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 Kahden haasteellisen vuoden jälkeen, näemme valoa haasteellisessa markkinatilanteessa. Suuria muutoksia ei tapahdu. Hintakilpailu näyttää jatkuvan, mutta
sitkeä työ kannattavuuden parantamiseksi ja hintojen
nostamiseksi kaupalle alkaa tuottaa tulosta. Pohjalla
on käyty ja nyt kehitys on kääntymässä parempaan
suuntaan.

Suurin muutos oli S&OP-työskentelymenetelmän käyttöönotto, eli myynnin ja tuotannon ohjaus. Käytännössä
pystymme hallitsemaan ja ohjaamaan lihataseen kuluttajalähtöisemmäksi ja pitkällä tähtäimellä. Kun katse on kohdistettu 18 kuukautta eteenpäin, pystymme
tarvittaessa hankkimaan lisää raaka-ainetta hyvissä
ajoin, jotta lihatase pysyy optimaalisena.

Tuottajien toimeentulo Suomessa on edelleen haastava. Tukipolitiikka ja ongelmat tukien maksamisessa
ovat osa tätä tilannetta. Myönteinen askel tässä on, että
Snellman korotti sianlihan hintaa marraskuun puolivälissä. Snellmanin linjauksena on, että maksamme tuottajille markkinan parhaan hinnan, ja tämä linja pitää
edelleen.

Olemme myös tehneet tarvittavia organisaatiomuutoksia. Yhtenä esimerkkinä tästä on se, että siirsimme
kapasiteettia kaupan puhelinmyynnistä kenttämyyntiin.
Myös alkutuotannon organisaatio muuttuu, voit lukea
siitä lisää tästä lehdestä.
Snellman hakee ensi vuonna kannattavaa kasvua
markkinoilla. Vuodesta 2017 tulee meille leikkelevuosi,
jolloin panostamme leivänpäällisiin ja haemme kasvua näissä tuoteryhmissä. Aiomme myös juurruttaa
lisäarvotekijöitämme aiempaa voimakkaammin, lisää
aiheesta gm-vapaudesta kertovassa jutussa tässä lehdessä.

Silti on otettava huomioon, että seuraava mahdollinen
riski, afrikkalainen sikarutto, on jo maamme rajojen
tuntumassa. Jos sikarutto saavuttaisi Suomen, se lopettaisi sianlihan viennin Suomesta, mikä taas aiheuttaisi uutta ylitarjontaa kotimarkkinoilla. Meidän on siis
kaikkien pyrittävä siihen, että pidämme tartunnan rajojemme ulkopuolella.

Haluamme toivottaa kaikille tuottajillemme ja alkutuotannon yhteistyökumppaneillemme oikein hyvää joulua!
Nyt tähtäämme kohti yhteistyövoimaista
ja kestävän kannattavaa vuotta 2017.

Snellmanin Lihanjalostuksessa olemme vuoden aikana
tehneet erilaisia toimenpiteitä vastataksemme kiristyneen markkinatilanteen vaatimuksiin. Kuusisaaren
tehtaalla henkilöstö sai aktiivisen roolin kehitysprosessissa ja olemme saaneet lupaavia tuloksia. Muun
muassa olemme ottaneet lean-ajattelumallin laajasti
käyttöön koko tuotannossa. Olemme myös nostaneet
leikkeleiden jalostusarvoa, mikä vaikuttaa myönteisesti
kannattavuuteen.
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KANNESSA
Tammikuussa Snellman tuo markkinoille ainutlaatuisen Superiorkinkun. Tuottajamessujen kävijät
saivat tutustua tuotteeseen ennakkoon ja antaa palautetta tuotekehitykseen. Ja joulun suosikkimakkara Braunschweig on yleisön
pyynnöstä palannut.
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Kiitos hyvistä messuista!
Snellmanin Lihanjalostuksen Kunnon tuottajamessut järjestettiin syyskuun
viimeisenä päivänä Kuusisaaressa. Messut olivat jälleen suuremmat kuin
koskaan aikaisemmin ja koostuivat kahdesta messuhallista sisätiloissa
sekä konekentästä ulkona. Haluamme kiittää kaikkia vierailijoita ja
yhteistyökumppaneita rennosta ja mielenkiitoisesta messupäivästä!
TEKSTI: HEIDI HEINO / HEIDI JYLHÄ | KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Messuilla vieraili yli 1000 kävijää ja paikalla oli näytteilleasettajia yli 40 eri yrityksestä ja järjestöstä. Messuohjemaan kuului tuotemaistiaisten ja teurastamovierailun
lisäksi myös paljon mielenkiintoisia lyhytseminaareja
ajankohtaisista aiheista. Ulkokentällä messuvieraille
grillattiin makkaraa ja paistettiin paninia.

Konsernijohtaja Leena Laitinen avasi messut kertomalla Snellmanin eri toimialojen kehityksestä. Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Juha Sarkkinen kertoi lihanjalostuksen kehityskohteista ja tulevaisuuden näkymistä.
Siantuottajille järjestettiin jo torstaina seminaari, jossa
oli Leenan ja Juhan esitysten lisäksi ajankohtaista sikakentältä.

 Minimanin toimitusjohtaja Heikki Tynjälä puhui sekä torstaina sikaseminaarissa että messupäivän
seminaarissa. Minimani on Suomen
mittakaavassa suhteellisen pieni
kauppaketju viidellä myymälällään.
Ketju täyttää tänä vuonna 30 vuotta
ja omistajana on edelleen perustaja
Juhani Metsäranta perheineen.

Kaupan trendit Suomessa
Kauppa Suomessa on varsin keskittynyt, Heikki Tynjälä totesi, ja kilpailu
kiristyy.
– Yli 80 % Suomen päivittäistavarakaupasta tekee kaksi suurinta
ketjua. Jos tähän liitetään myös Lidl,
luku nousee noin 90 %:iin. Loput
ovat pieniä toimijoita. Keskittyminen
näyttää jatkuvan ja tämä on haastavaa pienille toimijoille.
Kauppa kansainvälistyy, varsinkin
hankintapuolella. Tynjälä huomautti,
että tässä on piilevä ongelma kotimaiselle elintarviketeollisuudelle.
– Suomessa omien merkkien
myynti on jo noin 23 % päivittäistavaramyynnistä. Ulkomailla osuus
on jopa suurempi. Kaupan merkit
voidaan tuottaa kotimaassa, mutta
myös ulkomailla. Kun otetaan huomioon, että vain 10 % myymälöistä
Suomessa ei kuulu suurempiin ket-

juihin, tästä voi tulla hankala tilanne
merkkivalmistajille.
Kysymykseen miksei Minimani
itse panosta omaan merkkiin, Heikki
Tynjälä vastasi, että ollaan liian pieni
toimija.
– Lisäksi haluamme erilaistua sillä tavalla, että olemme itsenäisenä
ketjuna tehneet päätöksen tehdä
yhteistyötä johtavien tuotemerkkien
kanssa. Haluamme myydä kotimaista ja merkkitavaraa.

Kuluttajakäyttäytymisen
trendejä
Kuluttajakäyttäytymisessäkin on
useita trendejä. Yksi selkeimmistä
on se, että tulee yhä vaikeammaksi
ryhmittää kuluttajat ostotapojensa
mukaan. Henkilö voi olla hyvin hintatietoinen, mutta panostaa kalliimpiin herkkutuotteisiin viikonlopuksi.
Sama ristiriitaisuus pätee myös
yksityisyyden näkemyksissä. Somessa jaetaan elämyksiä ja näkemyksiä, mutta suhtaudutaan hyvin
kielteisesti siihen, että kauppaketjut
haluavat kerätä tietoja kuluttajakäyttäytymisestä.
Onko sitten halpuuttamiselle vastavirtaa? Euroopan mittakaavassa
peruselintarvikkeet eivät ole kalliita Suomessa, Heikki Tynjälä sanoi.

Kulutusmenoista ruuan osuus pienenee. Kotimaisuus ja paikallisuus
ovat tärkeitä tekijöitä kuluttajille, kuten myös eettisyys ja vastuullisuus.
Pärjätäkseen ruokaketju tarvitsee
yhteistyötä. Jokainen osa-alue joutuu kehittämään omaa toimintaansa, sopeutumaan ja ideoimaan uutta.
– Yhdessä kehittäen ja pitämällä
kotimaisen puhtaan ruuan lippua
korkealla säilytämme Suomelle tärkeän kotimaisen ruokaketjun vahvan
aseman.
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Tuottajamyymälässä oli hyviä tarjouksia
ja laaja valikoima.

Leikkinurkassa viihdyttiin legoeläinten ja
-palikoiden parissa.

Paikalliset maatalousoppilaitokset osallistuivat myös messuihin.

Konekentällä Hargassnerin teltassa
seisoo Tomi Ylipaasto. Hargassner myy
hake-, klapi- ja pellettilämmitysjärjestelmiä.
Messuilla Ylipaasto esittelee Itävallassa valmistettua hakekattilaa. Kokonaisen lämmitysjärjestelmän uusiminen maksaa parikymmentä tonnia plus
alv, mutta tällä hetkellä tukea kannattaa hakea.
– Tämä on huomisen järjestelmiä,
Tomi Ylipaasto kertoo. Automaatio on
kattilassa viety pitkälle. Huoltoa tarvitaan kerran vuodessa. Tuhka poistetaan, muuten kattila säätää itsensä esimerkiksi jos hake on kuivaa tai kosteaa.
Hyötysuhde on yli 90 %.
– Messut ovat meille hyvin tärkeät.
Tällaisissa tapahtumissa pääsee parhaiten asiakkaiden juttusille ja heidän
kanssa saa keskustella kasvotusten.

Feedexin osastolla Eetvartti-hallissa seisovat mm. Marjo Pikkumäki ja Osmo
Miettinen. He jakavat yrityksen uutta nauta- ja sikarehujen tuoteluetteloa ja osastolla on arpajaiset messuvieraille.
– Messut ovat olleet vilkkaat, sekä kaupallisesti että kävijämäärän suhteen, Marjo Pikkumäki sanoo. Todella onnistunut
tapahtuma.
Feedex toimii pääsääntöisesti EteläPohjanmaalla, Pohjanmaalla ja KeskiSuomessa. Yrityksen neuvojat tekevät tilakohtaisesti maksutonta ruokinnan suunnittelua, jota kannattaa hyödyntää.
– Tämä näkyy sekä maidon että lihan tuotannossa, Osmo Miettinen kertoo. Tarkistamme tilan käyttämät rehut ja säilörehun, ettei kallista rehua käytetä turhaan.

Iivari-hallissa Turun Konekeskus ja Viljelijän Berner jakavat
osaston.
– Nämä ovat hyvät messut,
Turun Konekeskuksen Timo
Haavisto toteaa. Huomaa, että
Snellman on kuin suuri perhe,
tuottajille halutaan hyvää.
Turun Konekeskus edustaa
mm. Massey Ferguson -traktoreita, puimureita ja kurottajia.
Kuinka halukkaita tuottajat ovat
tällä hetkellä investoimaan?
– Viime vuosina on ollut aika
hiljaista, mutta valoa on näkyvissä. KoneAgria-messut Jyväskylässä lokakuussa näyttävät

yleensä mihin suuntaan ala on
menossa.
Suurin osa asiakkaista on maidon- ja naudantuottajia, joten
kalustot nurmirehukorjuuseen,
ruokintaan ja lannanlevitykseen
kiinnostavat. Tarjoamme ratkaisuja, jotka helpottavat työtä.
Myös Guy Snellman, jonka tavoitimme konekentältä, on havainnut investointihalukkuutta
tuottajien parissa. Tietysti näkyy,
että aika on taloudellisesti melko vaikea, mutta monet haluavat
tarjouksia.

Tuotekehityskeittiössä Kai Meyer ja Roger Snellman tarjoilevat maistiaisia. Tuote on niin salainen,
että voimme tuskin kirjoittaa siitä ennen talven lanseerausta.
Lanseerausta edeltää kolmen vuoden tuotekehitystyö. Leikkele on superior-luokkaa, eli korkeinta
tasoa eurooppalaisen standardin mukaan. Kriteerinä on mm. että tuotteen on oltava täysin fosfaatiton
ja sillä on oltava korkea pH-arvo, minkä vuoksi ainoastaan 10–20 % raaka-aineesta täyttää kriteerit.
Tuote on täysin ainutlaatuinen Suomessa ja sen
koostumus on 100 % lihaa ja ripaus suolaa. Tavallisesti kuituja tai muuta lisätään korvaamaan
fosfaattia, mutta sitä Snellman ei tee, kertoo Kai
Meyer. Valmistusprosessi on erityinen, mm. tuotetta keitetään yli 12 tuntia ja sen jälkeen sillä on pitkä
lepovaihe ennen viipalointia. Aikaisemmin syksyllä
markkinointiosasto järjesti kuluttajatutkimuksen,
jonka tulokset olivat loistavat.
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Saaren perheestä Sami-isä ja
lapset Joonas, Samuel ja Alma
vierailevat messuilla yhdessä
naapurinsa Aulis Hakalan kanssa. Kotona Jalasjärvellä Sami
Saarella on maito-lihatila, jossa
on noin 30 lypsylehmää ja noin 50
lihanautaa. Perhe on käynyt messuilla kaikkina kolmena vuotena
ja Sami toteaa, että nämä ovat
hyvät messut. Tenavat ovat odottaneet messuja koko vuoden.

– Hyvin järjestetty, ja siistiä
täällä on, Aulis Hakala lisää.
Lapset tykkäävät eniten koneista, mutta teurastamo oli myös
aika jännä. Vaikka erityisiä investointeja ei ole suunnitteilla, Sami
on saanut eri tarjouksia messuilla. Perheen palatessa kotiin vietetään syntymäpäiviä, sillä Samuel
täyttää tänäkin vuonna vuosia
juuri messupäivänä.

Eetvartti-hallin seminaaritilassa oli
messupäivänä sekä nautaseminaari
että lyhyempiä ajankohtaiseminaareja. Kuvissa Vesa Hihnala, Snellmanin
konsernijohtaja Leena Laitinen haastattelussa, Tomas Gäddnäs sekä Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja
Juha Sarkkinen. Torstaina pidettiin seminaari siantuottajille. Sivulta 5 voit lukea tiivistelmän seminaarin pääpuhuja,
Minimanin toimitusjohtaja Heikki Tynjälän puheenvuorosta.
Hortilabin osastolla Iivari-hallissa
Filip Högnabba kertoo yrityksen
analysointitoiminnasta.
– Hortilab on viljavuustutkimuksiin sekä vilja-, kasvi-, vesi- ja
muihin ravinneanalyyseihin erikoistunut, akkreditoitu laboratorio. Lanta-analyysejä tarjoamme
yhteistyössä sisarlaboratoriomme
Novalabin kanssa.
Asiakaskunnasta suuri osa on
Pohjanmaalta, mutta asiakkaita
löytyy koko maasta. Jotkut maan-

viljelijät haluavat tarkkoja tutkimuksia, mutta toiset tyytyvät vain
välttämättömimpiin tutkimuksiin,
eli ympäristökorvauksen vaatimiin
tutkimuksiin viiden vuoden välein.
Filip Högnabba toteaa, että kaikki
alkaa maasta. Kannattaa siis tietää, missä kunnossa pellot ovat.
– Yksi edellytys hyvään ja korkealaatuiseen satoon on, että peltojen
ravinnetasapaino on kunnossa, taloudellisesti on myös yhtä tärkeää,
ettei lannoiteta väärin tai liikaa.

Valion osasto äänestettiin mielenkiintoisimmaksi osastoksi messuvierailijoiden kesken.

ETT:n osastolla tavoitamme Paula
Halkosaaren Nasevasta ja Sari Hintikan Sikavasta. Messut ovat olleet
erittäin hyvät, he toteavat. Monet tulevat keskustelemaan ja kyselemään
uutuuksista.
Nasevan puolella on paljon uutuuksia menneillään. Vuosittainen terveydenhuoltokäynti jaetaan useampaan yksikköön, jolloin on helpompaa käydä läpi kaikki asiat erikseen.
Uudistuksen myötä käynnit lisääntyvät, eikä kaikkia listalla olevia asioita
tarvitse käydä läpi samalla kerralla.
Toisen uudistuksen muodostavat
sähköiset terveystodistukset. Tila
saa sähköisen terveystodistuksen
eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella. Todistuksen voi kätevästi
lähettää sähköpostitse esimerkiksi
eläinkaupan yhteydessä.
ETT järjestää myös turvallisen
eläinkaupan toimintatavan koulutuksia ympäri maata. Tartuntariskit
ovat kasvaneet, Paula Halkosaari
toteaa. Riskit täytyy tunnistaa ja yhteistä vastuuta miettiä.

Nordean Tuure Malkamäki ja Timo
Kalliomäki viihtyvät Snellman-messuilla.
– Täällä on hyvin väkeä liikkeellä, rento
fiilis, Timo Kalliomäki sanoo.
Investointihalukkuus Pohjanmaalla
voisi olla parempi, toisaalta koneinvestoinnit kiinnostavat tällä hetkellä. Nordealla on 25 % markkinaosuus Pohjanmaan maatalouksista.
– Maataloudella on suuri merkitys
meille, koska puolet koko Nordean
maatalousbisneksestä on peräisin Pohjanmaalta, Tuure Malkamäki sanoo.
Osuuspankin osastolla päivystävät Rune Norrgård Vaasan
Osuuspankista ja Dan Friman
OP-vakuutuksesta.
– Viime vuosina on ollut melko
rauhallista, toteaa Rune Norrgård, mutta nyt tilanne näyttää piristyvän. Toki taloudellinen tilanne on tiukka ja tukia saa odottaa.
Toisilla tuntuu olevan ongelmia,
mutta toisaalta toiset selviävät
ihan hienosti.
Etuna on tämänhetkinen kor-

koprosentti, 2-3 %. Euribor-koron
ollessa miinuksella maksetaan
vain marginaalikorkoa, joten tällä
hetkellä voi olla kannattavaa sijoittaa koneisiin tai ostaa maata.
Norrgårdin mielestä on hauskaa osallistua Snellman-messuille.
– Olemme tavanneet ihmisiä
kauempaakin ja tietysti myös Pietarsaaresta ja Keski-Pohjanmaalta. Myös veljeni ovat Snellmanin
asiakkaita.
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KUMIMATTO

ON INVESTOINTI LIHANAUDAN HYVINVOINTIIN

Carl-Johan Ström Vilomixilta
on osastollaan Eetvartti-hallissa. Hän esittelee erilaisia
naudalle ja sialle tarkoitettuja
ravintoaineita, vitamiineja, mineraaleja sekä hygieniatuotteita ja
torjunta-aineita. Hän kertoo vierailevansa myös tiloilla tarjoten
palveluitaan.

Kahvitauko Iivari-hallissa.

Ström on ollut mukana Snellman-messuilla kolme kertaa ja
toteaa, että vuosi vuodelta messut vain paranevat. Messuvierailijat vaikuttavat hyväntuulisilta,
hän sanoo. Jotkut rakentavat ja
investoivat, toiset vähentävät toimintaansa, mutta sellaista kiertokulku yleensä onkin.

Grillissä sihisee Jalmari- ja Eetvartti-makkaroita.

Dan Bodbacka ja Ellen Willfors Purmosta käyvät messuilla yhdessä puolivuotiaan
Nora-tyttärensä kanssa. Dan on maitotilan osakas yhdessä veljiensä kanssa.
Ellenille nämä ovat ensimmäiset Snellman-messut, mutta Dan on käynyt messuilla aiemminkin.
– Tänä vuonna on enemmän näytteilleasettajia, hän totea. Täällä on paljon
mielenkiintoista. Faban kanssa on aina
keskusteltavaa, olemmehan paljon tekemisissä heidän kanssaan.

Pekka Karhu kertoo teurastamosta.

KOSKELOILLA HYVÄT KOKEMUKSET
Kumimatto naudoille on tällä hetkellä kuuma keskustelunaihe, niin myös messuilla. Snellmanin osastolla
esiteltiin tuoreita tilastoja siitä, kuinka suuri vaikutus
matoilla on kannattavuuteen.
Naudankasvattajat Asta ja Veli-Matti Koskela Toholammilta olivat ensimmäisiä Snellman-tuottajia,
jotka asennuttivat kumimattoja kasvattamoonsa.
Koskelan Maatalousyhtymän navetassa on 450 lihanautaa ja tila tuottaa reilut 100 000 kiloa naudanlihaa
vuodessa. Puolentoista vuoden kokemuksella pariskunta toteaa, että naudat kokevat vähemmän stressiä
ja kasvu on parantunut. Matto on myös paljon helpompi pitää puhtaana kuin ritilä.
– Täytyy pitää huolta siitä, että matto on riittävän
suuri, Veli-Matti Koskela toteaa, muuten osa eläimistä jää maatessaan maton ulkopuolelle. Matot vaikuttavat talouteen, ei pelkästään pienemmän hävikin
kautta, vaan myös keskihinta nousee nautojen kasvaessa paremmin.

 Lihanaudan kasvatusalustan laadulla on merkitystä
eläinten hyvinvoinnin kannalta. Pehmeä kasvatusalusta
ehkäisee jalka- ja häntävaurioita aiheuttavia vahinkoja,
joiden riski kasvaa kasvatuksen loppupuolella. Vahinkojen taloudellinen menetys on suuri, jos eläin joudutaan
lopettamaan kasvatuksen loppupuolella. Tappioita tulee
myös siitä, että osa ruhosta hylätään teurastuksessa tai
eläin kasvaa hitaammin.
Betonipalkkikarsinoiden kasvatusolosuhteita voidaan
parantaa asentamalla palkkien päälle kumimattoa tai
kumimattoritilää. Kumimatto on pehmeä alusta, joka
antaa hyvän pidon ja eläimen on helpompi mennä makuulle ja nousta ylös.

Hyödyt realisoituvat nopeasti
Selvitimme sonnien teurastietojen perusteella, miten
sonnien kasvu ja teurashylkäysten määrä ovat kehittyneet neljällä sonniplus-tilalla, jotka asensivat vuoden
2015 aikana sonnien kasvatuskarsinoihin kumimattoa
betonipalkkiritilöiden päälle. Tilalla 1, kumimatot asennettiin huhtikuussa 2015, tilalla 2 heinä-syyskuussa
2015 ja tiloilla 3 ja 4 syyskuussa 2015.
Tulokset osoittavat kumimaton vähentävän teurashylkäyksiä, sekä eläinten lukumäärässä että kiloissa laskettuna. Lisäksi koko sonniryhmän päiväkasvu parani.
» Katso tulokset Anelmasta!
Hylätty määrä, kg/teurastettu eläin (kaikki)
1,2

1,10
0,98

1,0

0,6

0,57
0,49
0,38

0,4

Betoniritilän päälle
asennettava kumimatto on tehty tarkasti ritilän mittojen
mukaan. Matto helpottaa naudan asettumista makuulle ja
ylös nousemista. Se
vähentää tapaturmariskiä kuten mm.
liukastumisia.

Messuilla oli ennätysmäärä näytteilleasettajia. Yksi uusista yhteistyökumppaneista oli
Björklunds maskinverkstad konekentällä.

Navetan kumimatot
olivat kuuma keskustelunaihe messuhalleissa. Ainakin
Perma, Latter, Iopari ja Mestarifarmi
esittivät kumimattoratkaisuja.

0,88

0,84
0,8

0,37

0,27

0,2
0,00

0,0
Tila 1

Tila 3

Tila 2
2015

Tila 4

Tila 1–4

2016

Olosuhdelisä kannustaa
Snellman kannustaa olosuhdelisän avulla erikoistuneita
nautatiloja panostamaan lihanautojen kasvatusolosuhteisiin. Olosuhdelisää on myönnetty 1.3.2016 lähtien 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.					
KP
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Tervetuloa
uudet nautatilat!
Nautaketjumme tarvitsee nyt uusia tuottajia. Tavoitteemme on aloittaa vuoden 2017 aikana yhteistyö
noin 120 uuden maitotilan kanssa. Myös muita nautatiloja, kuten emolehmätiloja tarvitaan lisää.

Herra Snellmanin aseman vahvistuessa Suomen lihamarkkinoilla kasvaa myös laadukkaan raaka-aineen
tarve. Vuodelle 2017 on naudanlihan hankintabudjetiksi
vahvistettu 14,5 mil.kg, tänä vuonna tulemme yltämään
noin 14 milj. kiloon. Snellmanin kunnianhimoisena tavoitteena on myös olla halutuin yhteistyökumppani kehittäville perhetiloille.
Saavuttaaksemme nämä tavoitteet, olemme tehneet
muutoksia omaan toimintaamme mm. eläinlogistiikan
suunnittelussa noutojen priorisointiin liittyen. Maitotilojen lehmien noutojen nopeus on jälleen nostettu yhdeksi
onnistumisen mittariksi. Pyrimmekin noutamaan leh-

mät, myös ruuhka-aikoina, koko alueelta aina kahdessa
viikossa. Kulunut syksy ja alkutalvi onkin sujunut noutojen osalta pääosin erittäin hyvin.

Parempi hallinta tarttuville eläintaudeille
Yksi alkutuotannon strategisista tavoitteista, mentäessä
kohti vuotta 2020, on eläintautien parempi hallinta. Saara
Rantanen aloitti syyskuun alussa kokoaikaisena työntekijänämme vastuualueenaan mm. eläinten ja tilojen
terveystilanteen parempi seuranta Naseva-järjestelmän
kautta. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota nautaketjun turvalliseen toimintatapaan ja hyvien toimintatapojen viemiseen tilatasolle saakka. Jos sinulla on

kysyttävää mm. Nasevan toimintaan
tai eläintautien hallintaan liittyen,
kannattaa ottaa yhteys Saaraan.

Panostus aktiiviseen
kenttätyöhön
Haluamme myös panostaa enemmän tilatason tuottajayhteistyöhön,
parhaillaan on käynnissä uuden
henkilöresurssin etsintä lähialueen
nautatilojen yhteyshenkilöksi. Tavoitteemme on, että uusi henkilö
voisi aloittaa toimessaan vuoden
2017 alkupuolella. Samalla jatkuu
aktiivinen uusien tuottaja-asiakkaiden hankinta. Haluamme kasvaa,
mutta hallitusti, laatu edellä!
VH

Ota yhteyttä!
Sähköisestä Anelmapalvelustamme löydät
oman alueesi yhteyshenkilön!
» anelma.snellman.fi

Näkee kokonaisuuden nautakentällä

Robin Julin suunnittelee teuraskuormia
nautapuolella.

Robin Julin on naudan logistiikkasuunnittelija ja työskentelee ensisijaisesti teuraskuormasuunnittelun
parissa. Hän muodostaa yhdessä
vasikkalogistiikkasuunnittelija Anumaija Viitalan ja vasikkakoordinaattori Mårten Lassfolkin kanssa tiimin,
joka työskentelee kentän vakauden
varmistamiseksi.
– Pyrimme mahdollisimman hyvään kokonaistilanteeseen nautakentällä ja rakentavaan, eteenpäin
tähtäävään työhön, hän sanoo.
Suunnittelussa on huomioitava
monta tekijää. Vasikoiden sijoittamiseksi tarvitaan riittävästi tilaa kasvatuspaikoille oikeaan aikaan. Lehmien
noudon on tapahduttava kahden

viikon kuluessa ympäri vuoden, ja
tähän panostetaankin enemmän. Lisäksi Snellmanin raaka-aineen tarve
sekä logistiikka- ja teurastuskapasiteetti on otettava huomioon.
Jotta suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa, on tärkeää, että
ilmoitukset saapuvat ajoissa. Ilmoitukset suuremmista teuraseristä logistiikkaosasto toivoo saavansa 4-6
viikkoa etukäteen.
– Mitä aikaisemmin saamme ilmoituksen, sitä paremmin voimme
toteuttaa tuottajan toivoman noutoajan, Robin Julin kertoo. Tiedämme, että elävien eläinten ollessa kyseessä tilanne voi muuttua nopeasti.
Ennakoimattomista vahingoista tai

sairauksista ei voida ilmoittaa etukäteen, mutta juuri siksi olisi tärkeää, että ennalta tiedossa olevista tarpeista ilmoitettaisiin hyvissä
ajoin.
Logistiikkaosasto pyrkii vahvistamaan viikon kuljetukset viimeistään
viikkoa etukäteen. Samalla tehdään
arviot myös 3-4 viikkoa eteenpäin ja
puoli vuotta etukäteen, jotta nautakentän tasapaino pidetään mahdollisimman hyvänä.
– Seuraan kuukausittain, miten
hyvin olemme onnistuneet noudoissa ja pyrimme lisäämään tuottajien
tyytyväisyyttä toimintaamme.
HJ

Ronny Snellman vastaa lihan hankinnasta ja ohjauksesta Snellmanin Lihanjalostuksessa.

Ronny Snellman
uusi hankintajohtaja
 Ronny Snellman nimitettiin
syksyn aikana Snellmanin Lihanjalostuksen lihan hankinta- ja ohjausjohtajaksi. Hän on
aikaisemmin vastannut yrityksen lihanohjauksesta ja raakaaineen tasapainosta ja sai nyt myös
vastuun alkutuotannon operatiivisesta toiminnasta, johon kuuluvat eläinten hankinta, hinnoittelu,
kenttätoiminta, logistiikka ja tilitykset.
Kahden ylijäämävuoden jälkeen
Snellman on nyt saavuttanut hyvän
lihatasapainon, Ronny Snellman
toteaa. Tasapainon säilyttämiseksi hankinnan kasvu tulee jatkossa
tapahtumaan valvotummassa tahdissa siten, että se on tasapainossa kauppaan menevän myynnin
kanssa.
– Tällä hetkellä kysyntää on eniten naudanlihasta. Myymme tänä
päivänä kaiken sisään tulevan naudanlihan. Sianlihan osalta tilanne on parempi kuin aikaisemmin,
mutta jotkin osat myyvät huonommin. Olemme onnistuneet tekemään joitakin hinnankorotuksia
kauppaan, ja toivomme suurempia

korotuksia ensi vuonna, mikä myös
antaisi enemmän tuottajille.
Toinen markkinatilannetta helpottava tekijä on, että Suomessa
on Kiinan vientiluvan saaneita lihayhtiöitä. Tämä poistaa osan kotimarkkinoiden paineesta.
Aloitettuaan uudessa tehtävässään Ronny on ollut päivittäin yhteydessä tuottajiin. Hän korostaa,
että aina kannattaa ottaa yhteyttä
alkutuotantoon jos jokin mietityttää, sen sijaan että murehtii asiaa
itsekseen. Hän haluaa myös toivottaa kaikille Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017.
– Toivomme todella, että tuottajat
jaksavat olla vielä hetken kärsivällisiä, sillä uskomme, että olemme
menossa kohti parempia aikoja.
Mutta ennen kuin voimme korottaa hintoja, on meidän tarkasteltava kokonaisuutta. Meillä on kaksi rankkaa vuotta takanamme ja
olemme työskennelleet paljon sisäisten tuotantomenetelmien kuntoon saamiseksi ja saadaksemme
hinnankorotuksia kaupalle.
HJ
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Täsmäruokinnalla
hyviin tuloksiin

AKTIIVINEN PANOSTUS

Alkutuotannon
kehitystoimintaan
 Suomalainen alkutuotanto elää
suurta murrosta. Viime vuodet ovat
olleet taloudellisesti raskaat myös
Snellmanin tuottajille. Monet Snellmanin tuottajat haluavat kuitenkin
aktiivisesti kehittää tuotantoaan.
Snellman hakee aktiivista kehitysotetta organisoimalla alkutuotannon
toiminnot uudella tavalla.
Snellmanin lihaketjun operatiiviset toiminnot ja alkutuotannon aktiiviset kehitystyöt johdetaan jatkossa
eri prosesseina. Tavoitteena on saada lisäresursseja tilakehitystyöhön.
Alkutuotannon aktiivinen kehittämistoiminta rakennetaan oman tytäryhtiön Figenin yhteyteen.

Figen toimii 1.1.2017 alkaen Snellmanin Lihanjalostuksen alkutuotannon kehitysyksikkönä.
Uudistuneen Figenin päätehtävä
on alkutuotannon kokonaisvaltainen
kehittäminen Snellmanin Lihanjalostuksen strategian mukaisesti.
Figenin toimintaan kuuluvat jatkossa sikagenetiikan ja keinosiemennystoiminnan lisäksi myös rehuihin
ja ruokinnan kehittämiseen liittyvät
toiminnot, sikatilojen aktiivinen tilavalmennus ja kehitysprojektien
koordinointi sekä sika- että nautapuolella.
Uudistuneen Figenin toiminnasta vastaa 1.1.2017 alkaen tj Tomas

Gäddnäs. Genetiikan kehityksestä
vastaa jalostusjohtaja Timo Serenius, operatiivisista karjuasematoiminnoista tuotantopäällikkö Juha
Mäkelä ja tutkimus-, rehu- ja tilakehitystoiminnoista kehityspäällikkö
Kirsi Partanen.
Sika- ja nautaketjujen kehittämisprojektit koordinoidaan yhdessä
Lihajalostuksen operatiivisen toiminnan linjapäälliköiden kanssa,
Martti Hassila sikaketjussa ja Vesa
Hihnala nautaketjussa.
TG

SNELLMANIN LIHANJALOSTUS OY

SIKA

NAUTA

 Kun sika kasvaa, sen syöntinopeus ja ruuansulatuskanavan kapasiteetti kasvavat. Samalla myös
valkuaisen eli sulavien aminohappojen päivätarve kasvaa, mutta syöntikykyä hieman hitaammin. Niinpä
kasvavan sian rehuseoksen valkuaispitoisuutta voidaan laskea kasvatuksen edetessä.
Mitä useampaan vaiheeseen lihasian kasvatusajan ruokinta voidaan jakaa, sitä paremmin valkuaisruokinta saadaan täsmäämään
sian ravinnontarpeen kanssa ja sitä
pienempi on typen hävikki lantaan.
Käytännössä lihasikojen ruokinta
on jaettu vähintään kahteen, useimmissa lihasikaloissa kolmeen tai
useampaan vaiheeseen. Nykyaikainen ruokintatekniikka mahdollistaa monivaiheisen täsmäruokinnan
myös yhdistelmäsikalassa.
Monivaiheinen täsmäruokinta on
järkevä valinta niin tuotantotulosten,
ruokintakustannusten kuin tuotannon ympäristövaikutustenkin näkökulmasta. Lisäksi rehun maittavuus

UUSI KEHITYSYKSIKKÖ FIGEN
988

Operatiivinen
organisaatio

Operatiivinen
organisaatio

Strategiset
kehitysprojektit

Rehustus
ja tilavalmennus

Jalostus ja
järjestelmät

g

Figen
tuotanto ja
myynti

pysyy hyvänä, kun tiivisteen määrä
seoksessa muuttuu pienin askelin.

Millainen on hyvä porrastus?
Seuraava kysymys on, kuinka nopeasti seoksen sulavan lysiinin ja
energian suhdetta voidaan laskea
lihasian kasvatusrehussa, jotta sikojen kasvu, lihakkuus ja rehun hyväksikäyttö pysyvät hyvinä? Tähän kysymyksen olemme hakeneet vastausta
Längelmäen koeasemalla tehdyissä
täsmäruokinnan kokeissa, joissa
kasvatusrehun viljan ja täydennysrehun sekoitussuhdetta muutettiin
kahden viikon välein.
Ensimmäisen kokeen ruokinta vaiheistettiin niin, että rehun sulavan
lysiinin pitoisuus laski asteittain 1,00
> 0,82 g/MJ NE tai 1,00 > 0,87 g/
MJ NE. Viljana oli ohraa ja vehnää ja
vehnän määrä laski 30 prosentista 0
tai 10 %:iin.
Toisessa kokeessa rehun sulavan
lysiinin pitoisuus laski asteittain 0,98
> 0,80 g/MJ NE tai 1,03 > 0,80 g/
MJ NE. Vastaavasti vehnän määrä oli
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Kasvatusrehun sulavan lysiinin pitoisuuden (g/MJ NE) porrastuksen vaikutus lihasikojen
kasvuun ja lihakkuuteen. Rehua kului eri ruokinnoilla 27 - 29 MJ/kasvukg.

seoksessa aluksi 16 tai 28 % ja laski
4 %:iin kasvatuksen lopussa. Molempien kokeiden täydennysrehuna
oli Maatiaispossu Kasvu -tiiviste.

Enemmän lysiiniä lihasioille
Tulokset osoittavat, että lihasiat kasvavat nopeammin, kun seoksen sulavan lysiinin pitoisuutta nostetaan.
Nopeampaan kasvuun päästään, jos
seoksen lysiinipitoisuutta nostetaan
kasvatuksen alussa sen sijaan kuin
lopussa, vaikka molemmat paransivat kasvua. Erityisesti imisät hyötyvät energia- ja lysiinipitoisemmasta
rehusta, mutta leikotkin kasvoivat
enemmän punaista lihaa.
Ensimmäisen kokeen tuloksista
nähdään, että ruokintamenetelmäkin vaikuttaa kasvuun. Kasvu on nopeampaa kaukaloruokinnalla, missä
kaikki siat saavat syödä yhtä aikaa.
Ruhojen lihaprosentti oli molemmissa kokeissa hyvä, noin 60 %,
vaikka lihakkuus hieman laskeekin
nopeamman kasvun myötä. Molemmissa kokeissa siat saivat syödä
rehua vapaasti ruokahalun mukaan
ja silloin imisien leikkojen lihaprosentin ero tulee suureksi. Näiden
tulosten pohjalta voimme tarkistaa
lihasikojen vaiheruokinnan lysiinisuositusta.

Längelmäellä siirryttiin
vilja-tiivisteruokintaan
Längelmäen koeasemalla jalostussikaloiden koeryhmiä on ruokittu
täysrehulla kymmenen vuotta, koeaseman toiminnan alusta lähtien.
Käytössä on ollut kaksi täysrehua,
joita eri suhteissa sekoittamalla
ruokinta on jaettu vaiheisiin. Vaiheiden lukumäärää on lisätty vuosien
varrella kolmesta viiteen.
Syyskuun puolivälin jälkeen lähetettyjä koeryhmiä on ruokittu vilja-tiviisteseoksella ja 14 viikkoa kestävän
testiajan ruokinta on jaettu 7 vaiheeseen. Rehu on maistunut sioille
hyvin ja uuden ruokinnan mukaisia
kasvutuloksia saadaan vuodenvaihteen jälkeen.
KP
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keskustellaan ystävien ja tuttavien kanssa, Juuso kertoo.
Koska tutkimustietoa geenimuuntelun vaikutuksista
on vielä vähän, Snellman on päättänyt jatkaa luonnollisuuden tiellä ja gm-vapaalla linjalla.
– Gm-vapaus tuntuu olevan asia, joka kannattaa nostaa esille ja josta kannattaa viestiä. Gm-vapaus näyttää
lisäävän kuluttajien luottamusta koko lihan arvoketjuun aina tuotantoeläinten hyvinvoinnista lopputuotteiden laatuun asti. Avoin viestintä lisää kiinnostusta
asiaa kohtaan, Juuso kertoo.

GM-vapaus

Näkyvyyttä televisiossa

on vahva viesti
Tammikuussa Snellman nostaa gm-vapauden vahvasti
esille markkinoinnissa. Kampanja kertoo tahdostamme jatkaa luonnollisuuden tiellä. Tämä arvovalinta oli
mahdollista toteuttaa tuottajien erinoimaisen sitoutumisen ansiosta, ja kuluttajat näyttävät arvostustaan ostovalinnoillaan.
TEKSTI: KIMMO SALO JA PÄLVI SALO | KUVAT: TOMMI FORS

– Samaan aikaan, kun arvojohdettuna yrityksenä toteutamme perusfilosofiaamme, voimme iloksemme
todeta, että kysymyksessä on myös
erittäin vahva ja voimistuva kuluttajatrendi. Kaiken kotimaisen ostokäyttäytymistiedon perusteella noin
puolet talouksista valitsee ostoskoriinsa tuotteita, joissa painottuvat
sellaiset asiat kuin terveellisyys,
turvallisuus, vastuullisuus, luonnollisuus ja hyvinvointi, sanoo tuoteryhmä- ja strategiajohtaja Juuso
Reinikainen Snellmanin Lihanjalostuksesta.
AC Nielsenin kuluttajakyselyiden
mukaan gm-vapaus on sekä globaalisti että Suomessa kuluttajien tärkeimmäksi kokema terveydellinen
tekijä elintarvikkeissa.
– Kuluttajat yhdistävät gm-vapau-

den kaikkiin edellä lueteltuihin ominaisuuksiin, Juuso toteaa.
Vuonna 2013 Taloustutkimus Oy
selvitti suomalaisten tietoa ja asenteita gm-vapaita tuotteita kohtaan.
Punaisen lihan ostamisessa tärkeimmät valintakriteerit olivat kotimaisuus, hyvä hinta-laatu-suhde
sekä se, että liha ei ole pakastettua.
Seuraavaksi tärkeimmät kriteerit
olivat tasavahvasti gm-vapaus, marinoimattomuus sekä edullinen hinta.
Lähes joka kolmannelle kuluttajalle gm-vapaus oli erittäin tärkeä
asia ja yli puolet kuluttajista piti tärkeänä sitä, että eläinten ruokinnassa ei ole käytetty geenimuunneltua
rehua.
– Gm-vapaus korostuu erityisesti tuoteryhmissä, jotka ovat lähellä

alkutuotantoa, kuten tuoreet kasvikset, liha ja kala, Juuso avaa tutkimusta.

Tietoa halutaan ja etsitään
Samassa yhteydessä selvitettiin,
kuinka tärkeänä kuluttajat pitävät
gm-vapaiden tuotteiden merkitsemistä. Kolme neljäsosaa piti sitä
erittäin tärkeänä ja 61 prosenttia
kertoi sen vaikuttavan ostopäätöksiin. Valtaosa vastaajista oli valmis
maksamaan siitä tiedosta, että tuore
liha on taatusti gm-vapaata.
– Toimme gm-vapaa -logolla merkityt tuorelihatuotteet kauppoihin
helmikuussa 2014 ja laajensimme
merkinnät leikkelepakkauksiin seuraavan vuoden alussa. Palaute kuluttajilta on ollut erittäin positiivista,
sillä näin olemme helpottaneet heidän mahdollisuuksiaan tehdä omia
valintojaan,
markkinointijohtaja
Tommi Fors kertaa.
– Geenimuuntelu on asia, josta
tiedetään vielä varsin vähän. Suurella osalla kuluttajista on siitä hyvin
negatiivinen kuva, vaikka se ei perustuisikaan tietoon. Yli puolet kuluttajista sanoo kuulleensa asiasta,
mutta tietämys on hyvin vähäistä.
Tietoa kuitenkin etsitään, ja asiasta

Heti vuoden 2017 alussa gm-vapaus nostetaankin vahvasti esille markkinoinnissamme.
– Tunteisiin vetoava mainoskampanja kestää koko
tammikuun ja se viestii tekemästämme arvovalinnasta.
Kerromme, että päätös ei ollut helppo, koska gm-vapaa
rehu on kalliimpaa ja sen käyttö vaatii suurta huolellisuutta tiloilla. Tärkeimmät päätökset täytyy kuitenkin
tehdä sydämellä eikä taskulaskimella, Tommi toteaa.
Hän uskoo, että televisiossa pyörivä mainos puhuttelee oikeaa kohderyhmää eli ihmisiä, joille ruuan valinnassa on muitakin kriteereitä kuin hinta, heitä, jotka
tekevät arvovalintoja kaupan hyllyllä ja jotka haluavat
vähän parempaa.
– Yksittäisenä ostokriteerinä pelkkä gm-vapaus
ei välttämättä kallista vaakaa meidän suuntaamme,
mutta osana johdonmukaista tuotteiden parantamista, lisäaineiden vähentämistä ja luonnollisempia raaka-aineita sillä on suuri merkitys. Gm-vapaus, valmistusperiaatteemme ja suomalainen maatiaispossu ovat
kova kolmikko markkinassa. Tältä osin olemme Suomessa ainutlaatuinen toimija, Tommi miettii.

Meidän tapamme tuottaa
Kun tällainen rohkea mainoskampanja tehdään, täytyy
pussissa olla puhtaat rehut. Rehupäällikkö Kirsi Partanen vakuuttaa, että näin on asianlaita.
– Sitoumus gm-vapaan rehun käytöstä on pitänyt
erinomaisen hyvin. Kaikki noin 250 siantuottajaamme
ja noin 1600 naudantuottajaamme ovat noudattaneet
sitä täsmällisesti.
– Gm-vapaan rehun jatkuva saanti vaatii rehutehtaalta ennakointia. Pulaa siitä ei kuitenkaan ole ollut. Kysyntä näyttää luovan tarjontaa, hän toteaa.
Yhteistyössä Suomen Rehun ja Feedexin kanssa
olemme suunnitelleet maatiaispossujen ruokintaan
tarkoitetut rehusarjat, jotka tuottajien on helppo tunnistaa.
– Tavoitteenamme on tässäkin kotimaisen tuotannon
kannustaminen eli se, että rehuja valmistettaisiin pääasiassa suomalaisista raaka-aineista: viljasta, rypsistä
ja palkokasveista eli herneistä ja härkäpavuista. Pitkän
aikavälin tavoitteena on vähentää soijariippuvuutta.

Mainoskuvauksissa mukana oli yksi Snellmanin perustajaveljeksistä,
Karl Snellman. Mainoksessa Karl kertoo katsojille Snellmanin GM-vapaan valinnan taustoista. Mainos tulee televisioon alkuvuodesta 2017.

Sitoumus gm-vapaan rehun käytöstä on pitänyt erinomaisen hyvin,
sanoo Kirsi Partanen.
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Tulokset

kasvattavat
motivaatiota
Panostaminen emakoiden tiinehtyvyyteen, ruokintalaitteiden toimivuuden parantamiseen ja sikalan työrutiineihin on tuottanut tulosta Sami ja Heidi Marttilan sikalassa. Porsastuotos on kasvanut ripeästi ja on
nyt 27,3 vieroitettua porsasta per emakko ja vuosi.
 Sami ja Heidi Marttilalla porsastuotantosikalassa Kauhajoella on
250 emakkoa, joiden porsastuotos
ja tilan porsasmyynti ovat kehittyneet rivakasti tämän vuoden aikana.
Emakoiden vuosituotos on noussut
kuudella porsaalla ja on nyt 27,3
vieroitettua porsasta per emakko ja
vuosi. Marraskuun loppuun mennessä tilan porsasmyynti on kasvanut jo 750 porsaalla edellisen vuoden kokonaismyyntiin verrattuna.

– Kaksi vuotta sitten olimme tienhaarassa. Emakoiden tiinehtymisen
kanssa oli ongelmia ja porsaat eivät
kasvaneet tarpeeksi hyvin. Meidän
oli mietittävä tosissaan, haluammeko jatkaa siantuotantoa. Jos haluamme, silloin porsastuotos on
nostettava ylös. Oli haettava motivaatio tuotannon kehittämiseen,
kertovat Sami ja Heidi. Apu löytyi
tilan ulkopuolisesta neuvojasta,
joka loi positiivista ilmapiiriä ja aut-

Vieroitettu porsaita per emakko ja vuosi
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Emakoiden porsastuotoksen kehitys vuoden aikana.

Syntynyt pahnueita per emakko ja vuosi
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28,0

toi löytämään ratkaisuja ongelmiin.
Kun tuloksia alkoi näkyä, motivaatio
kasvoi.
– Meillä suurimmat ongelmat
liittyivät emakoiden tiinehtyvyyteen
ja liemirehun käymisen hallintaan.
Molemmat kysyivät hermoja ja lisäsivät työtä sikalassa. Sikalan töitä ja
rutiineja oli myös tarve järjestellä,
koska päivät sikalassa venyivät aamusta iltamyöhään, kertoo Sami.
-Leikkimielisesti laitoimme silloin
tavoitteeksi 27 vieroitettua porsasta
jouluun mennessä, kertoo Sami. Tavoite täyttyi jo marraskuussa. Voimme nyt hyvällä mielellä hetken hengähtää sikalatöistä ja viettää yhteistä
aikaa 2 kk ikäisen Susanna-tyttären
kanssa, iloitsevat Sami ja Heidi.

Oman uudistuksen periaatteet
Tilan emakoista kolmannes on puhdasrotuisia suomenmaatiaisia. Niiden tuotos on nyt 25,5 vieroitettua
porsasta per emakko ja vuosi ja risteytysemakoiden 28,2.
Aikaisemmin Marttilat ostivat uudistuseläimet tiineinä, nyt he kasvattavat ensikot itse. Ensikoiden emien
valinnassa Sami ja Heidi ovat kiinnittäneet erityistä huomioita emakon
tiinehtymiseen, utarerakenteeseen
ja imetyskykyyn.
– Ensikoiden emäksi valittavan
emakon tulee olla tiinehtynyt ensimmäisestä siemennyksestä koko
uransa aikana. Vain ensikkona sal-

limme yhden uusimisen. Emakolla
pitää olla suorat nisärivit ja hyvät
nisät, ja se on imettänyt porsaansa
tasaisesti, kertoo Heidi.
Heidi vastaa emakoiden tiineyttämisestä ja kertoo lisänneensä
tilakarjuilta kerättävän siemenen
laadun seurantaa mikroskoopilla.
Kiimantarkkailu tehdään kahdesti
päivässä ja siemennys tuplataan 24
tunnin kuluttua.

Ruokinta-asemat helpottavat
työtä
Tiineiden emakoiden pihattoon
asennettiin syksyllä ruokinta-asemat. Tiineet ovat yhdessä isossa
ryhmässä, jossa on kaksi ruokinta-asemaa. Kolmas asema on ensikoiden opettamista varten. Vaikka
ryhmä on suuri, emakot ovat hyvin
rauhallisia ja pihatossa tilaa riittää
mennä pakoon.
– Ruokinta-asemien käyttöönotto
on helpottanut sikalan töitä. Asema erottelee rokotettavat ja porsimaan tulevat emakot ja mahdollistaa emakoiden yksilöllisen, kunnon
mukaisen ruokinnan. On tärkeää,
että emakko ei liho liiaksi ja on sopivassa kunnossa porsimaan tullessa.
Silloin maidontuotanto lähtee hyvin
käyntiin, kertoo Sami.

Imettäjäemakoita harkiten
– Tasaamme pahnueita tarpeen mukaan ja imettäjäemakoita käytämme
harkiten. Imettäjäemakon valinnassa tarvitaan sikasilmää, sanoo Heidi.
– Emakko, jonka utarerakenne on
tasainen ja joka on hyvässä kunnossa imetettynään noin 12 porsasta, on

sopiva. Se kestää pidemmän imetyskauden ja voidaan tiineyttää uudestaan, neuvoo Heidi. Jos emakko
heittäytyy syömättömäksi, siihen on
puututtava, muuten tiinehtyminen
on vaakalaudalla.

Virhekäyminen on kallista
Sikalassa on Big Dutchmanin liemiruokkija. Pitkät putkistot ja putkessa oleva jäännösrehu olivat osasyy
liemirehun käymisongelmiin. Käymisongelman ratkaisemiseksi laitevalmistaja suositteli muuttamaan
ruokintajärjestelmää niin, että putkisto tyhjennetään vedellä jäännösrehusta.
– Uutta on se, että imettävien
emakoiden ja porsaiden rehu tehdään meillä aina puhtaaseen veteen,
kertoo Sami. Putkistojen huuhteluun
käytettävä vesi menee säiliöön, josta
se käytetään joutilaiden emakoiden
ja kasvavien siitossikojen rehun valmistamiseen.
– Meillä oli aikaisemmin OVR-ruokinta, mutta liemirehun virhekäymisen aiheuttamien ongelmien vuoksi
lopetimme OVR:n käytön viime vuoden lopulla, ensin porsailla ja lopulta koko sikalassa. Virhekäymistä
yritettiin hallita putkiston pesemisen
ja orgaanisten happojen avulla löytämättä pysyvää ratkaisua.
– Hiivojen aiheuttama virhekäyminen tulee emakkosikalassa kalliiksi, kun rehun huono maittavuus
vähentää emakoiden maidontuotantoa, hidastaa porsaiden kasvua ja voi
laukaista hännänpurennan, toteaa
Sami.

Sikalaan on myös asennettu juomaveden
puhdistusjärjestelmä,
koska vesilinjastosta löytyi enterobakteereja. Sikalassa putkistot ovat
pitkiä ja niiden puhdistaminen hankalaa. Ajan myötä putkiin kertyy
biofilmiä, joka toimii kasvualustana
putkistoon päässeille bakteereille.
Sekä emakot että porsaat ovat hyötyneen juomaveden puhdistamisesta, kertoo Sami.

Lukujärjestys sikalatöille
Marttiloiden sikalassa on viikon vieroitusrytmi, vieroituspäivä on torstai.
Sikalassa on viikkotöiden lukujärjestys, joka kertoo, mitkä työt tehdään
minäkin päivänä. Joka päivä sikalassa tehdään tarkkailukierros ja varmistetaan, että kaikki siat nousevat
syömään ja voivat hyvin.
– Sikalassa on pystyttävä keskustelemaan työntekijöiden kanssa
kehitettävistä asioista ja annettava
palautetta siitä, mikä toimii. Huumoriakin yrittäjäpari kertoo sikalatyössä tarvittavan. Se helpottaa hankalista tilanteissa selviämistä ja tuo
jaksamista arkeen.
– Hyvä tuotos ei ole autuus sinänsä, vaikka lähtökohta tuotannon
kehittämiseen on silloin parempi.
Toivomme, että hinta saadaan kohdalleen, jotta motivaatio siantuotantoon säilyy ja tuotannon kehittämiseksi tarvittavia investointeja
on mahdollista tehdä. Heikon kannattavuuden riskinä on motivaation
karkaaminen. Silloin sikalassakaan
ei jakseta seurata ja satsata oikeisiin
asioihin, muistuttavat Sami ja Heidi.
KP
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Torsten Meier kertoi maissisäilörehun olevan hyvää pötsin toiminnalle. Optimaalinen
silpun pituus on 2,6 cm.

rinkoenergialaitteita ja maakaasua
maatiloille.
Kasvukausi on Saksassa reilusti pidempi kuin Suomessa ja sadot siksi suurempia, pohtivat
Jari Paulasaari, Hannu Karkaus ja Antero Huhtala. Karkaus ja Huhtala ovat itsekin kokeilleet
maissin viljelyä parina kesänä.

TUOTTAJAMATKA

EuroTier 2016
 Snellmanin Lihanjalostus Oy ja
Feedex Oy järjestivät 15.-18. marraskuuta yhteisen tuottajamatkan
EuroTier 2016 -näyttelyyn Hannoveriin Saksaan. Ensimmäisenä matkapäivänä tutustuimme Ala-Saksin
alueella toimivaan konerenkaaseen
ja maitotilaan. Seuraavat kaksi päivää tutustuimme EuroTier-näyttelyn
tarjontaan.

Koneita ja työvoimaa
Konerengas Mashinerring Harburg
e.V. on 1969 perustettu yhdistys, jossa on jäsenenä noin 600 maatilaa, 40
urakoitsijaa ja 60 maatalouden ulkopuolista yritystä. Konerengastoiminnan päätavoitteena on alentaa tilojen
työ- ja konekustannuksia.

Maatilat voivat konerenkaan kautta vuokrata sekä koneita että työvoimaa toisilta tiloilta. Palveluilla
on kiinteät, vuosittain vahvistettavat
hinnat, jotka perustuvat työsuoritukseen. Pienemmille tiloille konerengas tarjoaa mahdollisuuden lisäansioihin oman tilan ulkopuolella.
Saksan maanviljelijöillä ei ole
vuosilomajärjestelmää kuten Suomessa, mutta he maksavat sairasvakuutusta. Yrittäjän sairastuessa
aputyövoimaa saa konerenkaan
kautta enintään 4 kk ajaksi sairaskassan maksaessa kustannukset.
Yhdistys tarjoaa myös neuvontaa
maatilavakuutuksiin ja uusiutuvaan
energiaan liittyen, ostaa maissia
bioenergiatuotantoon ja välittää au-

Maitoa ja aurinkoenergiaa
Toisena vierailukohteena oli Torsten
Meierin maidontuotantotila, jota hän
pitää yhdessä puolisonsa ja vanhempiensa kanssa. Tilalla on 105 lypsylehmää ja nuorkarja. Holstein-lehmien keskituotos on 10 500 kg ja
elinikäinen tuotos noin 32 000 kg.
Tilalla viljellään ohraa, maissia ja
nurmea nautakarjan rehuksi. Maissi
kylvetään huhtikuun lopulla ja korjataan säilörehuksi lokakuun puolivälissä. Satoa saadaan noin 40 tonnia
hehtaarilta. Nurmisäilörehua korjataan viisi kertaa satokauden aikana.
Sekä maissi että nurmi säilötään
aumoihin.
– Voimakkaasti laajentunut bioenergiatuotannon kilpailee kotieläintuotannon kanssa maissin
viljelyalasta ja se on myös nostanut maissisäilörehun hintaa, kertoi
Torsten Meier.
Maissi- ja nurmisäilörehusta tehdään lehmille apetta, johon lisätään
olkea, soija- ja rapsirouhetta ja kivennäisiä. Lisäksi ostoväkirehua on
tarjolla pihaton kioskissa.

Meierin tilalle oli rakennettu uusi vasikkakasvattamo. Vastasyntyneet vasikat ovat aluksi igluissa, mistä ne siirretään ryhmäkarsinoihin.

Tilalle oli rakennettu uusi vasikkakasvattamo, jossa ternivasikoille oli iglut ja isommat vasikat olivat
kuivikepohjaisissa karsinoissa. Sonnivasikat Meierin tila myy kahden
viikon ikäisinä jatkokasvatukseen ja
lehmävasikat kasvatetaan itse. Vasikoita juotetaan 75 päivän ikäisiksi.
Ternivasikoille oli iglut ja ne juotettiin
tuttiämpäreistä. Isompien vasikoiden
ryhmäkarsinassa juottamisesta huolehti Urbanin juoma-automaatti.
Navetan katolle oli asennettu aurinkopaneelit. Isännän mukaan
aurinkoenergiasta maksetaan kilowattitunnilta parempaa hintaa kuin
maitolitrasta. Uusiutuvaa energiaa
tuetaan Saksassa voimakkaasti.

Poimintoja EuroTier 2016
-näyttelystä
EuroTier on maailman suurin kotieläintuotannon
näyttely,
jossa oli tänä vuonna esillä yli 2500
näytteilleasettajaa 57 eri maasta.
Tänä vuonna messuihin tutustui yli
160 000 kävijää. Voi hyvin sanoa, että
EuroTier-näyttely on elämys!
Rehuosastojen kiinnostavimpia uutuuksia oli tanskalaisen Unibio-teknologiayrityksen kehittämä U-Loop®
-fermentaatiomenetelmä, jossa metaania hyödyntävillä bakteereilla tuotetaan yksisoluvalkuaista eläinten
rehuksi. UniProtein®-rehuaineessa
on korkea valkuaispitoisuus (72,9 %),

hyvä rasvahappokoostumus ja neutraali maku.
Erilaiset vapaaporsitusratkaisut
olivat näyttävästi esillä sikaosastoilla. Esillä olleiden erilaisten karsinamallien lukumäärän perusteella
vapaa porsitus on selvästi trendi Euroopassa.
Nauta-osatoilla oli esillä useita
erilaisia pehmeitä nautojen makuualustoja. Perinteisten kumimattojen lisäksi esillä oli ilmalla ja jopa
vedellä pehmustettuja makuualustoja.
KP

Rehuosastojen kiinnostavimpia uutuuksia oli
tanskalaisen Unibio-teknologiayrityksen kehittämä U-Loop® -fermentaatiomenetelmä.

Vapaa porsitus on selvästi trendi Euroopassa.

Perinteisten kumimattojen lisäksi esillä oli
ilmalla ja jopa vedellä pehmustettuja makuualustoja.

Nauta-osastoilla oli esillä myös eläimiä, sekä maito- että liharoduista. Blonde d’Aquitaine
-liharodun sonni Hercule suhtautui tyynesti saamaansa huomioon.
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Opinnäytetyö ternivasikoiden laadusta
 Agrologiopiskelija Laura Tamminen on tämän syksyn aikana tehnyt
tilakäyntejä Snellmanin Kunnon
maitotiloille Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan alueilla kartoittaakseen vasikoiden alkuhoitoon ja kasvatusolosuhteisiin liittyvä asioita.
Laura opiskelee Seinäjoen ammattikorkeakoulussa amk-agrologin tutkintoa. Tilakäynnit ovat osa Lauran
opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on
etsiä keinoja parantaa terninä välitettävien vasikoiden laatua ja siten
helpottaa tilojen eläinliikennettä.
Tilakäyntien ja tuottajahaastattelujen kohteeksi on valittu maitotiloja, joilla on vähintään 70 lypsävää
ja joiden vasikat välitetään pääosin
ternivasikoina.

Havaintoja tilakäynneiltä
-Tilakäyntejä on ollut tosi kiva tehdä.
Tuottajat ovat ottaneet minut hyvin
vastaan ja kysymyksiä ja keskustelua on herännyt monista vasikan
alkuhoitoon ja kasvatusolosuhteisiin
liittyvistä asioista, kiittelee Laura.
Osa tuottajista on kaivannut tietoa
myös siitä, miten omalta tilalla välitetyt vasikat ovat myynnin jälkeen
kasvaneet.
-Tilat huolehtivat hyvin siitä, että
vasikat saavat ternimaitoa mahdollisimman pian syntymän jälkeen.

Agrologiopiskelija Laura Tamminen,
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Vasikka saa ternimaidosta vasta-aineita ja hyvän startin elämäänsä,
kertoo Laura. Kaikilla tiloilla, joissa
olen käynyt, lehmä- ja sonnivasikat
hoidetaan samalla tavalla.
-Maito on vasikan tärkeintä ravintoa ensimmäisten viikkojen aikana,
painottaa Laura. Annettu juomamäärä vaikuttaa olennaisesti siihen,
kuinka paljon vasikka painaa välitettäessä, sanoo Laura. Vaikka väkirehua ja heinää on tarjolla, ternivasikka ei niistä vielä välitä ja syödyt
määrät ovat aluksi pieniä.
Rotaviruksen vaivaa vasikoita ensimmäisten viikkojen aikana, eikä
ripuloiva vasikka kelpaa välitykseen.
Ripuli puhkeaa noin 10 päivän iässä,
mutta menee yleensä ohi kolmen viikon ikään mennessä, sanoo Laura.

20,7%

pieni/
alipainoinen

ripuli

jalkavika

Jos karsinoissa on väljempää, kaikki
vasikat eivät sairastu ripuliin.
Ripulin seurauksena vasikan takapään karvapeite voi vaurioitua ja
karvojen kasvaminen uudelleen ottaa aikansa. Se harmittaa tiloja, että
välitettävän ternivasikan yläikäraja
voi tulla vastaan ennen kuin karva
on kasvanut takaisin, kertoo Laura.
Kuiva makuualusta ja reilu kuivikkeiden käyttö ehkäisevät vasikoiden
napatulehduksia.
Yksilökarsinat,
joissa on korotettu lattia ja virtsa
pääsee valumaa pois, ovat hyviä, sanoo Laura.

Miksi vasikka jää tilalle?

23,9%

10,7%
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9,3%

napatulehdus

8,6%

7,0%

virhe
karvattomuus
ilmoituksessa

Yleisimmät syyt, miksi välitykseen ilmoitettua vasikkaa ei ole voitu välittää kasvatustilalle.

Laura oli kesällä välitysauton mukana seuraamassa vasikkakuormien tekemistä. Näin hän pääsi
näkemään käytännössä kuljettajien
työtä vasikoiden ja tuottajien parissa. Tuottajilta saamani palautteen
perusteella kuljettajat ovat ammattitaitoisia, kertoo Laura.
Vasikka-autojen kuljettajat ovat
huhtikuun alusta lähtien keränneet
tietoja vasikoista, jotka on jouduttu
jättämään tiloille, koska välityskriteerit eivät ole jostain syystä täyttyneet. Liian pieni piano on ollut yleisin
syy, miksi ternivasikka on jätetty tilalle. Välitettävän ternivasikan tulee
painaa vähintään 40 kg ja olla terve
ja ikäisekseen hyvin kehittynyt. Jos
vasikan syntymäpaino on olut pieni,
siitä on hyvä laittaa lisätieto välitysilmoitukseen. Näin vasikkaa ei haeta
liian aikaisin.
Seuraavaksi yleisimmät syyt ovat
olleet ripuli, jalkaviat ja napatulehdukset. Osa välitykseen ilmoitetuista vasikoista jää välittämättä, koska
ilmoituksessa on ollut virhe ja se todetaan vasta hakutilanteessa. Esimerkiksi vasikka on kuollut, mutta
välitysilmoitusta ei ole peruttu tai
lehmävasikka on ilmoitettu sonnivasikkana.
Lauran opinnäytetyön tuloksista
kerrotaan lisää kevään tuottajatilaisuuksissa, kun tilakäyntien ja kuljettajien keräämä aineisto on saatu
analysoitu ja Lauran opinnäytetyö
valmistuu. 			
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TUOTTAJAKORTTI
2017
 Kaikille tuotantosuunnitelman aikataulun mukaan täyttäneille sopimustuottajille lähetetään ensi vuoden tuottajakortti tammikuun 2017
aikana. Voimassa oleva tuottajakortti
oikeuttaa ostoksiin tuottajamyymälässä.

PAPERITILITYKSET
 Tuotantosuunnitelmaan on lisätty
uusi kysymys koskien nautatilojen
paperitilitystä. Tuottajan on rasittava ruutuun halutaanko maksulliset,
postittavat tilitykset vuoden 2017 aikana.
Anelmalisään sisältyvät sähköiset
tilitystiedot Anelman kautta. Postitse lähetettävästä paperitilityksestä veloitamme 1 c/kg ja 5€/vasikka
1.1.2017 alkaen.

NAUTATILAISUUDET
 Tulevia alkuvuoden tilaisuuksia
naudantuottajille.
27.-28.1. Seinäjoki Sarkamessut
23.2.

Iisalmi, Runnin kylpylä.
Maito- ja lihatilat

14.3.

Saarijärvi, Kartano Kievari
Sonniplus tilaisuus

15.3.

Saarijärvi, Kartano Kievari
Maitotilat

16.3.

Seinäjoki, Marttilan Talli,
Sonniplus-tilaisuus

23.3.

Nivala, Sapuska,
Sonniplus-tilaisuus

29.3.

Reisjärvi, tilaisuus nautatiloille yhdessä Raisio
Agron kanssa

30.3.

Seinäjoki, tilaisuus nautatiloille yhdessä Raisio
Agron kanssa

Pietarsaaressa sijaitsevassa Strands Mjölkgårdin pihatossa pidettiin
avoimet ovet marraskuun alussa. Kuvassa Robin, Sonja ja Ulf Strand
yhdessä Snellmanin Mårten Lassfolkin ja Ann Knutarin kanssa.

NAVETAN AVAJAISIA
Torstaina 24.11. pidettiin MTY Krekilän Robora-pihaton avoimet ovet
Kälviällä. Pihatossa on kaksi Lely
Astronaut A4 -lypsyrobottia sekä Lelyn puhdistusrobotteja ja automaattinen ruokintajärjestelmä. Kuvassa
Timo, Hanna-Mari ja Veijo Krekilä
yhdessä Snellmanin Juha Sarkkisen
ja Tomas Gäddnäsin kanssa.

JOULUKUPIT

KINKKUKUPIT (6 KPL)
6 kpl voitaikinalevyn puolikasta
2 kananmunaa
2 dl juustoraastetta
100 g Snellmanin Savustajan maalaiskinkkua
(tai joulukinkkua)
1 punainen chili
mustapippuria
kirsikkatomaatteja

Laita uuni 225°C. Asettele voitaikinalevyn
puolikkaat muffinipellille. Vatkaa kananmunat ja voitele voitaikina. Hienonna kinkku ja
chili. Mittaa 1 dl juustoa täytteeseen ja jätä
1 dl odottamaan. Sekoita kaikki ainekset vatkattuihin kananmuniin. Asettele täyte kuppeihin ja lisää päälle juustoraastetta ja kirsikkatomaatteja.

Hyvää Joulua
ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!

