinteisesti yksi tuottajamessujen
suosituimmista tuotteista, mutta
myös grillimakkaroilla ja leikkeleillä on hyvä menekki.
Olof Snellman toivottaa henkilökunnan puolesta kaikki
messuvieraat sydämellisesti
tervetulleiksi!
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52.
Lantmännen Agro on vastuullinen maatalouskaupan toimija. Tarjoamme tutkittuja tuotteita parhailta toimijoilta tilan tarpeita varten
koottuna. Viljelyohjelmista saat valmiit reseptit ympäristöfiksuun tuotantoon. Vähemmän
huolia, parempaa maataloutta myös huomenna. Pidetään maaseutu yhdessä elävänä.

TORSTAINA 4.10.

PERJANTAINA 5.10.

Seminaari

Messupäivä

EETVARTTI-HALLI

09.00

Messuportit avataan

53. HANKKIJA

12.00 Kahvi + voileipäpöytä

10.00

54. TURUN KONEKESKUS

13.00 Seminaarin avaus

Tervetuloa messuille!
Avauspuhe, konsernijohtaja Erkki Järvinen

55.

13.05 Ajankohtaistilanne ja tulevan kauden
toimenpiteitä

LP Lakkapää Oy on perinteikäs rauta- ja
maatalouskauppa Pohjois-Suomessa. Pääpaikka sijaitsee Torniossa, lisäksi myymälät
Rovaniemellä, Ylitorniolla sekä Kempeleessä.
Maatalouskaupan puolella esim. maatalouskone- ja säilöntäainekauppaa tehdään päästä
päähän Suomea. Maatalouspuoli työllistää
tällä hetkellä n. 15 henkilöä. Snellmanin
messuilla esittelyssä biologiset säilöntäaineet, säilöntäaineannostelijat, infrapunalämmittimet sekä henkilö- ja pakettiautojen
perävaunut ja kuljetustrailerit. Tervetuloa tutustumaan ja kaupoille osastollemme!
56. CHRISTER SUNDQVISTIN ELÄINKULJETUSAUTO
57. PETER BJÖRKIN ELÄINKULJETUSAUTO

10.30-16 Snellmanin esittelyvideo Eetvartti-hallissa

Snellman ja lihamarkkinat – tievalintoja
tulevaisuutta ajatellen. Roland Snellman
Määrä- ja hintatilanne, markkinapanostukset. Ronny Snellman
14.00 Snellmanin lihaketju kohti 2022
Mihin kannattaa panostaa. Tommi Fors

9–16

Myymälä avoinna

9–16

Messuosastot avoinna

9–16

Lasten leikkipaikka: pomppulinnat,
leikkimatot, puuhakirjoja ym.

9–16

Grillimakkaraa ja Panineja konekentällä

9–16

Voileipäkahvila Iivari-hallissa

11–13

Teurastamon esittely

14.30 Kahvitauko
15.00 Tietoiskuja toiminnan kehittämisestä
(nauta- ja sikaryhmät erikseen)

Messupäivän tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Tervetuloa!

Nautaryhmä
Naudalle pehmeä kasvatuspohja –
miten vaikuttaa tulokseen. Vesa Hihnala
Vasikkavälitys – turvallinen toiminta
nautaketjussa. Mårten Lassfolk
Lääkitys hallintaan ja naudanterveys
kuntoon, miten? Saara Rantanen

MESSUJEN
RUOKATARJOILU

Nautaketjuun investoidaan –
käytännön esimerkkejä. Vesa Hihnala
Sikaryhmä

TORSTAINA 4.10.

Panostus eläinainekseen –
miksi se kannattaa? Tomas Gäddnäs

Sikaseminaariin osallistuville tarjoillaan
päivällinen ruokalassa.

Vapaaporsituksesta lisähinta, miten vaikuttaa
tulokseen, mistä lisätietoja? Martti Hassila

PERJANTAINA 5.10.

Maatiaispossu Superior, lihasikojen
uusi ruokintamalli. Kirsi Partanen

Grillikatoksesta löytyy Eetvarttia sekä
kuoretonta grillimakkaraa.

Tautisuojaus keskiössä, alustavia tuloksia
Biocheck-kartoituksista. Tove Donner

Paniniautosta tarjolla on paninin maistiaisia.

16.00 Näytteilleasettajat esittäytyvät
Lyhyitä puheenvuoroja

Voileipäkahvilasta saa leipien päälle erilaisia
leikkeleitä sekä vihanneksia.

Messuosastot avoinna
17.00 Päivällinen ruokalassa

Messutilassa on perinteisesti tarjolla
kahvia, teetä, mehua, pullaa ja keksiä.

Ennakkoilmoittautuminen 1.10. mennessä
Katso lisätietoja: anelma.snellman.fi
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KUNNON

TUOTTA JA

Hyvinvoivasta alkutuotannosta hyötyvät kaikki
Snellmanin tuotteilla on hyvä kysyntä, mutta maatalouden heikko kannattavuus
ja kohonneet rehukustannukset jarruttavat lihan saatavuutta. Olemme hyvin tietoisia tilanteesta, Lihanjalostuksen tj Roland Snellman sanoo. Lisää hinnankorotuksia on tulossa, mutta muutokset toteutuvat viiveellä.

TÄRKEITÄ TAVOITTEITA

MESSUT

ALKUTUOTANNON TOIMINNAN
VAHVISTAMISEKSI
• Sika- ja nautaketjun yleisen kannattavuuden parantaminen
• Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Kannustus hinnoittelun avulla:
		

• Naudan olosuhdelisä

		

• Pihattolisä lehmille

		

• Vapaaporsituksesta lisähinta

		

• Toimintaa tukevat investoinnit ym.

• Lääkityksen tarkka seuranta ja lääkitystarpeen vähentäminen
• Sikaketjun rehukonseptin vahvistaminen ja soijariippuvuuden vähentäminen
• Sikaketjun suunnitelmallisen rekrytoinnin edistäminen, Figenin huippugenetiikan systemaattinen jalkauttaminen tuotantotiloille
• Tuottajien toiminnan kehittymisen tukeminen – tilaneuvonta ja koulutus
• Alkutuotannon ainutlaatuisuuden hyödyntäminen
Snellmanin markkinoinnissa

Kun tuottajalehti tapasi Roland
Snellmanin syyskuussa oli kulunut
lähes vuosi siitä, kun hänet nimitettiin Lihanjalostuksen toimitusjohtajaksi. Ensimmäinen tapaaminen
tuottajien kanssa oli tuottajapäivässä syksyllä 2017, ja siitä lähtien
Roland on vieraillut monella tilalla
ja saanut arvokasta palautetta tuottajilta.
– Aloittaessani toimitusjohtajana
lupasin, että tekisimme kaiken voitavamme nostaaksemme kaupan
myyntihintoja, jotta voisimme omasta puolestamme nostaa tuottajahintoja, Roland sanoo. Tuottajista tuli
vuoden pääteema ja onnistuimme
pyrkimyksessämme.
Päinvastoin kuin ala, Snellman
nosti eikä pudottanut tuottajahintoja
vuodenvaihteessa.

Laajempi kattavuus ja parempia tuotteita
Korkeammista myyntihinnoista huolimatta myynti ei kärsinyt, vaan kuluttajat valitsevat vieläkin mieluiten
Snellmanin tuotteita, jos ne vain löytyvät myymälän valikoimasta.
– Osana uutta strategiaa panostamme nyt hyvin myyvien tuotteiden
kattavuuden laajentamiseen kauppaketjuissa, Roland kertoo. Tämän
lisäksi parannamme sellaisia tuotteita, joilla on hyvä kattavuus, mutta
jotka eivät täysin täytä myyntipotentiaaliaan.
Snellmanin Superior kinkku on
hyvä esimerkki laadukkaasta tuotteesta, joka on nyt saatavilla kaikissa Suomen kauppaketjuissa. Mahdollisimman monella kuluttajalla on
siis mahdollisuus tutustua Superior
- 10 -

kinkkuun riippumatta siitä, missä
kaupassa hän asioi.

Hinnankorotus syksyllä
Lihan saatavuus on ratkaiseva
Snellmanin strategian panostuksien
onnistumisessa.
– Naudan puolella hankintamäärät ovat tyydyttäviä, Roland sanoo.
Vasikoiden saatavuus on kehittynyt
hyvin, mikä varmistaa tulevaisuuden nautamääriä. Mutta sikapuolella emme ole saaneet budjetoituja
määriä kesän aikana.
Syyskuussa Snellman päätti korottaa lihasian perushintaa 5 c/kg
syksyn aikana. Porsaanhintaa nostetaan samaan aikaan 3 eurolla/kpl.
– Tiedämme etteivät nämä hinnankorotukset riitä kattamaan kohonneita rehukustannuksia, mutta

lihamarkkina ei kykene vastaamaan
nopeasti rehujen nopeisiin hintamuutoksiin, Roland sanoo. Myyntihinnat neuvotellaan puoli vuotta
etukäteen, joten hintaneuvotteluissa
syksyn jakson osalta ei vielä tiedetty
millainen kesä oli odotettavissa.
Tavoitteet ovat samat vuodelle
2019.
– Haemme edelleen korotuksia
myyntihintoihin vuonna 2019 ja tavoitteenamme on myös voida kanavoida korotuksia tuottajahintoihin.
Mutta nämä toteutuvat viiveellä.

Alkutuotanto valttikorttina
Alkutuotannon positiivinen erilaistuminen on asia, joka toimii perusteluna lisähintaan kaupassa. Argumenteissa, jotka tulevat olemaan
tärkeitä tulevaisuuden kuluttajille,

toistuvat eläinten ja ihmisten hyvinvointi sekä luonnollisuus eri tavoin.
– Erilaistuminen alkutuotannossa on pitkän tähtäimen panostus,
koska muutokset kestävät luonnollisista syistä kauan toteuttaa. Mutta
tämä on oikea tie, Roland toteaa, ja
voimme kertoa avoimesti kuluttajille, että tähän suuntaan tähtäämme.

Automatisointi tuotannossa
Optimoitu toiminta on kauan ollut
lähtökohtana Snellmanin tuotannossa. Tavoitteena ovat jatkuvat parannukset ja konkreettinen mittari
siinä on tavoite, että tärkeitä avainlukuja parannetaan 5 prosentilla
vuodessa. Tuotannossa nämä voivat
olla esimerkiksi kg/henkilötyötunti
tai pakettia/henkilötyötunti.
– Viiden prosentin parannus voi- 11 -

daan mitata myös omalla tilalla tärkeissä avainluvuissa, esimerkiksi
energiankulutuksessa eläinpaikkaa
kohti, Roland sanoo. Parannus ei
ehkä näy niin selvästi vuositasolla, mutta jos verrataan kymmenen
vuotta ajassa taaksepäin, ero voi olla
merkittävä.
Jatkuvien parannusten saavuttamiseksi tuotannossa panostetaan
seuraavaksi automatisointiin suurissa volyymituotteissa, toisin sanoen robotit hoitavat osaa linjasta.
Perustyö on jo tehty, Roland toteaa, joten nyt voimme harkita, missä
kohteissa automatisointi on järkevin
ratkaisu.
			
HJ

Prosessiajattelu vahvistaa
kokonaiskuvaa
Snellmanin tehtaassa Kuusisaaressa jalostetaan noin
820 000 kiloa sian- ja naudanlihaa viikossa. Koko toiminta on koottu saman katon alle, aina teurastuksesta pakkaukseen. Toiminta toimii kuin hyvin öljytty koneisto, jossa pyritään mahdollisimman optimaaliseen
raaka-aineen jakeluun.
Ronnie Granlund on syksystä 2017
lähtien ollut Snellmanin Lihanjalostuksen uusi tuotantojohtaja. Hänen
vastuualueensa kattaa teurastamon,
leikkuun, tuorelihan, meetvurstin ja
jalosteiden tuotanto-osastot. Jatkuvat parannukset ja sitoutunut henkilökunta ovat tuotannon johtotähtenä.
– Kehitystyömme perustana on se,
että jokainen meistä haluaa onnistua omassa työssään, Ronnie sanoo.
Aktiivisessa feedback-kulttuurissa,
joka perustuu osallistumiseen ja
sitoutumiseen, pystymme kehittä-

mään prosesseja ja työvaiheita koko
tuotannossa.

Prosessiajattelua tuotannossa
Viime vuosien aikana on siirrytty
kuvaamaan tuotantoa prosesseina
osastojen sijaan. Tämän ansiosta henkilöstö voi saada paremman
käsityksen ja ymmärryksen omasta
työpanostuksestaan osana kokonaisuutta ja työnjohto saa suuremman
kokonaisvastuun.
– Tähtäämme yhä enemmän siihen, että johdamme prosesseja eikä

toimintoja, Ronnie sanoo. Tämä tarkoittaa, että toimintojen sijaan johtaminen kulkee enemmän tuotevirran
mukaan. Yksittäisten osastojen sijaan johdamme tuotantoa kokonaisuuksina. Tällä tavalla johtamisalue
kapenee, eli se ei kata yhtä monta
tuotetta, mutta vastuualue kasvaa.
Apunaan Ronniella on neljä prosessikehittäjää, jotka muun muassa
juurruttavat prosessiajattelua henkilöstön pariin. He osallistuvat myös
Lihanjalostuksen tuotantokehitystiimiin ja antavat tuotantoteknistä palautetta kehitystyöhön.

Uusi pihvilinja skin-tuotteille
Tuorelihan osastolla otettiin kesällä käyttöön uusin investointi – uusi
pihvilinja, jolla voidaan pakata pihvit
skin-pakkauksiin.
– Skin-pakkauksien etu on ensisijaisesti esteettinen. Kuluttajan on
helppo havaita, mitä pakkauksessa

Valmentavassa johtajuudessa luodaan kannustavaa ilmapiiriä. Ronnie Granlund tuotannossa,
juttukumppanina Linus Snellman.

on ja pihvit näyttävät hyvältä hyllyissä. Myös kauppa on peräänkuuluttanut niitä.
Raaka-ainepula sikapuolella on
vaikuttanut tuotantoon kesän aikana. Näin ollen luotettavien mittausja johtamisjärjestelmien rooli tuotannossa korostuu entisestään, jotta
päätökset voidaan perustaa oikeisiin
tietoihin.

SNELLMAN
LUKUINA
Konsernin liikevaihto 2017:
296 milj. euroa

Turvallisuus on tärkeää. Lihanleikkaajan varusteisiin kuulu mm. turvaesiliina, viiltosuojahanskat ja kuulosuojaimet.

Superior vaatii erikoisosaamista

Kaikki saman katon alla

Superior kinkku on yksi Snellmanin erikoisuuksia. Käsintehty tuote
on herättänyt paljon kiinnostusta,
ja tuotannossa se vaatii suurempia
panostuksia kuin perinteiset leikkeletuotteet.
– Superior vaatii erikoisosaamista aina alkutuotannosta tuotannon
prosesseihin. Lihan laatu on oltava
juuri oikea, mihin vaikuttavat muun
muassa rehu, ruokinnan ajankohta
ennen teurastusta, ulkolämpötila ja
jäähdytys.
Grillatut tuotteet ovat toinen leikkeleiden erikoisuus. Snellman investoi uuteen grilliuuniin, jolla voidaan
grillata koko tuote alusta lähtien,
saavuttaen näin tuotteiden ainutlaatuisen maun ja rakenteen.

Koko Snellmanin Kuusisaaren tuotanto on koottu saman katon alle –
aina teurastuksesta valmiiseen, pakattuun tuotteeseen saakka. Tämä
on Ronnien mukaan suuri etu.
– Ilman kuljetuksia teurastamon
ja tuotannon välillä voimme tehdä
tuoreempia tuotteita. Suurempi osa
tuotannosta voidaan pitää online,
eli jatkuvasti tuotantolinjalla, eikä
suuria varastoja tarvita. Kun kaikki
on saman katon alla, myös kommunikaatio ja vuorovaikutus toimivat
paremmin. Jos jokin mietityttää, on
helppoa käydä tuotannossa tarkistamassa.
HJ

Konsernin tulos:
11,8 milj. euroa
Lihanjalostuksen liikevaihto:
219 milj. euroa

M E SS U

Konsernin henkilöstö yhteensä:
1500 henkilöä

TILA
MESSUALUE

Lihanjalostuksen henkilöstö:
n. 1032 henkilöä
Tuottajia:
n. 1800 tilaa,
joista 245 siantuottajaa

Lihanjalosteosaston tiloja laajennettiin vuonna 2013, mikä on mahdollistanut muun muassa
laajemman ruokamakkaravalmistuksen.
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YHÄ LAADUKKAAMPI ARKI

Suomalaisen lautasella
on laadukasta lihaa
Tilastot suomalaisten kulutuskäyttäytymisestä kertovat, että monipuolinen sekaruokavalio on suomalaisille tyypillisin tapa ruokailla. Laatutietoisuus kasvaa
edelleen ja Snellmanin tuotteet vastaavat tähän kysyntään. “Uskomme, että Suomessa tullaan syömään tulevina vuosikymmeninä korkealaatuisia, nykyisestä tarjonnasta merkittävästi poikkeavia tuotteita.”
Liha kuuluu arkeen ja juhlaan

Monipuolinen sekaruokavalio

Kuluttajat yhä laatutietoisempia

Mediakeskustelusta voi kenties saada sellaisen kuvan, että lihankulutus olisi Suomessa supistumassa.
Mutta todellisuudessa tilanne ei ole
muuttunut kovin paljoa moneen vuoteen. Suomalaiset nauttivat edelleen
lihasta, jopa enemmän vuodesta
toiseen, ja luottamus laadukkaisiin
brändeihin on vankka.
– Snellmanin missiona on antaa
ihmisille mahdollisuus parempaan,
Snellmanin Lihanjalostuksen markkinointijohtaja Tommi Fors sanoo.
Tämä tahto tehdä aidompia, parempia ja entistä luonnollisempia tuotteita on ollut mukana perustamisesta lähtien.
Tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen muistuttaa, että kulutusta
tutkittaessa huomaa, että asenteet
muuttuvat usein yllättävän hitaasti.
– Ihmismielellä on taipumus yliarvioida yhteiskunnan kehityksen
nopeutta. Edelleen näyttää siltä,
että Snellmanin arvot ja periaatteet palvella tavallisia suomalaisia
aivan tavallisten tuotteiden kautta,
on ajankohtaisempaa kuin koskaan
aiemmin.

Suomalaisten ruokailutottumuksia
tarkistaessa huomaa, että erittäin
suuri osa kotitalouksista muokkaa
ruokavaliotaan omaan elämätilanteeseen sopivaksi ilman suurempia
vastakkainasetteluita.
Viime kuukausina on käyty keskustelua joustavasta kasvissyönnistä, niin kutsutusta fleksaamisesta.
Se ei ole asenteellista lihan välttämistä, vaan pikemminkin joustava
tapa syödä monipuolisesti.
– Eri tilastojen mukaan jopa 70 %
suomalaisista syö joskus kasvisruokia, mutta ei pyri tietoisesti vähentämään lihankulutusta. Motiiveja
joustavaan ruokailuun ovat muun
muassa hyvinvointi ja eettisyys, Juuso selittää. Fleksaajien joukossa korostuu laatutietoisuus ja pyrkimys
valmistaa ruokaa itse, mahdollisimman laadukkaista raaka-aineista.
Tutkittaessa ostoskorien sisältämiä brändejä on usein todettu, että
Snellmanin ostaminen on erittäin
tyypillistä tämän kaltaisille talouksille. Ja heitä on paljon.

Tilastot eivät siis tue väitettä siitä,
että suomalaisten lautasilla olisi
tapahtunut merkittäviä muutoksia
proteiininlähteiden osalta. Toisaalta
tilastot kertovat vahvasti siitä, että
suomalaisten kulutustottumukset
ovat muuttumassa entistä laatutietoisemmiksi.
– Ruuan tärkein valintakriteeri
tulee aina olemaan maku ja olemme toistuvasti huomanneet, että
tuotteiden maku paranee, kun poistamme lisäaineita, käytämme aitoja
mausteita ja lihapitoisuus on korkea,
Tommi sanoo.
– Vastinetta rahalle -yhtälö on ratkaisevaa, ja tässä kilpailussa vahvojen brändien asema nousee entistä
arvokkaampaan asemaan, Juuso
täydentää.
Snellman-brändin mielikuva on
vankalla pohjalla. Uusin YouGov
BrandIndex -imagomittaus asettaa Snellmanin sijalle neljä kaikista Suomen elintarvikebrändeistä.
Edellä ovat ainoastaan Fazer, Valio
ja Paulig.
– Painimme siis kovassa sarjassa ja brändin mielikuva on korkea,

81

KILOA LIHAA
SUOMALAINEN SÖI
KESKIMÄÄRIN
VUONNA 2017

94 %

KOTITALOUKSISTA
OSTI RUOKAMAKKARAA VIIME VUODEN
AIKANA
- 14 -

Tommi toteaa. Tämä kaikki on ansaittu konkreettisten tekojen ja valintojen kautta, joita olemme yhdessä tehneet. Näitä tekoja tarvitaan
jatkossakin.

Luonnollisuus voimakkaasti
kasvava ruokatrendi
Luonnollisuus on yksi tämän päivän suurimmista ja voimakkaimmin
kasvavista ruokatrendistä. Kun katsotaan kuluttajan ostokäyttäytymistä Suomessa nähdään, että jopa 4050 % ruokaostoista liittyy tavalla tai
toisella luonnollisuuteen, laatuun,
hyvinvointiin ja vastuullisuuteen. Ei
siis puhuta kasvavasta marginaali-ilmiöstä, vaan ruoan kulutuksen
valtavirrasta.
– Kuluttajan tietoisuus ja ymmärrys ruuan ja terveyden välisestä
suhteesta kasvaa jatkuvasti ja terveellisenä koetuista ruokailutottumuksista tulee vaihtelevampia ja
henkilökohtaisempia, Tommi sanoo.
Enää ei riitä puhdas ainesosaluettelo, vaan koko ketjun tulee olla läpinäkyvä ja eettinen. Vastuullisuus on
odotusarvo paremmille tuotteille.

Avoimuus avain
onnistumiseen
Luonnollisuus ja aitous
ovat siis tärkeä
osa avoimuutta,
jossa kuluttajat tahtovat tietää yhä enemmän suosimistaan tuotteista, niiden tuotesisällöstä ja
valmistustavoista, jopa ihmisistä, jotka valmistavat nämä
tuotteet.
– Koemme, että luonnollisuus on merkittävä osa
muuttuvaa kulutusyhteiskuntaa, jossa valta on kuluttajalla.
Ruoantuotanto perustuu luottamukseen, ja se luottamus on
ansaittava kuluttajalta päivittäin, Tommi sanoo. Uskomme,
että Suomessa tullaan syömään
tulevina vuosikymmeninä korkealaatuisia, nykyisestä tarjonnasta
merkittävästi poikkeavia tuotteita.
HJ

LIHA MAISTUU.
Luonnonvarakeskuksen
julkaiseman
ravintotaseen mukaan suomalainen söi
vuonna 2017 keskimäärin 81 kiloa lihaa
vuodessa. Määrä oli sama kuin vuonna
2016, mutta lihankulutus on kasvanut jo
pitkään.
Kesäkuuhun tultaessa lihan kokonaiskulutus Suomessa on Kantar TNS
Agrin tilastojen mukaan edelleen kasvussa (+2 %) verrattuna viime vuoden
vastaavaan aikaan. Koko vuonna 2018
lihan kulutuksen arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla, painottuen edelleen
siipikarjanlihaan (Kantar TNS Agri, Lihabarometri).

Lihavalmistemyynti vankalla
pohjalla
Lihavalmisteita nautitaan melkein kaikissa suomalaisissa kotitalouksissa.
Nielsen Homescanin mukaan peräti 94
% suomalaisista kotitalouksista on ostanut viime vuoden aikana ruokamakkaroita.
Viipalepakatuissa
lihavalmisteissa
ostaneiden talouksien osuus on tätäkin
suurempi. Peräti 97 % kotitalouksista
on ostanut tuoteryhmän tuotteita viime
vuoden aikana. Yhteistä molemmille
tuoteryhmille on, että asiakasmäärä on
kasvanut ja, että aiempaa laadukkaammat, keskihinnaltaan kalliimmat tuotteet kasvattavat myyntiä.

Kasvipohjaiset proteiinilähteet
laskussa
Kun katsotaan teollisuuden kaupalle
toimittamia tavaravirtoja, ovat kasvipohjaisten proteiininlähteiden toimitukset
kaupalle kääntyneet voimakkaaseen
laskuun vuonna 2018. Tämän vuoden
heinäkuuhun tultaessa kasviproteiinituotteiden toimitukset olivat pienentyneet 26 %:lla viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden (Analyse2 SELMA-markkinaseuranta).
Eri lähteiden perusteella maito- ja
kasvipohjaisten tuotteiden osuus on ollut noin 1–3 %:n tasossa kaikista liha-,
maito- ja kasvisproteiinien ostoista.

97%

KOTITALOUKSISTA
OSTI LEIKKELEITÄ
VIIME VUODEN
AIKANA
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TEURASNAUDAT SYKSYLLÄ

TARVITSETKO/MYYTKÖ
KARKEAREHUA?

Snellmanilla valmius
suurempiin teurasmääriin!
Kesän pitkä kuivuus nostaa syksyn teurasmääriä,
kun tiloilla teurastetaan enemmän nautoja rehunpuutteen vuoksi. Snellmanilla on valmistauduttu
uuteen tilanteeseen ja päivitetty ennusteet tuottajakyselyn avulla.

voimme päivittää syksyn ennusteen
ja välttää pitkien teuras- ja vasikkaruuhkien syntymisen. Meillä on nyt
selkeä suunnitelma tilanteen hallintaan.

 Elokuussa Snellman lähetti kyselyn maito- ja nautatuottajille tarkistaakseen syksyn teurastus- ja vasikkatilannetta. Vähän yli 800 tuottajaa
vastasi kyselyyn, mikä on yli puolet
Snellmanin kaikista 1 500 aktiivisesta nautatiloista.
Kyselyn taustana on kuuma kesä
ja sateen puute suuressa osassa
maata. Kesäkuussa heti ensimmäisen rehusadon jälkeen kuulimme
uutisia tilojen vaikeasta rehutilanteesta. Ruotsissa rehutilanne oli jo
tuolloin kriittisempi kuin Suomessa
ja siellä teurastettiin suuria määriä
nautoja jo kesän aikana.
– Ymmärsimme, että meidän on
reagoitava mahdollisimman no-

Tuottajat saivat vastata kysymyksiin,
tulevatko syksyn teurastus- ja vasikkamäärät poikkeamaan tuotantosuunnitelmasta. Vähän alle 20 %
vastanneista ilmoitti, että tila aikoo
teurastaa syksyn aikana enemmän.
– Alustavasti on kyse noin tuhannesta eläimestä enemmän kuin
mitä tuotantosuunnitelmissa määritettiin. Tämä on merkittävä määrä,
mutta ei suurempi kuin mitä odotimme.
Syys-lokakuu ovat aktiivisimmat
kuukaudet syksyn aikana ja Robinin
mukaan tuolloin teurastetaan luultavasti tavallista enemmän aina joulukuuhun asti.
– Positiivinen asia tässä on se, että
liha-ala vetää hyvin. Liharaaka-ainetta tarvitaan, joten kaikille teurastamillemme naudoille on kysyntää.

peasti saadaksemme paremman
kokonaiskuvan missä täällä mennään, kuljetussuunnittelija Robin
Julin kertoo. Kesän sateet ovat olleet hyvin paikallisia. Kahdella naapuritilalla tilanne voi olla aivan erilainen, vaikka etäisyys on vain pari
kilometriä, joten oli mahdotonta
tietää etukäteen kuinka suureksi
ongelma kasvaa syksyyn mennessä.
Snellman päivittää teurasennusteen
säännöllisesti. Suurin huolenaihe
liittyin tulevan syksyn määriin. Jos
tilat lähettävät teuraaksi paljon ylimääräisiä lehmiä voi se vaikuttaa
nautatilanteeseen vuosia.
– Tehdyn kyselyn perusteella

Suurin teurastarjonta
syys-marraskuussa

Vasikkapuoli tasapainossa

Kyselyyn vastanneiden tilojen tuotantosuunta
173 kpl 6 kpl
nauta vasikka
68 kpl
emolehmä
574 kpl
maito

Myyntiä enemmän verrattuna vuoden 2018
tuotantosuunnitelmaan % tiloista
Välitysvasikoita

Teuraita

Kyllä 8%

Ei 92%

Kyllä
18%
Ei 82%

Kuva 1: Tutkimukseen vastanneista 574 oli maitotiloja, 68 emolehmä-, 173 nauta- ja
6 vasikkatiloja. Kuva 2: 8 % vastanneista tiloista kertoo myyvänsä enemmän vasikoita
välitykseen kuin oli vuosi sitten tuotantosuunnitelmaa tehdessään arvioinut. Kuva 3:
18 % tiloista on tulossa teuraita suunniteltua enemmmän.
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Kyselyssä kysyttiin myös maito- ja
nautatiloilta, kasvaako vasikoiden
määrä välitykseen tai vastaavasti
väheneekö vasikoiden tarve syksyn
aikana. Snellmanilla on ollut hyvä
tasapaino vasikkavälityksessä koko
vuoden aikana. Vasikoiden saatavuus ja kysyntä ovat vastanneet toisiaan hyvin.
– Näemme pienen nousun vasikkavälityksessä, 8 % vastanneista
tiloista aikoo myydä lisää vasikoita
syksyn aikana. Todennäköisesti osa
maito-lihatiloista haluaa nyt myydä
vasikkansa välitykseen eikä kasvattaa niitä itse teuraaksi. Tämä ei tule
aiheuttamaan meille ongelmia, kaikille löytyy kasvatuspaikka.
HJ

OTA YHTEYTTÄ
JO NYT!

NAVETAN AVOIMET OVET
O Laura ja Ville Huhtalan uuden vasikkakasvattamon avoimet ovet järjestetään Kauhavan Alahärmässä perjantaina
26.10.2018 kello 10-14. Snellmanin lisäksi on mukana muita
tilan yhteistyökumppaneita. Vasikkakasvattamo on tarkoitettu juoton jälkeiseen kasvatukseen 2–6 kk:n ikäisille vasikoille.
Viileässä kuivikepohjaisessa kasvattamossa on tilat noin 200
vasikalle.
Tilaisuuden yhteydessä noin klo 12. alkaen puheenvuoron käyttävät mm. Snellmanin Lihanjalostuksen tj. Roland Snellman.
Paikalla makkara- ja kahvitarjoilu!
Yhteistyökummpaneina mm. Urbanfeeders, Termater, Hankkija, Vilomix.
O Niko ja Hanna Mähösen robottinavetan avajaiset järjestetään
Maaningan Tuovilahdessa perjantaina 5.10.2018 kello 10-14.
O Kangasniemellä Antti Siitarin ja Hanne Häkkisen uuden
Robora-pihaton avajaisia vietetään perjantaina 12.10.2018 klo
10 - 14.

Tervetuloa mukaan!
SNELLMANIN
NAUTAHANKINTA 2018
 Snellmanin naudanhankinnan ennuste vuodelle 2018 on ollut noin
13,8 miljoonaa kiloa (2017: 13,7 Mkg). Syksyn aikana teurastamme
noin 1000 eläintä suunniteltua enemmän heikon sadon vuoksi. Tämä
tarkoittaa noin 6,5% kasvua kaudella syys-joulukuu. Vuoden 2018
päivitetty ennuste on yhteensä 14,1 miljoonaa kiloa.
Vuoden 2019 ennuste on toistaiseksi 14,2 miljoonaa kiloa.
Vasikkavälitys on noin 9 prosentin kasvussa verrattuna viime vuoteen ja määrän uskotaan nousevan lähes 27 000 vasikkaan vuonna
2018 (2017: 24 527 kpl).
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Jos tilallasi on ylimääräistä rehua
myytävänä tai tarvetta lisärehuun, voit
ottaa yhteyttä Mårten Lassfolkiin.
Hän toimii yhteyshenkilönä Snellmanilla rehutilanteeseen liittyen.
– Tällä hetkellä karkearehun tarjonta on hyvä, noin 3 500–4 000 paalia on
myytävänä koko Snellmanin hankinta-alueella.
Paalien hinnat vaihtelevat ja osa
rehusta on viimevuotista. Snellman
ei itse osta rehua, vaan välittää yhteydet ostaville ja myyville tiloille.
Mårten painottaa, että lisärehun
tarpeessa kannattaa ottaa yhteyttä jo
nyt syksyllä, eikä odottaa kevääseen
asti, koska siihen mennessä tarjontatilanne voi olla toinen.

SEMINAARI 7.–8.11.

Miten rakennan
hyvän ja vielä
paremman navetan
lypsylehmille?
Suunnitteletko navetan peruskorjausta tai uuden rakentamista? Tervetuloa
mukaan seminaariin kuuntelemaan
eläinlääkäri Nico Vreeburgia Vetvice-yrityksestä (Barn design/Cowsignals). Vetvicella on laaja kokemus navetoiden suunnittelusta lypsylehmille
ja yli 1000 tyytyväistä asiakasta. Tule
mukaan mielenkiitoiseen, uusia näkökulmia navetan suunnitteluun antavaan seminaaripäivään!
Seminaarit järjestetään ruotsiksi 7.11.
ja suomeksi 8.11.2018, paikka varmistuu myöhemmin. Paikalla molempina
päivänä Snellmanin alkutuotannon ja
Urbanfeedersin henkilökuntaa.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
Anelmassa tai facebook.com/urbanfeedersinfinland / M Pettersson 0504928405.

KUMIMATOT KÄYTTÖÖN!

Hyvinvoivat eläimet
kasvavat paremmin
Panostus parempiin olosuhteisiin näkyy sonnien
kasvutuloksissa
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Keskipaino 1-8 2018, kg
Sonniplus-tilat, joilla olosuhdelisä
Muut sonniplus-tilat

Olosuhdelisä
Snellman kannustaa olosuhdelisän avulla nautatiloja panostamaan lihanautojen
kasvatusolosuhteisiin. Olosuhdelisä myönnetään hakemuksesta erikoistuneille nautatiloille, joilla lihanaudat kasvatetaan joko
hyvin kuivitetussa kylmäkasvattamossa tai
karsinoissa, joiden lattia-alasta vähintään
50 % on varustettu pehmeällä materiaalilla, parsi- tai ritilämatolla. Vaatimus koskee
kaikkia tilan eläimiä kasvuvaiheesta riippumatta.

KOSKELA MTY
Vesa Koskelan sekä Veli-Matti ja
Asta Koskelan maatalousyhtymä Toholammilla.
• Välitysvasikkaa ostava erikoistunut naudantuotantotila.
• Tuottaa n. 114 000 kg nautalihaa vuodessa
• Teurastusikä 18,3 kk
• Keskipaino 359 kg
• Lihaluokka 5,3
• Nettopäiväkasvu 625 g

Kumimattojen käyttö on hyvä ja konkreettinen tapa
lisätä eläinten hyvinvointia, ja näin myös tilan kannattavuutta. Kasvutulokset osoittavat selvästi, että sekä
päiväkasvut että keskipainot nousevat eläinten kasvuolosuhteisiin panostamisen myötä.
 Koskela Mty Toholammilla oli
yksi ensimmäistä Snellmanin tiloista, joka asennutti kumimattoja
navettaan keväällä 2015. Maatalousyhtymä on perustettu vuonna 2011,
pääosakkaana Vesa Koskela ja hänen vanhempansa Veli-Matti ja Asta
Koskela.
Vasikat ostetaan Snellmanin välityksen kautta ja tila myy noin
114 000 kg nautaa teuraaksi vuosittain. Ternivasikat kasvatetaan vanhoissa tiloissa. Sonnien rehustus
perustuu nurmisäilörehuun, hernesäilörehuun ja tuoreviljaan. Tila viljelee 130 hehtaarilla karkearehua ja
ohraa. Ostettava ohra hankitaan valtaosin syksyllä.

Hyvinvointi ja kannattavuus
mattojen hankinnan taustalla
Investoinnin taustalla oli halu parantaa tilan kannattavuutta ja eläinten
hyvinvointia.
– Tutustuimme ensin keskisuomalaiseen tilaan, jolla oli hyviä kokemuksia matoista, Vesa kertoo. Ulkomaisista lehdistä ja tutkimuksista kävi ilmi, että mattojen voidaan
odottaa parantavan kasvua.

Aika pian investoinnin jälkeen
Snellman päätti maksaa hintalisän
kumimatoista, joten tämäkin varmisti, että investointiin oltiin tyytyväisiä.
– On mukavampaa, kun eläimet
voivat paremmin. Kumimatot on
myös asia, jota kuluttajille mielellään esitellään ja korostetaan.

Mukavilla matoilla levätään
mielellään
Käytännössä erot huomaa jo navettaan kurkistettaessa.
– Aamulla kun lähtee navettaan
huomaa, että kaikki matoille suinkin
mahtuvat eläimet makaavat niillä,
Vesa sanoo. Sonnit hakeutuvat mielellään matoille makaamaan ja pitävät selvästi siitä.
Matot on asennettu 2/3 karsinoiden lattiapinnasta, muu lattia ruokintapöydän edessä on perinteistä
ritilälattiaa.
– Eläimet laskeutuvat paremmin
makuulle sekä lähtevät paremmin
syömään, Vesa kertoo. Nivelet pysyvät terveempinä ja terveinä eläimet
kasvavat paremmin.

Vesa ja Veli-Matti Koskela pyörittävät Koskelan mty:ää Toholammilla. He ovat hyvin tyytyväisiä kumimattoinvestointiinsa.

Hyvä pito matoilla
Matoilla sorkat myös pitävät selvästi paremmin, eivätkä sonnit liukastele, Vesa toteaa. Häntävaurioita tilalla
on hyvin vähän, eivätkä ne ole kovin vakavia, 320 sonnin
loppukasvatuksessa vain muutama.

Hyvin asennetut matot kestävät kulutusta
Koskelat ostivat kanadalaisen Animatin valmistamat
matot virolaisen maahantuojan kautta. Takuuehtona oli,
että firman omat asentajat asentaisivat matot. 14 karsinan asennus kesti kolme päivää. Jokaiseen karsinaan
asennettiin 46 m2 mattoa, eli kaiken kaikkiaan n. 650 m2.
– Kaikki matot hankittiin kerralla ja asennus oli mielestäni kohtuuhintainen. Karsinat pestiin ensin painepesurilla ja mitattiin hyvin tarkkaan, että matot sopivat jokaiseen nurkkaan. Itse siirrettiin vain eläimet eteenpäin,
jotta työ voisi jatkua seuraavassa karsinassa.
Matot ovat vuosien varrella pysyneet hyvin paikoillaan
ja myös kestäneet kulutusta hyvin. Matot nopeuttavat
myös karsinoiden pesemistä erien välillä.

Vuoropuhelu saa kiitosta
Vesa oli yksi tuottajista, jotka olivat mukana tapaamassa
maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää tämän vieraillessa Snellmanin Lihanjalostuksella syyskuun alussa.
– Tilaisuus oli hyvä, Vesa toteaa. Mielestäni on hyvä
pitää vuoropuhelua yllä. Lisää yhteistyötä tarvitaan tuottajien, teollisuuden ja hallinnon välillä, jotta maatalouden nousevia kustannuksia voisi kohdentaa aina kuluttajahintoihin asti. Nyt kun Snellmanilla on lihasta pulaa,
on tärkeää pitää huoli siitä, että toiminta on kannattavaa
sekä alkutuotannolle että teollisuudelle.		
HJ

TUTUSTU UUDISTUNEESEEN

VASIKKABOKSIIN!
Snellmanin Kunnon Vasikkaboksin uudistunut prototyyppi on nähtävissä tuottajamessuilla.
– Toimitamme yli 20 000 eläintä vuosittain maitotiloilta, MP tuotannonohjaaja Mårten Lassfolk sanoo. Vasikkaboksin ideana on, että eläinvälitysauton ei tarvitse
tulla navetan tai navetan ilmatilan yhteyteen. Tilan oma
tautisuojaus paranee ja voimme ennaltaehkäistä tarttuvien tautien leviämistä tilojen välillä vielä paremmin.
Välitettävät vasikat viedään maitotilalla vasikkaboksiin hyvissä ajoin ennen noutamista ja koko boksi nostetaan traktorin haarukoilla vähän matkaa navetasta
poispäin.
Prototyyppi on jo aiemmin esitelty maitotiloille ja
tuottajien palautteen perusteella sitä on nyt kehitetty
entisestään.
– Uusi boksi on käyttäjäystävällisempi kuin alkuversio, Mårten kertoo. Muun muassa umpiseinät on vaihdettu putkiseiniin ja ovet vaihdettiin veräjiin. Messuilla näytämme videolla, miten Vasikkaboksia käytetään
käytännössä. Haluamme myös tunnustella, kuinka
suurta kiinnostus on hankkia Vasikkaboksi omalle tilalle.

Sonnit hakeutuvat mielellään kumimatoille makaamaan.
Vasikkaboksi on kuvattu Knuutin tilalla Nivalassa. Voit tutustua videoon tuottajamessulla!
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ENNALTAEHKÄISE LÄÄKITYSTÄ

Vähäisellä lääkityksellä
on monta etua
Snellmanin tavoitteena on tukea alkutuotannon kehitystä tulevaisuuden valttikortiksi. Mahdollisimman
vähäinen lääkitys on osa tätä kehitystyötä. Lähtökohtana on, että hyvinvoivia eläimiä ei tarvitse lääkitä.
Vähäinen lääkitys
Antibioottivapauden, tai mahdollisimman vähäisen lääkityksen, perustana on, että eläimet pysyvät niin
terveinä, ettei niitä tarvitse lääkitä
– ei jättää sairaita eläimiä lääkitsemättä. Hyvin voivia eläimiä, jotka
elävät lajille tyypillistä käyttäytymistä tukevassa ja niitä tarttuvilta taudeilta suojaavassa ympäristössä, ei
tarvitse lääkitä.
Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on jo tänään hyvin alhainen
lääkitystaso ja tästä voimme olla ylpeitä. Antibioottivapaus on kuitenkin
kasvava ja tärkeä trendi, jonka kannattaa ottaa huomioon.

Tartuntasuoja kunnossa
Suurin riski eläintautien siirtymiselle on silloin, kun eläimiä siirretään
pitopaikasta toiseen. Mutta myös
rehut, välineet, kuljetusajoneuvot,
työkoneet ja vaatteet voivat aiheuttaa riskin eläintaudin tarttumiselle,
elleivät suojaustoimenpiteet ja hygienia ole riittäviä.
Suomen eläintautitilanne on toistaiseksi säilynyt hyvänä vakavimpien eläintautien osalta. Mutta uusia
tauteja asettuu maahamme ja jokaisen tilan on syytä tarkastella tilan
rutiineja huolellisesti. Hyvien, jokaisena päivänä toistuvien rutiinien
avulla voit suojata tilasi tartunnan
leviämiseltä pitopaikkaan, ja jos niin
kuitenkin käy, estää tartunnan leviämistä terveisiin eläinryhmiin.
ETT on alan oma, eläinten terveyen
edistävä yhdistys. ETT:n kotisivulta
www.ett.fi, NASEVAsta ja Sikavasta

VÄHÄINEN LÄÄKITYS
Snellmanin tavoitteena on hyvän
eläinterveyden myötä mahdollisimman vähäinen lääkitys.

Tartuntasuoja kunnossa
löydät lisätietoja tuotantoeläimien
tartuntasuojasta ja terveydenhuollosta. Myös Eviran sivustolla esitellään eri tapoja suojata pitopaikkaa
tarttuvilta eläintaudeilta.
Snellman tarjoaa sikatiloille mahdollisuuden tehdä Biocheck-kartoituksen yhdessä sikatilavalmentaja
Tove Donnerin kanssa. Kartoituksessa käydään läpi riskitekijät ja
-paikat tilalla sekä millä tavalla niitä
voidaan parhaiten suojata.

Pitopaikassa hyvät rutiinit, suojaa pitopaikka ulkoisilta tartuilta.

Hyvinvointi kannattaa

Hyvinvointi ja lajinmukainen
käyttäytyminen edistää hyvinvointia.

Eläinten hyvinvointia edistävät perusasiat
tuotantoympäristössä
ennaltaehkäisevät myös tauteja.
Welfare Quality -järjestelmässä
eläinten hyvinvointi jaetaan neljään
osa-alueeseen: oikea ruokinta, oikea ympäristö, hyvä terveys ja lajille
luonnollinen käyttäytyminen.
– Tartuntapainetta voidaan alentaa
hyvillä olosuhteilla, tuotannonohjaaja Saara Rantanen kertoo. Riittävän
pehmeä makuualusta, hyvä ilmanlaatu, eläimille sopiva lämpötila ja
riittävästi tilaa liikkumiseen tukevat
eläinten terveyttä.
Hän muistuttaa myös lääkityksen
taloudellisista vaikutuksista.
– Lääkkeiden käytön osuutta kannattaa miettiä myös talouden näkökulmasta. Usein pienilläkin investoinneilla olosuhteisiin saavutetaan
merkittävää parannusta tautitilanteeseen ja lääkitysmäärän vähentämiseen.
HJ
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Alentaa tartuntapainetta
Sopiva karsinakoko, eri-ikäiset
eläimet eri ryhmissä, hyvä ilmanlaatu, stressitön ympäristö.

Lääkekirjanpito
Tarkoituksenmukainen lääkitys
sairaalle eläimelle. Lääkekirjanpito Nasevaan ja Sikavaan.

Edistää hyvinvointia

Mikrobilääkkeet
Mikrobilääkkeet, eli antibiootit, ovat erittäin tärkeitä
lääkkeitä sekä ihmisten että
eläinten infektiosairauksien
hoidossa. Niiden hallittu
käyttö on sekä väestön että
eläinten terveyden kannalta
keskeistä. Vain siten on mahdollista hidastaa resistenssikehitystä. Eläinten infektiotauteja hoidettaessa on muistettava, etteivät mikrobilääkkeen käytön vaikutukset
rajoitu vain eläinyksilöön tai
-ryhmään, jolle lääkettä käytetään. Sillä voi olla vaikutuksia myös muihin eläimiin sekä
eläinten kanssa työskenteleviin ja asuviin ihmisiin.
(Lähde: Evira)

NASEVA PARAS PAIKKA LÄÄKEKIRJANPIDOLLE
 Maito- ja nautatiloilla lääkkeet
kannattaa kirjata suoraan NASEVAan, näin lääkekirjanpito on kunnossa ja ajantasainen. Tulevaisuudessa NASEVA mahdollistaa myös
seurannan tilatason lääkityksen
kehityksestä. Lääkkeiden kirjaamisesta on myös opetusvideo
YouTubessa, kirjoita hakukenttään
”Naseva käyttöön”.

Uusi appi lääkekirjanpidolle
Syksyllä ETT:n uusi NASEVA-mobiilisovellus otettiin koekäyttöön
maito- ja nautatiloilla. Apin avulla
tila voi kätevästi kirjata lääkkeet
ja hoitokoodit NASEVAan heti kun
niitä tehdään.
Päivi Paulasaari Ilmajoella
on yksi tuottajista, jolla on ollut
Nasevan appi koekäytössä syyskuun alusta. TiIalla on noin 400
nautaa, joista 200 vasikkaa. Kaiken kaikkiaan appi vaikuttaa selkeältä, Päivi toteaa, vaikka sen
ottaminen käyttöön vaati vähän
totuttelua.

– On tosi kivaa, että saa valita
yleisimmät käytössä olevat lääkkeet ja eläinlääkärit lyhyeltä listalta, Päivi sanoo. Meillä esiintyy
vasikoilla pääasiassa hengitystulehduksia ja ripulia ja nekin pystyy
valitsemaan nopeasti, eikä niitä
tarvitse etsiä pitkästä luettelosta.
Ryhmälääkitys on myös helppo
ilmoittaa, koska eläimet voidaan
valita listalta eikä jokaista korvamerkkiä joudu syöttämään erikseen.
– Todella huippua apissa on se,
että kun tutkii eläinlistaa, jokaisen
eläimen perässä on lääkintäkerrat
numeroina. Jos vielä on varoaikaa
jäljellä, numero on punaisella.

Kysy lisää messuilla!
NASEVAn Paula Halkosaarelta
voi tuottajamessuilla kysyä lisätietoja uudesta apista. Hän kertoo
myös ajankohtaisista hankkeista, esimerkiksi Ruokaketjuhanke
2:sta ja vastuullista eläinliikettä
-hankkeesta.		
SR/HJ

ENNALTAEHKÄSE VASIKOIDEN
HENGITYSTIETULEHDUKSIA
 Hengitystietulehduksista ei todennäköisesti päästä koskaan
kokonaan eroon. Huolehtimalla
hyvistä kasvatusolosuhteista, vasikoiden hyvästä yleiskunnosta sekä
pitämällä tartuntapaine mahdollisimman pienenä, saadaan oireet
kuitenkin pysymään lievinä ja tappiot vähäisinä.
Hyvin toimivalla ilmanvaihdolla
on tärkeä merkitys taudin ennaltaehkäisyssä. Ilmanvaihtoa tulee
jatkuvasti seurata ja säätää mm.
sääolosuhteiden mukaan niin, että
olosuhteet eläimillä pysyvät mahdollisimman vakaina. Vasikkatiloissa tulee olla riittävä tuuletus ja
usein myös lisälämmitys on talvipakkasilla tarpeen.
Vasikoiden
terveydentilan
tarkkailuun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta sairaat vasi-

kat saadaan hoidettua riittävän
ajoissa. Hoitoennuste paranee ja
kasvutappiot pienevät, kun lääkitys aloitetaan viipymättä oireiden ilmaannuttua. Hyvä keino on
säännöllinen sairaiksi epäiltyjen
vasikoiden lämmönmittaus. Kuumeiset ja selvästi hengitystieoireiset eläimet kannattaa lääkitä.
Tulehduskipulääkkeiden on todettu olevan hyödyllisiä hengitystietulehdusten hoidossa. Bakteeritulehduksiin
käytettävien
antibioottikuurien tulee olla riittävän pitkiä ja hoito tulee toteuttaa
tapauskohtaisesti oman eläinlääkärin ohjeiden mukaan. Sairaan
vasikan eristämisellä lääkekuurin
ajaksi voidaan rajoittaa ainakin
bakteeritartuntojen leviämistä vasikkaerässä.
(lähde: Evira)
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RIPULI VASIKOILLA

VARO KRYPTOSPORIDIUM
RIPULIA
Viime parin vuoden aikana monelta
tilalta on löytynyt Kryptosporidioosi.
Se on yleinen ripulin syy 1–2-viikkoisilla vasikoilla Suomessa ja muualla
maailmassa. Taudin aiheuttaja on
Cryptosporidium parvum -loinen.
Tartuntaa kantavat eläimet erittävät ulosteeseen ookystoja, joiden
välityksellä C. parvum voi levitä
edelleen ympäristöön, eläimiin ja
ihmisiin. Tartunta on siis aina peräisin ookystia sisältävistä eläinten tai
ihmisten ulosteista. Ookystat ovat
paksun kuoren suojaamia kestomuotoja, jotka kestävät alkueläinsoluja paremmin erilaisia ympäristöolosuhteita, kuten kuumuutta,
kuivuutta ja kemiallisia desinfiointiaineita, ja säilyvät pitkään hengissä
isäntäelimistön ulkopuolella.
Alle
neliviikkoisten,
yleensä
1-2-viikkoisten vasikoiden oireet
ovat vetinen, pahanhajuinen, usein
kellertävä ja runsas ripuli, josta seuraa yleinen kuivuminen ja mahdollisesti ruokahalun menetys. Alhainen
kuolleisuus. Ripuli rajoittuu yleensä
itsestään noin viikon kuluttua. Yli viiden viikon ikäisillä vasikoilla tartuntaa todetaan harvoin.
Riskitekijät ovat jatkuvatäyttöiset
vasikkakarsinat, heikko hygienia ja
niukka ternimaidon saanti.

Tarttuu myös ihmisiin
Ihmisellä C. parvum aiheuttaa voimakkaan vesiripulin, johon saattaa
liittyä oksentelua, pahoinvointia ja
vatsakipuja. Oireet alkavat tyypillisesti noin viikon kuluttua tartunnasta ja voivat kestää muutamasta päivästä viikkoihin.
Epäiltäessä ripuliin sairastuneen
ihmisen sairastavan Cryptosporidium parvum -tartuntaa on siitä
syytä mainita lääkärille, koska kryptosporidimääritys ei kuulu ihmisillä
ulostenäytteiden
perustutkimuksiin.  (Lähde: ETT ja Evira)
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UUSI RUOKINTAMALLI LIHASIOILLE

Maatiaispossu Superior
-ruokinta
Kehitimme yhteistyössä Hankkijan kanssa uuden Maatiaispossu Superior -ruokintamallin lihasikojen kasvatukseen. Kahden täydennysrehun, Maatiaispossu Kasvu
Tiivisteen ja Maatiaispossu Superior Tiivisteen, käyttöön perustuva ruokintamalli
parantaa lihaprosenttia ja varmistaa juuri oikean lihan laadun Snellmanin Superior kinkun valmistamiseksi. Lisäksi sikojen loppukasvatus on soijaton.
 Lihasikojen uuden ruokintamallin kehittäminen lähti Snellmanin
tavoitteesta puolittaa sikaketjun
soijariippuvuus vuoteen 2020 men-

nessä. Halusimme myös varmistaa,
että maatiaispossujemme lihaksen
kasvun potentiaali realisoituu lihaksikkaina ruhoina ja että lihan laatu

Lihasikojen uusi Maatiaispossu Superior -ruokintamalli on kehitetty varmistamaan ruhojen
hyvä lihakkuus ja juuri oikea lihan laatu fosfaatittoman Superior kinkun valmistamiseksi.
Ruokintamalli puolittaa soijan tarpeen lihasikojen ruokinnassa.
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on juuri oikea menestystuotteemme,
Snellmanin Superior kinkun valmistamiseksi.
Tavoittelemamme oikean lihan
laadun pohja rakennetaan lihasian
loppukasvatuksessa. Lisäksi sikojen
valkuaisen tarve eli aminohappojen
ihanteellinen koostumus on loppukasvatuksessa erilainen kuin kasvatuksen alussa. Näihin tavoitteisiin
ei päästä yhdellä tiivisteellä. Siksi
lähdimme kehittämään kahden tiivisteen ruokintamallia. Kehitystyön
punaisena lankana oli, ettei soijan
vähentäminen saa nostaa lihasian
ruokintakustannusta, eikä verottaa
sikojen kasvua tai rehun hyväksikäyttöä.
Lihasikojen soijatonta loppuruokintaa testattiin ensin Längelmäen
testiasemalla. Hyvin tulosten kannustamana Maatiaispossu Superior

0

MAATIAISPOSSU SUPERIOR -RUOKINTA

Tiiviste on ollut keväästä lähtien
testikäytössä muutamassa lihasikalassa. Tulokset vahvistavat sen, että
Maatiaispossu Superior -ruokinta
lisää juuri oikean laadun paistien
määrää, joita tarvitaan Superior kinkun valmistuksessa. Myös ruhojen
lihakkuus paranee, ja ruokintakustannus alenee.

Soijaton loppukasvatus
Maatiaispossu Superior Tiiviste on
soijaton, yli 55-kiloisten lihasikojen vilja-tiivisteruokintaan tarkoitettu täydennysrehu, jossa soija on
korvattu
kotimaisella

MAATIAISPOSSU KASVU -RUOKINTA

härkäpavulla ja muilla valkuaisrehuilla. Lisäksi tiivisteen ravintoainekoostumus on suunniteltu lihasian
loppukasvatuksen tarpeisiin. Tiiviste
valmistetaan Snellmanin siantuottajille Hankkijan Seinäjoen rehutehtaassa.
Maatiaispossu Superior -tiivistettä
käytetään lihasikojen kolmivaiheruokinnassa yhdessä Maatiaispossu
Kasvu Tiivisteen kanssa. Alkukasvatuksessa viljaa, ohraa ja vehnää,
täydennetään Maatiaispossu Kasvulla noin 55 kg painoon saakka. Siitä noin 80 kg painoon saakka ohraa
ja vehnää täydennetään molemmilla
tiivisteillä niin, että kolmannes tiivisteiden käyttömäärästä on Maatiaispossu Superior Tiivistettä. Loppukasvatuksessa, noin 80 kg painosta
lähtien ohraa täydennetään Maatiaispossu Superiorilla.
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Maatiaispossu Superior -ruokintamalli vähentää viljan tarvetta noin 10 kg kasvatettua
lihasikaa kohti. Uusi soijaton Maatiaispossu
Superior Tiiviste on härkäpapupohjainen, ja
tarkoitettu lihasikojen loppukasvatukseen.

Maatiaispossu Superior Tiivisteen
käyttömäärä on loppukasvatuksessa
suurempi verrattuna tavanomaiseen
lihasikatiivisteen käyttöön. Tämä
johtuu siitä, että tiivisteessä on valkuaislähteenä käytetty soijan asemesta härkäpapua ja muita öljykasvirouheita, joissa on soijarouhetta
matalampi valkuaispitoisuus. Tänä
vuonna, kun viljasato jäi totuttua
niukemmaksi, Maatiaspossu Superior -ruokintamalli vähentää viljan
tarvetta noin 10 kg lihasikaa kohti.
Lisäksi ruokintamalli puolittaa soijan tarpeen lihasikojen kasvatuksessa.
Jos olet kiinnostunut uudesta
ruokintamallista, ota yhteyttä kehityspäällikkö Kirsi Partaseen tai
Hankkijan sikatilojen asiantuntijamyyjiin.
KP

SIEMENKAMPANJA JATKUU VUODEN LOPPUUN

Snellman tukee Matriarkan ja
Muskelin systemaattista käyttöä

Vapaa emakko
Tulossa uusi laki eläinten
hyvinvoinnista
Elokuussa julkaistu hallituksen esitys uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista ottaa kantaan emakoiden
liikkumisen rajoittamiseen, eli paljon keskusteltuun tiineytys- ja porsitushäkkien käyttöön. Laki tulee
eduskunnan käsittelyyn syksyllä, ja
uuden lain odotetaan tulevan voimaan 2020.
Tiineytyshäkkien
pitkäaikainen
käyttö esitettiin kiellettävän 15 vuoden siirtymäajalla. Häkin käyttö
kahdeksan päivän ajan tiineytyksen
yhteydessä olisi kuitenkin sallittua.
Häkkiporsitusta ei esitetty kiellettäväksi, mutta sikaloiden siirtymistä vapaaporsitukseen tuettaisiin
vapaaehtoisin toimin korottamalla
sekä investointiavustuksia että vapaaporsituksesta maksettavaa hyvinvointikorvausta. Hyvinvointikorvausta voitaisiin jatkossa maksaa
myös osalle tilan eläimistä, jotta

kynnys aloittaa vapaaporsituksen
kokeilu madaltuisi.
Useimmissa sikaloissa vapaaporsitukseen siirtyminen edellyttää
investointeja, ja vapaaporsituskarsinan kuuden neliön tilavaatimuksen
vuoksi investointikustannukset nousevat häkkiporsitusta suuremmaksi.
Investointiin on mahdollista hakea
investontiavustusta.
Nykyinen hyvinvointikorvaus vapaasta porsituksesta on 349 € eläinyksikköä eli kahta emakkoa kohti.
Uuden tuen määrä olisi 436 €/ey.
Jos emakko esimerkiksi tuottaa 24
myytyä porsasta vuodessa, nousisi
hyvinvointikorvauksen määrä 7,30
eurosta 9,10 euroon myytyä porsasta
kohti.

Snellman kannustaa maksamalla lisähintaa
Snellmanin Lihanjalostus teki päätöksen jo lähes vuosi sitten tukea
suomalaisen siantuotannon siirty-
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mistä vapaaporsitukseen ja -imetykseen. Tuki toteutetaan maksamalla
lisähintaa vapaaporsituskarsinoissa
syntyneistä porsaista ja lihasioista.
Lisähinta on välitysporsaista 5 €/kpl
ja 5 c/kg lihasioista. Lisähintaa maksetaan vuoden 2019 alusta lähtien.
Tuottajia pyydetään arvioimaan
vapaaporsituksen kautta tuotettava
eläinmäärä tuotantosuunnitelman
2019 tekemisen yhteydessä. Yksityiskohdat käydään myös läpi tavanomaisten MP-neuvontakäyntien
yhteydessä.

 Figen uudisti ja yksinkertaisti siemenannosten hinnoittelua 1.7.2018
lähtien. Samalla Snellmanin Lihanjalostus aloitti kampanjan antamalla
alennuksen siemenannosten hintoihin. Kampanjaa on nyt pidennetty tämän vuoden loppuun saakka.
Figenin jalostusohjelma on uudistettu ja Kauhavan karjuasema ajettu sisään. Snellman haluaa nyt panostaa siihen, että tehty investointi
hyödyntää parhaalla mahdollisella
tavalla tuottajia ja heidän tuotantonsa kannattavuutta. Snellman tarjoaa
sopimustuottajilleen Muskeli- ja
Matriarkka-siemenannokset puoleen hintaan heinä-joulukuun 2018
aikana. Kampanjan aikana tuottajilta
laskutetaan vain puolet siemenannoksen hinnasta.
Kampanja koskee Snellmanin Lihanjalostuksen
sopimustuottajia,

joilla on voimassa oleva Maatilan
parhaat -sopimus. Alennus koskee korkealuokkaisia, Muskeli- ja
Matriarkka-tason siemenannoksia,
mutta ei perussiementä. Alennus
annetaan siemenannoksen hinnasta, ei toimituskustannuksista.

Aina parasta mahdollista suomalaista genetiikkaa
Kampanjan avulla Snellman haluaa
maksimoida siemennettävien emakoiden määrän ja tukea tiloja tehokkuuden parantamisessa, jotta sianlihan määrä kasvaisi vuoteen 2019.
Sen lisäksi haluamme kannustaa
emakoiden systemaattista uudistamista käyttäen parasta mahdollista
genetiikkaa ja sitä kautta tukea pitkäjänteisesti tuotantoketjun tehokasta kehittymistä.
Figenin jalostusohjelma tuottaa

Vapaa emakko Anelmassa
Vapaan emakon tiineyttämiseen,
porsimiseen ja imetykseen liittyy
monia kysymyksiä, ja uudelle tiedolle on tarvetta. Olemme avanneet
Anelma-palveluun Vapaa emakko
-sivun, johon kokoamme ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia kotimaasta ja maailmalta vapaan emakon tiineyttämiseen, porsitukseen ja
imettämiseen liittyen.
Mitä hyötyjä ja haasteita vapaan
emakon porsastuotannossa on ja
millaisin ratkaisuin haasteita on
saatu selätettyä. Miten varmistetaan
tiineytysten onnistuminen? Miksi
mahdollisuus pesän rakentamiseen
on emakolle niin tärkeää? Miten
turvataan porsaiden selviytyminen
ilman porsitushäkkiä?
Sivuilla on linkkejä hyödyllisiin sivustoihin sekä mm. malleja erilaisista vapaaporsituskarsinoista. Käy
tutustumassa ja kysy lisää neuvojiltamme.				
KP

FIGEN OY

geneettistä edistymistä eli jatkuvasti parempia Matriakka- ja Muskeli-karjuja. Kauhavan karjuaseman karjuilla on nopea kierto ja
sen vuoksi Figenin siemenannosten
käyttö tarjoaa mahdollisuuden eläinaineksen parantamiseen nopeammin edistysaskelin kuin tilakarjujen
tai tilasiemenen käyttö.
Figenin karjuasema tarjoaa:
• Aina parasta Muskeli tai Muskeli
Super -siementä lihasikatuotantoon.
• Aina parhaiden Matriarkka- tai
Matriarkka Super -karjujen siementä emakoiden uudistamiseen.

Figen myy avoimesti ilman
sitovaa rojaltia
Figenin karjuasema on nykyään
ainut lajissaan, koska Figen myy
genetiikkaa avoimesti kaikille asiakkaille vaatimatta kallista ja etukäteen sitovaa rojaltisopimusta. Figenin asiakkaat maksavat ainoastaan
siemenannoksen hinnan ja heillä
on sen jälkeen oikeus käyttää eläimiään lihantuotannossa.
Huomaa myös, että siemenanoksen hinta ei enää sidoksissa tilausajankohtaan. 			
TG

AIDOSTI SUOMALAINEN
SIKA

O MMM:n valtuuttama sianjalostusjärjestö Suomessa
• ylläpitää suomalaista tervettä sikapopulaatiota

O Kolmen linjan jalostusohjelma

• luo edellytyksiä kestävälle kotimaiselle sianlihantuotannolle

O Matriarkka ja Muskeli kestävään kehitykseen

• Matriarkka emakoiden hedelmälliseen uudistukseen
• Muskeli isojen ja lihakkaiden lihasikojen kasvatukseen

O Uusi Karjuasema Kauhavalla

• palvelee avoimesti ja reilusti kaikkia asiakkaita Suomessa
ja ulkomailla

SUOMALAISTA PERINNETTÄ
YLPEÄNÄ KEHITTÄEN.

www.figen.fi
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SIKAVAN HYVINVOINTI-INDEKSI

Uusi työkalu sikojen
hyvinvoinnin edistämiseksi
Kesällä 2018 julkaistiin uusi hyvinvointi-indeksi sikatiloille Sikavaan. Indeksi kertoo, millä tasolla eläinten
hyvinvointi on, ja tavoitteena on sekä kannustaa että
mahdollistaa nopea apu ongelmiin.
Vuosi-indeksi ja lyhytindeksi

Nopea apu ongelmiin

Eläinlääkäri kirjaa indeksilaskennan havainnot jokaisen tilakohtaisen
terveydenhuoltokäynnin yhteydessä,
toisin sanoen 4–6 kertaa vuodessa,
verrattuna Welfare Quality -tutkimukseen, joka tehdään tilalla vain
kerran.
– Indeksi lasketaan puolivuosittain koskemaan yhtä vuotta kerralla, mutta jokaisen käynnin jälkeen
lasketaan myös lyhytindeksi, MP
kenttäpäällikkö Martti Hassila kertoo. Lyhytindeksi näyttää sikalassa
olevat trendit ja antaa näin tilalle
mahdollisuuden reagoida nopeasti
poikkeuksiin.

Yksi indeksin tavoitteista on tunnistaa aikaisessa vaiheessa ne tilat,
jotka tarvitsevat apua eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviin
toimenpiteisiin ryhtymisessä. Toinen
tavoite on kiittää ja kannustaa niitä tiloja, jotka jo sijoittuvat Sikavan
kansallisen tason yläpuolelle.
Indeksilaskenta perustuu optimitilanteeseen (100 %), jossa kaikki
hyvinvointiasiat sikalassa ovat kunnossa. Jos sikalassa on puutteita,
tila saa miinuspisteitä. Toisaalta, jos
tila jo on kansallisen tason yläpuolella ja tämän lisäksi täyttää kaikki

laskennan edellytykset, tila voi saada tulokseksi jopa yli 100 prosenttia.

Indeksi näkyy värein
Snellmanin MP tuotannonohjaaja Laura Ehlersin tehtäviin kuuluu
seurata tilojen tietoja Sikavassa.
Hän käy viikoittain läpi eläinlääkärien antamia tietoja tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä tiloilla. Indeksin tarkistaminen on nyt uusi osa
rutiinia.
– Indeksi näkyy Sikavassa vihreän,
keltaisen ja punaisen värisenä, Laura kertoo. Vihreä väri tarkoittaa, että
eläinten hyvinvointi on tilalla hyvällä
tasolla ja keltainen, että hyvinvointi
on hieman keskimääräistä alempi.
Punainen indeksi voi joko tarkoittaa,
että lomakkeesta puuttuu tietoja tai,
että tilan on syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Noin 85 % tiloista on vihreällä
tasolla, noin 10 % riskitasolla ja noin
5 % punaisella tasolla.

Ministeri Jari Leppä (keskellä) tuottajien kanssa: Jonas Huldén, Krister Huldén, Klaus Åkerlund, Vesa Koskela, Vesa Kurikka-Oja ja Paula Kurikka-Oja.

MINISTERI JA TUOTTAJAT
TAPASIVAT SNELLMANILLA

Jonas Huldén kertoi Huldén Ab:n toiminnasta ja näytti konkreettisin
esimerkein sikatalouden kannattavuuskriisin.

 Syyskuun alussa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili Snellmanilla Pietarsaaressa.
Konsernin, Snellmanin Lihanjalostuksen ja Figenin esitysten ohella
päivän teemana oli alkutuotanto ja
maatalouden vaikea tilanne.
Tilaisuuteen kutsutut sika- ja
nautatuottajat kertoivat omasta tilanteestaan ja esittivät omia näkemyksiään maatalouden kannattavuuskriisistä. Keskustelun aiheina
esiin nostettiin muun muassa maataloudelle asetetut kovat vaatimukset, epäselvästi merkityt tuontitavarat sekä valtion ja kuntien niukka
halu ostaa kotimaisia elintarvikkeita,
ja kaikesta tästä syntyvät ristiriidat.
Myös paikalliset päivälehdet osallistuivat tapaamiseen, ja tuottajien
näkemykset ja ehdotukset saivat
reilusti näkyvyyttä lehtiartikkeleissa.

Paula ja Vesa Kurikka-Oja kysyivät, miksi valtio ja kunnat eivät ole
velvoitettuja ostamaan kotimaisia elintarvikkeita.

Uudet mittarit hyvinvoinnille
Indeksi osoittaa ensisijaisesti, miten hyvin eläimet pystyvät sopeutumaan ympäristöönsä. Kuntoluokka,
loukkaantumiset, kuolleisuus ja
virikkeet ovat konkreettisia asioita,
jotka otetaan huomioon. On myös
lisätty uusia mittareita havainnoille,
muun muassa kuinka hyvin eläimet
ovat tottuneet ihmisiin (stressikäyttäytyminen), kivunlievityksen käyttö
kastroinnissa, ehjät sorkat ja saparot sekä makuualustan laatu.
HJ
Hyvinvointi-indeksi näkyy vihreän, keltaisen ja punaisen värisenä ja näyttää kuinka lähellä tila
on optimaalitiannetta sikojen hyvinvoinnissa (100 %). Puutteista saa miinuspisteitä.
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Nautakasvattajat Vesa Koskela ja Klaus Åkerlund esittivät näkemyksiään nautatuotannon kannalta.
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KUNNON
TUOTTA JA

MESSUT
4.-5.10.2018 PIETARSAARI

Kahvi

EETVARTTI
HALLI
SEMINAARITILA

IIVARI-HALLI
+ Hissi lastenvaunuille
ja liikuntarajoitteisille

SISÄÄN

ULOS

ULOS

Panini
Grillimakkara

PIETARSAAREEN

TARJOILUTELTTA

SISÄÄN

KONEKENTTÄ

TEURASTAMOON

P

KOLPINTIE

OSOITE: KANGASTIE 15, PIETARSAARI

SISÄÄN MESSUALUEELLE

HUOM!
Ota tuottajakortti
mukaan, se nopeuttaa rekistöytymistä
messuportilla!

KANGASTIE

HAVUTIE

KÄPYTIE

ALUEKARTTA – KUUSISAARENTIE 1, PIETARSAARI

ULOS

WC

MYYMÄLÄÄN

WC

VÄLTÄ ELÄINTAUDIT
Älä mene navettaan, sikalaan tai rehunkäsittelytiloihin samoilla vaatteilla ja kengillä, millä olet
käynyt julkisilla paikoilla.

KUUSISAARENTIE

