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JOHDANTO

Hyvän tekeminen
 Suomen juhlavuosi on ohi. Nyt on sisällissodan muistovuosi. Sotaa
ei kannata juhlia, on toki hyvä muistella. On helppo kauhistella toisten
asioita, mutta ei vieläkään ole helppoa kohdella toisia kuten toivoo itse
tulla kohdelluksi.
On vaikea tehdä hyvää jälkeä, jos ei olla yhdessä rintamalla. Niin yhteiskunnassa kuin yrityselämässäkin on tärkeää, että löydetään yhteiset
linjat, yhtenäiset toimintatavat. On sanottu: ”Jos valtakunta jakautuu ja
taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, eikä myöskään perhe kestä,
jos sitä repivät riidat.” Hyvä kotimaa on rakennettu sisäisen rauhan
aikana.
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Snellmanin toimintamallin ydintä voi ehkä olla vaikea sisäistää. Sehän
ei tule suoraan oppikirjoista, vaan se on syntynyt perustajien uskosta
ja visioista ja se on hiottu vuosikausien aikana, sekä hyvinä että vaikeina ajanjaksoina. Mitä yritys oikeastaan tarkoittaa, kun kertoo missiokseen: ”Annamme ihmisille mahdollisuuden parempaan”, tai liiketoimintansa perustaksi ”Menestys ansaitaan tekemällä hyvää”?
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TUOTTA JATILIT YKSET
Y H T E E N S Ä

Snellmanilla tärkeä fokus on ollut, että yritys tunnistetaan sen tuotteista. Onnistunut tuote on monen tekijän summa. Tässä lehdessä
esiintyy useampi perhetila, jotka ovat keskittyneet hyvän tekemiseen. Toimiva yhteistyö
syntyy, kun samanlaiset visiot kohtaavat ja yhteistyölle löydetään yhteiset linjat. Yhtenäinen
fokus hyvän tekemiseen voi tuottaa tulosta.
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KANNESSA
Rahjan tila Kalajoella on palkittu
kahdesti vuonna 2017. Lue lisää
Esa ja Marja-Leena Rahjan mietteistä, miten maitotila voi päästä
hyviin tuloksiin.
Lisää aiheesta sivulla 8!

Näkyvyyttä
Snellmanin tapaan
Snellmanin markkinointivuosi 2018 alkaa rytinällä. Herra Snellmanin brändi ja
tuotteet näkyvät kesään saakka eri teemoin. Kokemuksiemme mukaan alkuvuoteen panostaminen kannattaa, markkinointi- ja viestintäjohtaja Tommi Fors toteaa.
TAMMI: Snellmanin valinnat
Kuten moni teistä on varmasti jo
huomannut, Snellmanin valinnat
käynnistivät
markkinointivuoden
tv-mainonnalla.
– Tammikuussa aloitettiin muistuttamalla niistä asioista, joita olemme tehneet luodaksemme entistä
parempia tuotteita, Tommi Fors sanoo. Meidän linjammehan on tehdä
tavallisia tuotteita, kuten ruokamakkaroita, jauhelihaa ja leikkeleitä, entistä paremmin.
Asioiden parantaminen vaatii halua muuttua ja tehdä valintoja: pakastettu vai tuore liha, geenimuunneltu vai geenimuuntelematon rehu,
ulkomainen vai kotimainen raaka-aine.
– Snellmanilla olemme yhdessä tehneet suuren kehittämistyön

aitouden ja hyvän maun puolesta.
Kaikki valinnat eivät olleet helppoja
toteuttaa, ja kuten mainonnassa todetaan – työ jatkuu.

jan taas Pietarsaareen, ja luvassa on
jotain aivan uutta.
Tutustu mainokseen Herra Snellmanin YouTube-kanavalla!

HELMI: Superior savukinkulle
kunnon kampanja

MAALIS: Kunnon kuorettomat
nakit

Superior kinkun lanseeraus oli yksi
viime vuoden suurimpia onnistumisia, Tommi toteaa. Syksyllä markkinoille tuodun Superior savukinkun
lanseeraus on kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Helmikuussa Superior
savukinkkua mainostetaan kunnon
lanseerausfilmillä sekä televisiossa,
netissä että elokuvateattereissa.
– Ensimmäinen Superior-mainos
oli hyvin elokuvamainen, ikään kuin
tarina. Näin on myös uuden mainoksen laita. Mainoksessa lihamiehemme kutsuvat ranskalaisen tarkasta-

Maaliskuussa alkaa Snellmanin
suurin kampanja tänä vuonna. Teemana on Kunnon kuorettomat nakit.
– Tv-mainos keskittyy nakkien hyviin raaka-aineisiin, Tommi kertoo.
Kun tuotteessa on lihaa 90 %, ei siihen juuri muuta mahdukaan, mainoksessa todetaan.
Tv-mainontaa tukee nakkien keräilykampanja, joka on käynnissä
koko kevään. Lue lisää seuraavalta
aukeamalta!

EI LISÄTTYÄ

FOSFAATTIA
Inget tillsatt fosfat
(E450, E451)

HELMIKUU
Tv-mainoksessa ”virallinen tarkastaja” saapuu jälleen Pietarsaareen arvioimaan uutta Superior kinkkua. Snellmanin pojat tarjoavat yllätyksen. Superior kinkkujen helmikuun kampanja näkyy tv:ssä, netissä, sosiaalisessa mediassa sekä elokuvateattereissa.

MAALIS: Grillatut leikkeleet

Herra Snellman -satukirja

Maaliskuussa tv:ssä näkyvät kevään
uutuusleikkeleet, Grillattu kinkku ja
Grillattu broilerinfilee.
– Mainostamme Snellmanin sympaattiseen tapaan, miten näin herkullinen maku saadaan aikaan,
Tommi Fors sanoo hymyillen. Tämäkin on muistutus kuluttajille siitä,
että Snellmanilla teemme kunnon
tuotteita. Maku syntyy aidosti paahtamalla, ei vippaskonsteilla, kuten
keinotekoisilla aromeilla.
Lisää grillatuista leikkeleistä seuraavalla aukeamalla!

Tommi kertoo myös, että keväällä
ilmestyy henkilökunnalle ja tuottajaperheille suunnattu satukirja.
Kirja kertoo tositarinoita Snellmanin historiasta, Herra Snellmanin
piirrosmaailman kuvin. Snellmanin
viestintätiimi on haastatellut perustajaveljeksiä Pelle, Kalle ja Henry
Snellmania ja heidän tarinoistaan
syntyi Herra Snellman ja makkaran
salaisuus -satukirja. Kuvittajana on
tuttuun tapaan Sirpa Hammar.
Kirja on ostettavissa keväällä
Snellmanin henkilökuntamyymälästä sekä suomeksi että ruotsiksi. HJ

MAALISKUU

TAMMIKUU
”Monesta asiasta on vuosien varrella päätetty. Käyttääkkö kamaraa vai lihaa, käyttääkkö jauhelihassa tuoretta vai pakastettua lihaa, valitakko
geenimuuntelu vai gm-vapaus ... Ja työ jatkuu”, todetaan Snellmanin tammikuun tv-mainoksessa.
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”Tässä nakissa ei ole mitään ihmeellistä. Ei mitään turhaa. Ei edes kuorta... Toisaalta, kun nakissa on lihaa 90 %, ei siihen juuri
muuta mahdukkaan.” Kuoreton nakki näkyy tv:ssä maaliskuussa. Lue lisää nakkien keräilykampanjasta seuraavalta aukeamalta!
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Uudet
grillatut
leikkeleet
Kunnon keräilykampanja
Kevään suuressa keräilykampanjassa innokas keräilijä saa ainutlaatuisen
Arabia-mukin Herra Snellmanin
piirrosteemalla.
Kampanja koskee yhtä
Snellmanin
menestyneimmistä tuoteryhmistä
– Kunnon kuorettomat
nakit.

Kunnon kuorettomasta nakista on
kasvanut muutamassa vuodessa
yksi Snellmanin suurimmista tuotteista. Kunnon kuorettoman nakin
myynti on kasvanut nyt neljättä vuotta peräkkäin, käytännössä joka kuukausi.
– Snellman on kasvanut nakeissa
jo markkinoiden toiseksi suurimmaksi toimijaksi yli 15 %:n markkinaosuudella (euroissa), tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen
sanoo. Vuonna 2017 Snellman lähes
kaksinkertaisti markkinaosuutensa
kuorettomissa nakeissa.

Keräilykampanjassa kuluttaja voi
keräillä itselleen ainutlaatuisen
mukin Herra Snellmanin piirrosteemalla. Osallistuja kerää 20 merkkiä
kuorettomien nakkien paketeista, ja
syöttää merkkien koodit Snellmanin
kotisivulla. Kampanjasta kerrotaan
pakkauksissa ja netissä koko maalis- ja huhtikuun ajan.
– Vuonna 2007 meillä oli samantapainen kampanja leikkeleissä,
Tommi Fors kertoo. Silloin jaoimme
jopa 13 000 mukia. Laadukas muki
jää hyväksi muistoksi kotiin ja mainostaa Snellmanin brändimaailmaa
joka aamu kahvia juodessa.
HJ

2016-2017
Kunnon kuorettomien
nakkien kasvu (kg)

2016-2017
Kunnon nakkien
kasvu (kg)

+25 %

Helmikuussa Herra Snellman tuo markkinoille kaksi leikkeleuutuutta – Grillattu
kinkku ja Grillattu broilerinfilee. Grillatut leikkeleet valmistetaan käyttäen ainutlaatuista valmistustapaa, jota on hiottu jo parin vuoden ajan.
Aidon, grillatun maun etsintä alkoi Snellmanilla syksyllä 2015, kun
keskusteltiin leikkeletuotteiden parantamisesta ja uusien kehittämisestä. Ulkomaisilla ruokamessuilla
oli usein tutustuttu hyvänmakuisiin
leikkeleisiin, joissa oli kaunis, paahdettu reuna. Mitäs jos mekin tekisimme sellaisen, mutta Snellmanin
tapaan?

Ainutlaatuinen valmistustapa

– Investoimme uuteen grilliuuniin,
joka on kehitetty juuri tämäntyyppisille tuotteille, tuoteryhmäpäällikkö
Johanna Salo kertoo. Grillaamme
tuotteet raa’asta alkaen avoimissa
ritilävaunuissa pari tuntia erittäin
kuumassa uunissa.
Leikkeletankojen pinnalle on sivelty rasvaa, joka auttaa antamaan herkullisen, grillatun maun – kinkussa
öljy- ja mausteseosta, broilerifileessä broilerinrasvaa.

Grillattuja leikkeleitä valmistetaan
yleensä niin, että tanko keitetään ensin valmiiksi ja vain pinta grillataan.
Mutta Snellmanilla haettiin toista
makuprofiilia.

Uudet leikkeleet tulevat markkinoille helmikuussa ja maaliskuussa
tuotteet saavat näkyvyyttä tv:ssä.
HJ

+47 %

TV:ssä maaliskuussa: ”Miten me saataisiin leikkeleeseen aito grillatun maku? No grillataan se!”
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Uudet herkulliset grillatut leikkeleet tulevat markkinoille helmikuussa. Leikkeletangon pinnalle sivelty rasva ja kypsennystapa tuovat tuotteelle syvän, herkullisen
grillatun maun.

MAIDONTUOTANTO

Karja on onnellisen tyytyväistä, Esa ja Marja-Leena Rahja toteavat. Vuosien varrella
on tehty panostuksia lehmien hyvinvointiin, muun muassa ilmanvaihtoa parannettiin
kennoikkunoilla, käytäville laitettiin kumimatot ja kuivikkeet vaihdettiin turpeeseen.
Hyvälaatuista ruokaa on koko ajan tarjolla.

RAHJAN TILA

Palkittu maitotila Kalajoella
Kauniissa mäntymetsässä Kalajoella sijaitsee Rahjan tila. Esa ja Marja-Leena
Rahjan maitotila palkittiin kahdesti vuonna 2017 – hyvästä maidon laadusta sekä
vuoden maaseutuyrityksenä Kalajoella. Onnistumiseen ei ole vain yhtä vastausta,
vaan se koostuu monesta eri perusasiasta, isäntäväki toteaa.

Ensimmäinen säilörehusato säilötään tornisiiloon, toinen sato aumataan.

 Vuosi 2017 oli kuin juhlavuosi
Rahjan tilalle. Oli kulunut tasan 30
vuotta siitä, kun Esa ja Marja-Leena
ottivat Esan kotitilan hoitaakseen.
– Aloitimme uudehkossa 16 lehmän parsinavetassa. Ensimmäinen
pihatto rakennettiin vuonna -99
parsinavetan jatkoksi, Esa kertoo.
Vuonna 2009 ostimme ensimmäisen
robottimme ja seuraavana vuonna
navettaa laajennettiin.
Navettaa on myös ollut mahdollista laajentaa “seinien sisällä”, ottamalla eri osia rakennuksesta uuteen
käyttöön, mikä on ollut taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi entisestä
lypsyasemasta tehtiin poikimatila ja
nykyinen umpiosasto otetaan lypsävien käyttöön, kun entiseen latokuivuriin on saneerattu tilat umpilehmille.
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Muutostöiden jälkeen navetassa on 86 paikkaa lypsäville ja tilat
uudistukseen tarvittavalle nuorkarjalle. Viime elokuussa asennettiin
toinen Lely A3 -robotti ja syksyllä
tilalle myönnettiin uusi ympäristölupa, joka mahdollistaa laajennuksen
120–130 lehmälle.
Peltoa on käytössä reilut 100 hehtaaria.

Vastasyntynyt lehmävasikka emonsa kanssa. Kun emä nuolee
vasikkaansa, verenkierto virkistyy ja vastustuskyky vahvistuu.

Tilan maitotuotos on nyt mitä parhainta ja on ollut tasaisessa nousussa jo kauan. Vaikka Esa myöntää,
ettei huipputuotosta olla hakemassa, keskituotos puhuu puolestaan –
10 700 kg maitoa, yli 11 300 kg energia korjattuna.
Tilalle myönnettiin keväällä Walter Ehrströmin kultainen mitali 25
vuoden aikana yhtäjaksoisesti tuotetusta ensiluokkaisesta maidosta.
Onnistumiseen ei ole vain yhtä syytä,
vaan se koostuu monesta eri perusasiasta, isäntäväki toteaa – lehmät
saavat, mitä ne tarvitsevat, ja olosuhteet ovat kohdallaan.

Terveitä vasikoita
Marja-Leena vastaa vasikoiden hoidosta. Ternimaitoa annetaan heti
poikimisen jälkeen ja sen jälkeen
maitoa kahdesti päivässä niin paljon
kuin vasikat vain jaksavat juoda.

Alue-edustaja Pekka Taipale, Esa Rahja ja Marja-Leena Rahja keskustelevat
vasikoista. Maitorotujen ohella Rahjat siementävät usein blondilla.

– Vasikoita juotetaan yleensä kaksi
viikkoa maidolla, sen jälkeen siirrytään pikkuhiljaa juomajauheen käyttöön, Marja-Leena kertoo. Maidon
lämpötila ja puhtaat välineet ovat
tärkeitä seikkoja.
Vasikat ovat pysyneet hyvin terveinä. Maitorotuisten lisäksi lehmiä
siemennetään myös blondi-liharodulla. Naudankasvattajat arvostavat
blondia ja vaikka vasikat syntyvät
isoina, poikimavaikeuksia ei ole ollut.

Nurmesta kaikki lähtee
Rahjan tilalla tehdään säilörehusta
kaksi satoa. Tavoitteena on korjata
laadultaan ja määrältään mahdollisimman samanlaiset sadot. Viime
kesänä ensimmäinen nurmisato
korjattiin kesäkuun lopussa, D-arvon ollessa yli 700. Kakkossato oli
taas tosi märkää, 80 % vettä.
– Hyvään taloudelliseen tulokseen

Hyvä asenne tuo tulosta
Navetassa kuluu helposti 6–7 tuntia
päivässä, Esa ja Marja-Leena toteavat. Jos tulosta haetaan, ei kannata
kiirehtiä, vaan panostaa toimiviin rutiineihin.
– Meidän periaatteena on se, että
navetta ei ole juoksurata, Esa sanoo.
Navetassa kaiken tulee toimia kunnolla, sillä tavoin teemme tulosta.

pääseminen edellyttää, että pelto
tuottaa mahdollisimman paljon korkealaatuista rehua, joka on säilötty
huolella, Esa sanoo. Oikeaan aikaan
tehdyllä korjuulla ja huolellisella säilönnällä tavoitellaan korkeaa
syönti-indeksiä. Kun säilörehussa
on riittävästi kuitua, ape on helppo
rakentaa.
Vilja litistetään ja säilötään tuoreena tuubiin.

Aktiivinen edunvalvonta ja
vapaa-aika
Rahjan tila sai marraskuussa Vuoden maaseutuyritys -palkinnon
Kalajoen kaupungilta. Palkinnon
myöntämisen perusteluina oli korkea tuotanto-osaaminen ja osallistuminen edunvalvontatyöhön. Esa
on muun muassa ollut pitkään paikallisen MTK:n johtokunnan jäsen,
ja oli aikoinaan aktiivisesti mukana
maitopuolen edunvalvonnassa.
Nykyisin aktiivisuus kohdistuu
MTK:n ohella seurakunnan toimintaan sekä omiin ja perheen harrastuksiin. Kaikki perheenjäsenet ovat
innokkaita hiihdon harrastajia ja
musiikkia harrastetaan sekä kuorossa että orkesterissa.
Vaikka välillä tuntuu siltä, että
saappaat ovat raskaat, kun viikonloppu on ollut täynnä ohjelmaa, niin
henkisellä puolella se antaa voimia
jaksaa, Esa toteaa hymyillen.
HJ
Vanhin osa navetasta on rakennettu -85 ja
laajennettu vuosina -99 ja 2009. Rahjan tilalle on nyt myönnetty uusi ympäristölupa,
joka mahdollistaa laajennuksen 120–130
lehmään.
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HULDÉNIN TILA

NAUDANTUOTANTO

Huldénin tilan toiminta on jaettu
eri yrityksiin, jotka harjoittavat
mm. naudan- ja siantuotantoa.
• 700 ha nurmi- ja viljaviljelyä
• 640 nautapaikkaa (8 x 80 kpl)
• 8–9 viikon jaksot
• oma vesi

RESEPTI sonnit 4–5 kk
säilörehu1
11,0 kg
ohra/kaura
3,0 kg
kivennäiset
0,1 kg
Taurus Start
1,0 kg
perunarehu
2,0 kg

HULDÉNIN TILA, ALAVETELI

Automatisoitu ruokinta
Äänetön robotti kulkee ohi… Kisko vie suoraan navetan läpi ja vaunu jakaa rehun oikeille ryhmille. Uusi, automatisoitu ruokintajärjestelmä
säästää kolme työtuntia päivässä ja mahdollistaa karsinakohtaiset reseptit.

Huldénin tila Alavetelissä investoi
keväällä 2017 uuteen ruokintajärjestelmään. Pyöröpaalien sijaan
siirryttiin noukinvaunulla korjattuun
säilörehuun sekä automaattiseen
ruokintajärjestelmään.
– Päätimme investoida uuteen ruokintajärjestelmään, ja harkittuamme erilaisia vaihtoehtoja valitsimme
automaattisen täysrehurobotin, Jonas Huldén kertoo. Ajatuksena oli
päästä parempaan rehulaatuun ja
fiksumpiin työtapoihin.

Triomatic täysrehurobotti
Täysrehurobotti on pyörillä kulkeva
Triolietin Triomatic. Robotissa on
11 kW sähkömoottori ja sähkö virtaa katossa olevasta kiskosta. Tähän
asti – 10 kuukauden käytön jälkeen
– huoltotarve on ollut minimaalinen,
vain pari pumppausta vaseliinipuristimella joka toinen viikko.
Asennus kesti reilun viikon, sen
jälkeen tarvittiin vielä viikko valvontaan, että kaikki sujui kunnolla.
Jonas arvioi, että uusi järjestelmä
säästää heiltä kolme työtuntia päi-

Robotti jakaa rehua 24 kertaa vuorokaudessa. Vaunu hakee ensin rehukomponentit reseptin
mukaan – säilörehu ja säilövilja kahdesta suuresta täyttöpöydästä.
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vässä. Robotti hoitaa myös välikasvatuksen vasikoiden ruokinnan mattoruokkijan kautta.

Robotti hakee, sekoittaa, jakaa
Navetan kuusi ryhmää ruokitaan
neljä kertaa vuorokaudessa, mikä
tarkoittaa, että robotti on liikkeessä
24 kertaa/vrk.
– Robotti aktivoi naudat, ne nousevat liikkumaan ja syömään useammin, Dan Huldén sanoo.
Robotti hakee ensin rehukomponentit täyttöpöydistä. Ensimmäisenä

Kesän säilörehussa on niin paljon raakavalkuaista, ettei Huldénien tarvitse käyttää
lisävalkuaista.

Aikainen nurmisato, noin 10.–15. kesäkuuta, mahdollistaa korkean raakavalkuaistason,
pohtivat Snellmanin alue-edustaja Jan-Peter Brunell, Dan Huldén sekä veljekset Christer ja
Andreas Löv Uudestakaarlepyystä, jotka tutustuvat Huldénin ruokintajärjestelmään.

Toteutuu KA kg
6,3
ME MJ / kg ka
11,6
OIV (AAT)
585
PVT (PVB) -20 -> 0 optimi 75
rv-%
14,9 %
RR, g/kg ka
28
NDF, g/kg ka
309
Tärkkelys, g/kg ka
198

on säilörehu. Nurmi säilötään aumoihin pihan asfaltille ja navetan
täyttöpöydät täytetään aamuisin
sekä iltaisin.
Toisesta täyttöpöydästä nousee
miellyttävä, makeahko tuoksu –
Huldénit kokeilevat tänä vuonna
ensimmäistä kertaa säilöviljaa. Rehuseosta täydennetään vielä Feedex
Tauruksella sekä perunajauholla hyvän koostumuksen takia.
Robotti tärisee jonkin aikaa, kun
komponentit sekoitetaan säiliössä
kahdella pystyruuvilla, sitten se lähtee äänettömästi kiskoa pitkin kohti
odottavia sonneja.

Kahdeksan eri reseptiä

Rehukomponentit sekoittuvat vaunussa.

Jonas Huldén näyttää jaettavan rehuerän reseptin. Navetassa on kahdeksan ryhmäkohtaista
reseptiä käytössä. Ruokintasuunnitelma on MP tuotannonohjaaja Saara Rantasen laatima.

Triomatic-järjestelmä mahdollistaa
karsinakohtaisen ruokinnan. Huldénit käyttävät tällä hetkellä kahdeksaa reseptiä eri kasvuvaiheille.
Ruokintasuunnitelma on MP tuotannonohjaaja Saara Rantasen laatima.
– Saara huomautti, että säilörehussa on tänä vuonna niin hyvin raakavalkuaista, ettei meidän tarvitse
lisätä rapsia, Jonas kertoo. Käytännössä tämä tarkoittaa 50 000 euron
säästöä vuositasolla, ja kasvukäyrä
on noussut tasaisesti syksystä lähtien.
Huldéns Nöt Ab:n omistavat Dan
ja Krister Huldén.		
HJ
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Huldénit kokeilevat tänä vuonna ensimmäistä kertaa säilöviljaa. Täyttöpöytään mahtuu
noin 15 tonnia rehua.

Muutoksia vasikoiden ja
nautojen hinnoitteluun

MAIDONTUOTANTO

Vasikkavälitys kasvoi 2017

Valoisa ja avara navetta lehmille. Peltolaiturin uuteen navettaan mahtuu kolme tuplariviä makuupaikkoja. Leveä rakennus on komea näky
lakeudella jo etäältä.

PELTOLAITURI, ALAHÄRMÄ

Suursatsaus maitotilalla
Peltolaituri Oy on Ari ja Arto Peltokankaan omistama maatalousyhtymä Alahärmässä. Lokakuussa vietettiin navetan avajaisia Peltolaiturin
vastarakennetussa pihatossa. Peltokankaat, isä ja poika, pyörittivät jo
ennestään yhteistä maidontuotantoa, ja investoinnin vuoksi he perustivat toiminnalleen osakeyhtiön.
Uusi navetta on Conexx-halli, jossa
on 170 lehmäpaikkaa. Vanhassa navetassa on VMS Supra plus -maitorobotti. Uuteen pihattoon asennet-

Peltolauturin kaksi vanhempaa sukupolvea
– Raimo ja Arto Peltokangas.

tiin taas Delaval 2, ja toinen robotti
on vielä tulossa. Tila on merkittävä
Hämeenlinnan Osuusmeijerin toimittaja alueella.
– Tämä oli viimeinen vuosi, jolloin
minulla on mahdollisuus saada nuoren viljelijän tukea, joten nyt tuntui
olevan oikea ajankohta satsata uuteen, Ari kertoo.
Omien lehmien lisäksi Peltokankaat ostivat lisää karjaa Isojoelta ja
Janakkalasta, ja tammikuussa saapui myös hiehoja Orivedeltä täyttämään eläinpaikkoja.		
HJ

Snellmanin
välittämä
vasikkamäärä kasvoi viime vuonna reilulla 3 %:lla. Erityisesti ternilehmäja ternisonnivasikoiden välitysmäärä
kasvoi. Näiden vasikkalajien osalta
pystyimme myös pääosin hyvin huolehtimaan kasvattajien tarpeista.
Naudan teurasmäärä aleni edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 %:lla
ollen 13,6 milj. kg. Vasikkavälityksen
kasvu antaa kuitenkin hyvän pohjan
nautamäärien kasvattamiseen tulevina vuosina. Nuoren naudan kasvatuspaikkoja lisätään mielellään
ennen kaikkea nykyisten tuottajaasiakkaiden investointien kautta.

Sonnien päiväkasvut
vuosina 2014–2017, g/pv
548

545
538

551

2014

545

541

2015
530

524

2016
2017

Vuosikeskiarvot

Sonniplus-tilat

Uudet nautatilat ovat tervetulleita,
haemme kuitenkin hallittua kasvua!
Meneillään olevien kehittämisprojektien kautta keskitymme entistä
voimakkaammin perustoimintojen,
kuten eläinvälityksen ja teuraseläinten noutojen kehittämiseen, mm.
lastausolosuhteet ja tarttuvat eläintaudit huomioiden.

Välitysvasikoiden vaatimukset
yhtenäistetään ETT:n kanssa
Yhtenäistämme välitysvasikkavaatimuksiamme ETT:n välitysvasikkaohjeen mukaiseksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että ternivasikoiden minimipainoraja on jatkossa tämän alan yhteisen ohjeen mukaisesti 38 kiloa.
Vasikan täytyy kuitenkin olla aina
ikäisekseen normaalisti kehittynyt.
Vasikoiden lievissä laatupoikkeamissa tehdään vasikan hinnasta pieni laatuvähennys 10 euroa/vasikka.
Lieviä laatupoikkeamia ovat esimerkiksi pieni napatyrä tai lievä ulkoisen
navan tulehdus, vähäinen karvattomuus tai ihotulehdus. Vasikkakuljettaja tekee arvion vasikan kunnosta
sen noudon yhteydessä. Välitys-

vasikkaohje löytyy kokonaisuudessaan Anelman Yleiset ohjeet ja
säännöt -välilehdeltä.
Anelma-lisä, vasikan määrälisä
sekä eMerkki-lisä sisältyvät jatkossa vasikan perushintaan. Ternivasikoiden perushintaa nostetaan muutoksen yhteydessä. Jos vasikka ei ole
merkitty eMerkillä, hinta vähennys
on 4 euroa/vasikka. Vasikoiden päiväkasvun vaikutusta hintaan tarkistetaan myös samassa yhteydessä.

Naudan hinta nousee
Helmikuussa Snellman nostaa lehmän ja nuoren naudan hintaa. Sonnin hinta nousee 5–10 c/kg, eniten
painavimmille yli 340 kg sonneille.
Sonnien keskipaino on noussut tasaisesti viime vuosien aikana. Päiväkasvultaan parhaan neljänneksen
sonnien keskipaino oli viime vuonna
366 kg, keskipainon ollessa 348 kg.
Hiehojen painoluokat säilyvät ennallaan, mutta perushinta nousee niille kautta linjan. Päivitetyt hinnastot
löytyvät kokonaisuudessaan Anelmasta Hinnastot -välilehdeltä.
VH

PALKITTAVAT TILAT VUODELTA 2017
Kevään nautatilaisuuksissa palkitsemme tiloja hyvistä tuotantotuloksista vuodelta 2017.
Katso tilaisuuksien päivämäärät ja paikkakunnat sivulta 22!
Vasikkakasvattamot
Poutanen Markku, Pöytyä
RantaVasikka, Kalajoki
Vainio Jouni ja Elisa, Konnevesi
Maitorotuiset sonnit
Nykung Andreas, Pedersöre
Paulasaari Päivi ja Jari, Ilmajoki
Takala Hannu ja Tanja, Ilmajoki
Hiehosopimus, maito- ja
risteytyshiehot
Linnamaa Oy, Evijärvi
Ylihärsilä Ari ja Teija, Kauhava
Väänänen Esko, Pielavesi

Ari Peltokangas ja Tarja Lilja sekä Snellmanin alue-edustaja Jouko Jaakola.
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Maito-lihatilat
Kujala Teija ja Juha, Nivala
Suihkonen Mty, Siikalatva
Österberg A ja K-J Jordbruk,
Maalahti

Lim à la carte, sonnit
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat
Kääriälä Jarkko, Alavieska
Åkerlund Klaus ja Annika,
Kruunupyy

Pihvisonnitilat
Hartikainen Antti, Nilsiä
Knuuttila Jussi, Laihia
Leveelahti Tiina ja Esa, Virrat

Lim à la carte, hiehot
Hartikainen Antti, Nilsiä
Rentto Toni ja Mira, Juupajoki
Volanen Esa / Haapalan Tila,
Mäntyharju

Pihvihiehotilat
Hartikainen Antti, Nilsiä
Hietaluoma Jaakko, Karvia
Härkönen Petteri ja Katri,
Kiuruvesi

Navetan avajaiset huokutteli paljon kävijöitä.
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Vuoden kehittäjät
Peltosaari Mika, Isojoki
Raatikainen Juha, Saarijärvi

VAHVISTUS
LOGISTIIKKATIIMIIN

Kenttäneuvonnan koulutus
luo lisäarvoa tuottajille
Keväällä 2017 Snellmanin alkutuotanto aloitti erikoisammattitutkintoon johtavan
oppisopimuskoulutuksen yritysneuvojille. 18 henkilöä Snellmanin alkutuotannosta sekä Figenistä – useimmat erilaisissa neuvojan tehtävissä kentällä – osallistuu
valmennukseen. Kouluttajatahona toimii Suomen Yrittäjäopisto.
Panostus jatko-opiskeluihin
Snellman on jo vuosia panostanut
paljon henkilöstön valmennuksiin ja
koulutuksiin.
– Tällä hetkellä meillä on erityisen
paljon koulutuksia menneillään, yli
150 oppisopimusta, Snellman-konsernin henkilöstöpäällikkö Lena
Holmberg kertoo. Kenttähenkilöstön koulutuksen lisäksi meillä on
laaja johtamisen koulutus, johon
osallistuu 128 henkilöä.
Kenttähenkilöstön koulutus sopii
hyvin kokonaiskuvaan.
– Konsernimme valmentaa syksystä lähtien kaikkia esimiehiä ja
johtoasemassa olevia henkilöitä toteuttaaksemme Snellmanin ajatusmaailmaa kaikilla tasoilla, jotta me
kaikki toimisimme samalla tavalla.
Olemme pohtineet paljon johtamistyylimme ydintä ja vahvistaneet neljä
kulmakiveä, jotka toimivat valmennuksen pohjana.

Standardi Snellmanin kenttäneuvonnalle
Snellmanin johtamisen valmennuksen punaisena lankana on valmentava johtajuus, mikä pätee myös
kenttäneuvojien koulutuksessa.
– Meidän kannaltamme koulutuksen ajatuksena on luoda yhtenäinen
taso Snellmanin kenttäneuvonnalle
kurssin aikana, Tomas Gäddnäs sanoo. Koulutus on samalla mahdollisuus oppia uutta ja kehittää omaa
ammattitaitoa.
– Kouluttajaksi valitsimme Suomen Yrittäjäopiston, jolla on hyvää
osaamista alkutuotannon alalta. He
ovat järjestäneet tuottajatyötä koskevia koulutuksia aiemminkin, Lena
Holmberg kertoo.

Työkaluja tehokkaampaan
neuvontaan
Mikko Väntänen Suomen Yrittäjäopistosta toimii Snellmanin ryhmän

vastuukouluttajana.
– Koulutuksen tavoitteena on antaa lisäoppia ja työkaluja opiskelijoille, jotta he voisivat parantaa viestintätaitojaan ja asiakasrajapinnassa
työskentelyä, hän kertoo.
Neuvontatyö on pitkälti kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa,
joten tärkeä osa koulutusta on kehittää omaa itsetuntemustaan.
– Mitkä ovat vahvuuksiani, miten
pystyn parhaiten toimimaan neuvontatyössä, miten saadaan eniten
keskusteluista irti, Mikko luettelee
esimerkkeinä. Tavoitteenahan on
oppia tuntemaan tuottajia ja heidän
toimintaansa paremmin, jotta pystyy
palvelemaan ja neuvomaan vielä tehokkaammin ja paremmin.

Oma kehittämisprojekti
Koulutus on räätälöity Snellmanille niin, että koulutuspäiviä pidetään
parin kuukauden välein, lisäksi ke-

Sikatiimin jäsenet antavat palautetta kehittämisprojekteille. Suunnitelmissa on muun muassa hävikin analysointia, biocheck-kartoituksia sekä Längelmäen toimintojen kehittämistä.

hittämisprojekteihin keskittyviä ohjauspäiviä. Yksi osa koulutuksesta
on opiskelijoiden oma kehittämisprojekti, joka luonnollisella tavalla
koskettaa omaa työtä. Tammikuussa
pidettynä ohjauspäivänä nauta- ja
sikatiimit esittelivät kehittämisprojektinsa ja keskustelivat ryhmissä
niiden toteuttamisesta.
Matti Kastarinen, Jouko Jaakola ja
Saara Rantanen ovat suunnitelleet
yhteistä projektia, nimittäin ruokintasuunnitelmatyökalun uudistamista.
– Ruokintasuunnitelmatyökalumme on käytössä neljättä vuotta, ja
nyt kun Anelma kolmosta suunnitellaan, meillä on erinomainen tilanne
miettiä kunnolla ruokintasuunnitelmatyökalun uudistamista, Saara
Rantanen kertoo.
Toivelistalla on muun muassa tiedonhaun automatisointi ja entistä
selkeämpi rajapinta tuottajille.
Vasikoiden laatu, välitysvasikoiden ohjaaminen loppukasvattajille
ja eläintautien parempi hallitseminen, nautotilojen lastausolosuhteiden kehittäminen sekä Snellmanin
ja maitotilojen yhteistyö olivat muita
kehittämisprojekteja nautapuolella.

Tukea tuotantosuunnitelman
laatimiseen

Mikko Väntänen ja Mårten Lassfolk keskustelevat vasikoiden laatuseurannasta.

Jouko Jaakola, Matti Kastarinen ja Saara Rantanen työskentelevät tiimissä viedäkseen
ruokintasuunnitelmat seuraavalle tasolle. Kenttäpäällikkö Vesa Hihnala antaa palautetta.
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Sikapuolella Ritva Tuppuraisen kehittämisprojektiin kuuluvat lomake
sekä neuvontakäynti syksyllä ennen
kuin tila tekee tuotantosuunnitelman ensi vuodelle.

 Joulukuusta lähtien logistiikkatiimiä on pyörittänyt Robin
Julin uuden vahvistuksen Jonas
Erikssonin kanssa. Jonaksen
vastuualueena on vasikkakuormien kuljetussuunnittelu ja hän
toimii maitotilojen yhteyshenkilönä. Uuden tiimin myötä haluamme kehittää teuraiden ja vasikoiden logistiikkaa niin, että se
vastaa maitotilojen ja kasvattajien tarpeisiin entistä paremmin.

– Tavoitteena on, että voitaisiin
näyttää mustaa valkoisella millainen
kehitys tilalla on, mitkä ovat hyvät
puolet ja missä on parantamisen varaa. Todellisuudenmukainen tuotantosuunnitelma on tärkeä meille lihanjalostajille, mutta vähintään yhtä
tärkeä tuottajalle. Samalla voidaan
kartoittaa millaista neuvonnallista
tukea tila tarvitsee.

Tautisuojauksen kartoitus
Tove Donnerin kehittämisprojektin
tavoitteena on sikaterveydenhuollon parempi hyödyntäminen. Hän
on suunnitellut biocheck-kartoitusprojektia, jossa yhtenä tavoitteena
on oma tautisuojausluokitus Snellmanin sikatiloille. Biocheck- eli bioturvallisuuskartoituksessa käydään
läpi sikalan sisäinen ja ulkoinen tautisuojaus. Katsotaan tilakohtaiset
riskit ja kehittämiskohdat kokonaisuutena – osastoinnit, työjärjestys,
rutiinit ym. Kartoitus avaa tuottajalle
mahdollisuuden parantaa sikalan
suojausta, usein jopa pienin keinoin.
Kenttäpäällikkö Martti Hassila on
hyvin tyytyväinen päivän ryhmäkeskusteluun.
– Jokainen kertoi omasta projektistaan ja sai ryhmältä hyödyllisiä
näkemyksiä ja käytännön vinkkejä.
Ryhmäkeskustelussa huomaa myös,
miten oma projekti on osa suurempaa kokonaisuutta ja että eri projektit tukevat toisiaan.		
HJ
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Jonas kertoo työskennelleensä
kahdeksan vuotta kuljetussuunnittelijana Ahola Transportilla
Kokkolassa ennen kuin hän tuli
Snellmanille.
Hän toteaa, että useimmat tilat
hoitavat
vasikkailmoituksensa
Anelmassa, mutta on aina mahdollista soittaa ja kysyä, jos jää
miettimään jotakin koskien ilmoitusta. Tammikuun lopussa oli
pieni vasikoiden ylitarjonta, mutta se tasaantunee lähiviikkona.

ANN KNUTAR
VUOROTTELUVAPAALLE
 1.2.2018 Ann Knutar jää vuorotteluvapaalle puoleksi vuodeksi, ja palaa 1.9. Sillä aikaa Brita
Wiik hoitaa suurelta osin tuottajarekisteriin ja Anelmaan kuuluvat asiat.

SURAKAN TILA, KÄRSÄMÄKI

SIKATUOTANTO

Lihasikojen kasvatusta
Surakan tapaan
 Timo ja Teija Surakan tilalla
Kärsämäellä kasvatetaan lihasikoja.
– Tilalla on kasvatettu sikoja vuodesta 1992 lähtien, kun vanhempani
rakensivat lihasikalan tulipalossa
tuhoutuneen navetan tilalle, kertoo
Timo. Sukupolvenvaihdoksen teimme kahdessa vaiheessa ja tila siirtyi
kokonaisuudessaan meille 2009.
Vanhaan sikalaan mahtui nelisen
sataa lihasikaa. Uusi lihasikala on
rakennettu vanhan jatkoksi ja siat
tulivat sinne 2014. Sikalassa on nyt
tilat 1800 lihasialle kahdeksassa ja
puolessa osastossa.
– Se puolikas osasto suunniteltiin
alun perin sairasosastoksi, mutta
toimii nyt kuten muutkin osastot.
Jätämme jokaiseen osastoon aina
yhden karsinan sairaskarsinaksi,
kertoo Timo.

Valmistautuminen
porsaiden tuloon
Ennen porsaiden saapumista kutterinlastua jaetaan karsinoihin ja
lantaritilän päällä olevat sikasuihkut
laitetaan päälle. Sillä ohjataan sikoja pitämään makuualue puhtaana,
kertoo Teija.

mukaan. Jos kuormassa on selvästi
muita suurempia porsaita, ne jaetaan useaan karsinaan. Silloin ensimmäinen harvennus tuo niihin väljyyttä, sanoo Timo.

Puhtaudesta on huolehdittava

Lihasikalaan tulee vuoden aikana
porsaita varsin monelta Snellmanin
porsastuottajalta, Etelä- ja KeskiPohjanmaan alueelta. Yhdessä osastossa on yleensä 3–6 tilan porsaita.
– Pyrimme pitämään samalta tilalta tulevat porsaat yhdessä. Sikoja ei lajitella koon eikä sukupuolen

Sikalan yleinen puhtaus ja hygienia
ovat tärkeitä sikojen hyvän terveyden
ylläpitämiseksi, painottaa Teija. Hän
pesee osastot huolellisesti jokaisen
kasvatuserän jälkeen.
– Olen tarkka pesijä. Sika-alalle
ummikkona tulleena, on ainakin yksi
homma, jonka osaan tehdä hyvin,
vitsailee Teija.
Lattialämmitys kuivattaa karsinat
pesun jälkeen nopeasti. Niitä ei desinfioida rutiininomaisesti.
Osastot yhdistävä käytävä toimii
myös lastaustilana, mistä siat kulkevat katetun lastausrampin kautta autoon. Rampin oven vieressä
kuljettajakin voi pestä saappaansa.
Lastaustila pestään jokaisen käyttökerran jälkeen, aina kun porsaita
tulee tai teuraita lähtee sikalasta.
– Ritilälattia on käytävän puhtaanapidon kannalta paras ratkaisu,
sanoo Timo. Jos nyt tekisin jotain
toisin, laittaisin ritilää myös lastausrampille, jotta ramppi ei tulisi lastauksessa liukkaaksi ja sen voisi
myös pestä helposti.

Karsinoiden kuivittaminen
Tila on sitoutunut sikojen hyvinvointikorvauksen ehtoon lihasikojen karsinoiden kuivittamisesta. Kuivikkeena käytetään kutterinlastua. Uudelle
puolelle emme saa viitemäärään perustuvaa sikatukea, kertoo Timo.
– Karsinoita kolataan päivittäin,
jos makuualueella on lantaa. Siat pitävät karsinansa pääosin puhtaana,
mutta kesän hellejaksoilla ne tahtovat sotkea, sanoo Teija. Jokaisessa
osastossa on oma kola, ja saappaat

Timo ja Teija Surakan tilalla sikoja hoidetaan huolella.
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Siat odottavat rauhallisena venttiilin suhahtamista ja rehun tuloa kaukaloon. Kun liemi on
sopivan paksuista, se leviää nopeasti kaukalon päähän asti, eikä reuhusta tarvitse tapella.

pestään siirryttäessä osastosta toiseen. Käytävällä osaston oven vieressä on pesupiste, ja ritilälattian
päällä saappaat on helppo suihkuttaa puhtaiksi.
Sikavan lääkekirjanpidosta nähdään, että sikojen lääkintätarve on
tässä sikalassa pieni. Viime vuonna
tilalla kasvatettiin yli 5000 lihasikaa
ja alle 5 % niistä on tarvinnut lääkitä.
Yleisin lääkinnän syy on ollut niveltulehdus.
– Merkitsemme sian ensin värillä,
kun huomaamme, ettei se ole kunnossa. Seuraamme, mikä sitä vaivaa, ennen lääkintäpäätöksen tekemistä, kertoo Teija.

Toimiva ruokinta
Sikoja ruokitaan vilja-tiivisteseoksella. Tiivistesiiloja on kaksi ja tilalla
on käytetty joko yhtä tai kahta tiivistettä viljan laadusta riippuen. Nyt
viljaa täydennetään Maatiaispossu
Kasvu -tiivisteellä.
– Ostamme puintiaikaan viljaa
tuoreena, meillä on kuivaava siilo.
Se helpottaa suuresti, sillä viljaa ei
tarvitse siirrellä ja se sekoittuu tasalaatuiseksi, hän sanoo. Oma vilja
riittää kevääseen saakka.
Ruokinta on kaksivaiheinen ja siat
ruokitaan neljästi päivässä. Pellon
Graphics -liemiruokkija tekee seoksen ja jakaa sen karsinoihin. Koska
koko sikala on yhdessä piirissä, on
jäännösrehua putkistossa paljon.
– Jäännösrehu on huomioitava eri-

Saappaat on helppo pestä, kun sikalan käytävällä on useita käsisuihkulla varustettuja
vesipisteitä.

tyisesti silloin, kun pienempiä sikoja
on sikalassa vähän. Pienemmille
tehdään tarvetta suurempi rehusatsi, jotta liemen koostumus saadaan
alkukasvatukseen sopivaksi, sanoo
Timo.
Ruokkija käyttää ruokinnasta yli
jäävän rehun isompien annoksen tekemiseen. Kone tietää seosten valmistushistoriasta, mitä pytyssä on
ja huomioi sen seuraavaa rehuerää
tehtäessä.

Syönnin seuraaminen
Porsaiden saavuttua ensimmäinen
rehuannos on 70–80 % käyrän annoksesta. Rehumäärä nostetaan
käyrälle mahdollisimman pian porsaiden saapumisen jälkeen.
– Tarkistamme kaukalot ja sikojen
syönnin päivittäin kahdessa erässä,
aamu- ja iltapäivällä. Toisella kerralla pienemmät ja toisella isommat
siat, kertoo Teija. Jos kaukalo on ennen ruokintaa aivan kuiva ja tyhjä,
annosta plussataan viisi prosenttia.
Yleensä plussaukset tehdään kerran
päivässä, kasvatuksen alussa kahdestikin.
Surakat ovat ruokkineet sikojaan
vilja-tiivisteseoksella reilun vuoden
ajan, ja ovat ruokintaan tyytyväisiä.
– Siat kasvavat hyvin ja hännänpurentaa on nykyään tosi harvoin.
Sitähän tulee yleensä vain silloin,
kun ruokkija reistailee tai liemi ei ole
sellaista kuin sen pitäisi olla, toteaa
Timo.
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Poistumisopaste kertoo sikala uloskäynnit ja
poistumisreitit vaaratilanteessa.

– Vaihdoimme ruokkijaan tehokkaamman pumpun ja liemen sekoitussuhdetta nostettiin hieman.
Pienemmillä sioilla sekoitussuhde
on 2,9 ja loppukasvatuksessa 3.0,
kertoo Timo.
– Vetelämpi liemi leviää nopeasti
koko kaukalon pituudelle, ruokinta
ei aiheuta hässäkkää. Possut jaksavat jopa odottaa sitä, että oman
karsinan venttiili suhahtaa, ja tappeluja on vähemmän. Se on vähentänyt
myös jalkavaivoja, toteaa Timo.
KP

Figen toiminnan uusi keskus
nousee Ylihärmään

Jalostajayhteistyölle
uusi toimintamalli

Kunnon karjut ja Muskeli-ensikot muuttavat alkuvuonna Ylihärmään
 Figenin uudet toimitilat Kauhavan
Ylihärmässä aloittavat toimintansa
helmi-maaliskuussa. Silloin Figenin
Ilmajoen henkilöstö muuttaa uusiin
toimitiloihin. Figenin karjut muuttavat Ilmajoelta Ylihärmään maaliskuun alussa. Muskelisikalan uudet
ensikot ovat viettäneet talven Längelmäellä, ne siirretään Ylihärmään
helmikuun aikana.
Vanha, Faban vuokratiloissa toiminut karjuasema oli niin suuressa korjaustarpeessa, että oli pakko
investoida uuteen. Kauhavalla oli
myynnissä sopiva tilakokonaisuus,
jossa saatiin myös synergiaetuja:
uusi karjuasema ja Muskelilinjan jalostussikala voitiin perustaa samalle
paikkakunnalle. Löydettiin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti järkevä ratkaisu, joka oli myös nopea
toteuttaa.
Rakennushankkeet ovat edenneet
hyvin talven aikana. Vanhasta lihasikalasta on nopeassa aikataulussa tehty keinosiemennyskarjuille
sopivat tilat ja sikalan yhteyteen on
rakennettu karjuasematoiminnalle
tarvittavat toimisto-, laboratorio- ja
varastotilat.
Emakkosikala on kunnostettu ja
uusia kalusteita asennetaan parhaillaan. Molempiin sikaloihin tehtiin viime kesän ensimmäisiä kaa-

Sari Laiho emakkosikalan
vastuulliseksi hoitajaksi

Helmikuussa uudelle karjuasemalle asennetaan kalusteet. Kuvassa rakennushankkeen projektipäällikkö Anders Snellman ja karjuaseman tuotantopäällikkö Juha Mäkelä.

Sari Laiho valittiin Figenin Ylihärmän
emakkosikalan vastuulliseksi hoitajaksi.
Sari on 52-vuotias ja asuu Lapualla. Hänellä on monipuolinen kokemus alalta
vuosikymmenien ajalta. Eloisa ja innokas
Sari on lähtöisin Porista, mistä hän on
työn perässä päätynyt Pirkanmaan kautta
Pohjanmaalle.
Sari
aloitti
Figenin
palveluksessa
20.11.2017. Toivotamme Sarin lämpimästi
tervetulleeksi Snellmanin porukkaan!

kuussa karjuasemalle asennetaan
kalusteet, valmistellaan toimistoja laboratoriotilat ja viimeistellään
rakennus siementuotantoa varten.
Toiminnan aloituksen jälkeen molempiin sikaloihin mennään sisään
vain suihkulla varustetun tautisulun
kautta.
Muutostilanne on luonnollisesti haasteellinen myös henkilöstölle. Karjuaseman henkilöstölle on
kuitenkin luvassa ergonomisesti
huomattavasti paremmat ja viihtyisämmät tilat. Uuden aseman
käyttöönoton yhteydessä siementuotannon ja -myynnin prosessit tehostuvat. Pystymme jatkossa myös
entistäkin paremmin varmistamaan
karjujen ja koko siementuotantoprosessin tautiturvallisuuden. Etäisyydet muihin sikaloihin pitenevät
merkittävästi. Uusien tilojen myötä
hygienia paranee myös karju- ja laboratoriotiloissa. Karjuasemalle on
rakennettu erillinen tila siemenen
ottoa varten ja nykytekniikan hyödyntäminen helpottuu.
Figenin rakennushankkeissa halusimme pitäytyä taloudellisiin ja
toimiviin ratkaisuihin. Näiden rat-

kaisujen avulla pystymme jo merkittävästi tehostamaan toimintoja.
Snellmanin Sikaseminaarin yhteydessä järjestetään 7.2. seminaarin osallistujille mahdollisuus
vierailla emakkosikalassa ja karjuasemalla. Paikan päällä pääsee katsomaan, miten vanhasta
lihasikalasta tehdään uusi karjuasema ja miten erilaisia toiminnallisia haasteita on ratkaistu. Samalla voimme täsmentää uuden
aseman vaikutuksia asiakkaille.
Jalostuseläimet ovat jatkossa
joka tapauksessa Muskelisikalan
ja karjuaseman tärkein pääoma.
Jalostusprosessien tulee toimia
tavoitteenmukaisesti ja tehokkaasti ja rakennusten tukea eläinten asianmukaista ja ammattitaitoista hoitoa.
Muskeli emakkosikala tarjoaa
lisäksi uusia mahdollisuuksia
rehu- ja ruokintakokeiden tekemiseen emakko- ja porsastuotannossa. Lihasikakasvatuksen ruokintakokeita on tehty ja voidaan
tehdä jatkossakin Figenin Längelmäen testiasemalla.
TG

vailuja suurempi perusremontti ja
emakkosikalan kalusteita jouduttiin
odottamaan odotettua kauemmin.
Muuten hankkeet ovat edenneet
suunnitelmien mukaisesti. Emakkosikalaan rakennettiin joutilaspihatto
ruokinta-automaatteineen ja astutusosastolle tulee mahdollisuus hoitaa emakoiden tiineytykset vapaana
ryhmissä.
Tammikuun loppuun mennessä karjuaseman kaikki lattiapinnat
on uusittu, lantaraapat asennettu,
seinät ja katto maalattu sekä lämmitysjärjestelmä uusittu. Helmi-
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 Figenille vuosi 2017 oli aktiivisen
kehityksen aikaa. Vietimme Suomen
juhlavuotta ja suomalaiseen sianjalostukseen päätettiin panostaa
enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Uudistusprosessi jatkuu. Figen siirtyy nyt jalostustyössä
uuteen yhteistyömalliin jalostajien
kanssa. Tavoitteena on sika-aineksemme kilpailukyvyn määrätietoinen kehittäminen.
Käynnissä oleva jalostustoiminnan läpikäynti aloitettiin alkuvuonna 2017 jalostustavoitteista
ja rotumääritelmän uudistuksesta. Figen siirtyi yleisestä kaksirotujalostuksesta
kolmen
linjan jalostukseen, jossa panostetaan
Matriarkka-maatiaiseen,
Matriarkka-yorkshireen ja Muskeliisälinjaan. Muskeli-linjan eriyttämistä varten päätettiin investoida
omaan emakkosikalaan.
Alkuvuonna Matriarkka-linjojen
jalostuksen pohjaksi perustettiin
ydinpopulaatiot (nukleus) yhdessä
Figen jalostajien kanssa. Jalostajayhteistyölle valmisteltiin uudet
säännöt, ja Figenin jalostussikalat
saivat hakea mukaan nukleukseen.
Parhaista jalostustiloista valittiin sitten sopiva määrä jalostusemakoita
ja -ensikoita rotukohtaisiin nukleuspopulaatioihin. Alkuvaiheessa Figen
nukleusjalostusohjelmaan
rekrytoitiin noin 350 emakkoa/rotu.

Nukleuksen kautta
selkeämpi ohjaus
Uudessa mallissa Figenin nukleusjalostaja sitoutuu sovitun emakkopaikkamäärän osalta tekemään
systemaattista
Matriarkka-linjan
puhdasjalostusta. Figen antaa suosituksia ja kehittää neuvonnallisia
työkaluja
Matriarkka-jalostuksen
tueksi. Jalostajalla on edelleen valtuus ja vastuu jalostuspäätöksistä,
mutta myös vaatimus tilan nukleusemakoiden perinnöllisestä- ja
- 19 -

Muskeli nukleus
Muskeli
Karjuasema
Matriarkka
M-nukleus

Längelmäki

Matriarkka
Y-nukleus

Figenin jalostusohjelman kärjessä ovat
jatkossa oma Muskeli-emakkosikala ja
karjuasema Ylihärmässä, testiasema Längelmäellä sekä jalostussikaloiden kanssa
muodostuva Matriarkka-nukleusverkosto.

fenotyyppisestä tasosta. Figen maksaa sopimusjalostajille pahnuekohtaisen korvauksen tehdystä työstä,
lisähinnan ostetuista testiporsaista
ja lisäpalkkion tilan nukleusemakoiden geneettisestä tasosta ja tuotantotuloksista.
Jalostajayhteistyön uudistuksen
avulla haluamme luoda yhteistyökuvion, missä ohjelman tavoiteasetanta on yhdenmukainen ja toimintamallit suoraviivaisia. Jalostustyön
korvausjärjestelmän tulee olla selvä
ja jokaisen mukanaolijan tulee kokea mielekkääksi sitoutua yhteiseen
jalostusohjelmaan.
Uudistuneen jalostusohjelman sisäänajon yhteydessä myös Figenin
eläinaineksen rekrytointimallit selkeytetään. Tavoitteena on Figenin
kärkigenetiikan tehokas jalkauttaminen koko Snellmanin Maatiaispossun tuotantoketjuun. Uudistuksen kautta Snellmanin emakkotilat
saavat paremmat työkalut tilakohtaisen eläinaineksen kehittämiseksi. 				
TG

Geenimuuntelematonta
ja vastuullista soijaa
– mutta vähemmän
 Ruuan alkuperä kiinnostaa, suomalaiset haluavat suosia kotimaassa tuotettua ruokaa. Monelle kuluttajalle on tärkeää myös se, miten
ruokaa tuotetaan. Tänä päivänä
puhutaan paljon ruoantuotannon
vastuullisuudesta, ja vastuullisuutta
peräänkuulutetaan myös ruoan ostokriteerinä.
Vastuullisuus on yrityksen omaehtoista toimintaa ja pitää sisällään
kestävän kehityksen ja menestymisen kannalta tärkeitä asioita. Ruokaketjun vastuullisuudessa on useita ulottuvuuksia: tuoteturvallisuus,
ravitsemus, ympäristö, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi ja taloudellinen vastuu.
Viime vuosina lihantuotannon vastuullisuuskeskusteluun on noussut
soija, sen alkuperä ja käyttö eläinten
ruokinnassa. Maailmanlaajuisesti
kasvanut lihankulutus on lisännyt
soijan kysyntää ja viljelyalan laajenemisella on ollut vaikutuksensa
myös ympäristöön.

Geenimuuntelematonta ja
sertifioitua soijaa
Gmo-vapaus on Snellmanille tärkeä
arvovalinta, jota kuluttavat arvostavat ja joka vaikuttaa myös heidän
ostopäätöksiinsä. Kaikki perhetilamme ovat sitoutuneet gmo-vapaaseen lihan tuotantoon. Eläinten ruokinnassa ei käytetä muuntogeenistä,
glyfosaattikäsittelyä kestävää soijaa
eikä muitakaan geenimuunneltuja
rehukasveja. Lisäksi Snellman rehukumppanit käyttävät vastuullista

SIKATUOTANTO

soijaa.
Soijan vastuullisuudelle on olemassa
kaksi
sertifiointitapaa:
ProTerra ja Round Table of Responsible Soy (RTRS). ProTerra-sertifiointi on mahdollista saada vain
geenimuuntelemattomalle soijalle,
joka on jäljitettävissä pellolle saakka. RTRS-järjestelmässä voidaan
ostaa vastuullisen soijan krediittejä
tai vastuullisesti tuotettuja soijaeriä.
ProTerra-sertifioinnissa on vaatimuksia koskien mm. sademetsien
säilyttämistä, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä soijan
viljelyssä sekä työvoiman käyttöä,
kertoo kehityspäällikkö Stina Hakulin Hankkija Oy:stä. Hankkijan Seinäjoen rehutehtaalla käytetään vain
geenimuuntelematonta soijaa, joka
on ollut ProTerra-sertifioitua vuodesta 2016 lähtien.

Vähemmän soijaa
Snellmanin valkuaisstrategian tavoitteena on puolittaa lihantuotannossa tarvittavan soijan määrä vuoteen 2020 mennessä, vuoteen 2016
verrattuna. Nautojen ruokinnassa
soijaa käytetään hyvin vähän tai ei
lainkaan. Sianlihan tuotannossa
soijaa kuluu ruokinnasta riippuen
250–300 grammaa tuotettua liha-
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kiloa kohti. Tästä suuri osa kuluu
nimenomaan lihasikojen kasvatuksessa.
Soijan käytön vähentämisessä
otettiin merkittävä askel syksyllä
2016, kun härkäpapu tuli Hankkijan kanssa yhteistyössä kehitettyjen Maatiaispossu-täydennysrehujen raaka-ainevalikoimaan. Tämä
vähensi soijan tarvetta lihasian
kasvatuksessa 14 %. Härkäpapua
käytetään myös emakoiden täydennysrehuissa korvaamaan soijaa.
Viime syksynä Maatiaispossu-rehujen valikoimaan tuli Maatiaispossu Papu Tiiviste. Se on lihasikojen
ruokintaan tarkoitettu täydennysrehu, jonka kanssa voidaan käyttää
10–15 % härkäpapua tai hernettä.

Ruokintakoe Längelmäellä
Snellman etsii Hankkijan kanssa
ratkaisuja vähentää sianlihantuotannon soijariippuvuutta edelleen.
Tavoitteenamme on lisätä tilojen
omaa valkuaistuotantoa ja hakea
soijan käytön vähentämisestä lisäarvoa sekä alkutuotantoon että lopputuotteisiin.
Längelmäen koeasemalla on tutkittu soijan käytön vähentämistä
lihasian kasvatuksessa. Tulokset
ovat mielenkiintoisia ja lupaavia. Ne
julkaistaan Snellmanin sikaseminaarissa, joka pidetään 7.–8. helmikuuta PowerParkissa, Kauhavalla.
Tervetuloa!
KP

VUONNA 2018 HANKINTA KASVAA

Raaka-aine kasvun turvaksi
Snellmanin strategia vuoteen 2022 sisältää hankinnan kasvua 15 milj. kiloon nautaa ja 35 milj. kiloon sikaa. On huolehdittava siitä, että oikeaa raaka-ainetta on
saatavilla kysynnän tullessa ajankohtaiseksi, ja löytää oikeat kanavat jo ennen
raaka-aineen saapumista Snellmanille.
 Muutaman hankinnan tasapainottamiseen keskittyvän vuoden jälkeen
keskitytään jälleen määrien lisäämiseen. Myynnissä on laadittu strateginen tase, joka ulottuu vuoteen
2022, ja sen perusteella on laskettu
raaka-aineen tarve. Voidaksemme
myydä sitä, mitä haluamme, meidän
on lisättävä hankintaa, sanoo Ronny
Snellman. Hänen tehtävänään on
johtaa Snellmanin Lihanjalostuksen
ohjaamista ja lihan hankintaa.
– Tänä päivänä markkinaosuutemme hankinnassa on noin 16 %.
Meiltä kysytään välillä, kuinka suuriksi haluamme tulla. Realistinen
tavoite voisi olla suunnilleen 20 %.

Kaupassa pieni hinnankorotus
Voidaksemme kasvaa, meidän on
pystyttävä maksamaan kilpailukykyistä hintaa, Ronny Snellman toteaa.
– Myynti on vastaanottanut tämän hyvin ja saanut aikaan pienen
hinnankorotuksen kauppaan sekä
viime syksynä että nyt tulevalle helmi-huhtikuun kaudelle. Olemme hyvin tietoisia tuottajien taloudellisesta
tilanteesta. Snellman ei voi yksin pelastaa Suomen alkutuotantoa, mutta
yritämme tehdä oman osuutemme.
Suomessa on nähtävissä tiettyä
lihan kuluttajahinnan nousua. Esimerkiksi naudan osalta, jossa omavaraisuusaste on 80 %, kuluttajahinta on noussut hieman joidenkin
tuotteiden osalta.
– Porsaan kuluttajahinnat eivät
ole nousseet samalla tavalla, mutta toivomme myös niiden seuraavan
suuntausta, sanoo Ronny Snellman.
Meillä on Suomessa tällä hetkellä
vähän lihaa varastossa, possupuolella taso on alhaisin moneen vuoteen. Se voi tarkoittaa, että halvalla
myymiseen on vähemmän paineita.

Ronny Snellman on lihan hankinta- ja ohjausjohtaja Snellmanin Lihanjalostuksella.

– Kevättalvella on tärkeää voida
varastoida jonkin verran lihaa, esimerkiksi fileitä, kesän grillikautta
silmällä pitäen. Kesäkuukausina
nautatarjonta on pienempi. Syksy
on nousun aikaa, mutta silloin myydään vähemmän fileitä ja enemmän
jauhelihaa. Haasteena on löytää tasapaino tarjonnan ja myyntimäärän
välille, jotta voidaan myydä optimaaliset määrät oikeaan hintaan.
Porsaspuolella tasapaino on hieman tasaisempi. Suurimman haasteen muodostavat pyhäpäivät, kuten
joulu ja pääsiäinen, jolloin teurastuksia on ennakoitava ajoissa, ettei
maatiloilla synny jonoja.

Kasvu vie aikaa –
pitkän tähtäimen ennusteet

Lupaus tuoreesta asettaa
vaatimuksia

Liha on tuore raaka-aine ja sen osalta menestyksen avaimiin vaaditaan
pitkäkestoisuutta ja hyviä ennusteita. Myynnin ja hankinnan ennusteet
tehdään vuosi-, kuukausi-, viikko- ja
päivätasolla.
– Tasetta tarkastellessamme yritämme katsoa vuoden verran eteenpäin. Pitkän tähtäimen strategiat
ovat tärkeitä, sillä tiloilla tehtävät
investoinnit tai uusien tuottajien
rekrytointi vie aikansa. Kasvu vie aikaa, sekä naudan että sian osalta.
Mitä paremmat ennusteet kuukausi- ja vuositasolla, sitä paremmin
tuotanto sujuu päivä- ja viikkotasolla, sanoo Ronny Snellman. Tulevan
myyntitarpeen voi ennustaa hyvissä
ajoin ja yllätyksiä tulee vähemmän.

Ennusteita tasapainotetaan suhteessa hankintaan myös viikko- ja
päivätasolla.
– Meidän tulee huolehtia siitä,
että varastossa on tuoreita tuotteita,
mutta varasto ei saa olla liian suuri.
Tuoreet tuotteet antavat mahdollisimman monta myyntipäivää kaupalle, mikä vähentää kaupan hävikkiä.
Kampanjoissa, kuten kevään nakkikampanjassa, pakkasvarasto otetaan avuksi. Ennen kampanjoita on
myös pelivaraa hankkia lisää raaka-ainetta viikon aikana, jotta korkeampaan tarpeeseen voidaan vastata. 				
HJ

Haasteena vaihtelu
Hankinta ennustetaan vuoden tuotantosuunnitelmien sekä edellisen
vuoden määrien perusteella.
Eri vuodenajat tarkoittavat kysynnän ja tarjonnan vaihtelua.
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Snellmanin laadukkaat
tuotteet ovat kuluttajan valinta.
Siksi kaipaamme joukkoomme

LISÄÄ KUNNON
SIKA- JA NAUTATILOJA
Arvostamme yrittäjyyttä ja tuottajan
kykyä kehittää toimintaansa.
Tarjoamme paikkaa
menestyvässä
lihaketjussa.

Snellmanin
tapahtumavuosi 2018
Tervetuloa mukaan Snellmanin tuottajatilaisuuksiin! Saat osallistua mielenkiintoisiin luentoihin ja keskusteluihin alan ajankohtaisista aiheista, tavata muita tuottajia sekä Snellmanin alkutuotannon väkeä. Järjestämme tuottajatilaisuuksia kevään aikana, muista tarkistaa Anelmasta!

KEVÄÄN NAUTATILAISUUDET
Kevään tilaisuudet on tarkoitettu kaikille
Snellmanin nautatiloille. Päivän aikana tarjoillaan vinkkejä hyvistä ratkaisuista oman
tuotannon kehittämiseen niin maitotiloille
kuin erikoistuneille naudantuotantotiloille.
Snellmanin oman henkilökunnan lisäksi
tilaisuuksissa esiintyy innostamisen piirimestari, maakunnan mahdollisuus-ajattelijoiden kärkipaikkaa pitävä sanaseppä Oa
Lönnbäck. Aiheena ”Miten selvitä elämästä
ilman suurempia vammoja” – asiallisesti
mutta ei vakavasti esitettynä.

15.3.

Uffes mat & cafe, Purmontie 471, Purmo

20.3. Pitkä Tupa, Tampsintie 166, Kurikka
21.3.

Kapeenkosken Kievari,
Kapeenkoskentie 105, Äänekoski

22.3. Vanha Meijeri, Palokankaantie 30, Veteli
27.3. Linnakallio, Taluskyläntie 660, Alavieska

KIITOS
ANELMA 3:N
PALAUTTEESTA

SIKASEMINAARI, POWERPARK, KAUHAVA
7.–8.2.2018
Snellmanin sikaseminaari pidetään tänä vuonna Powerpark Hotellilla Kauhavalla. Ensimmäinen
päivä koostuu kolmesta osiosta:
Snellmanin näkemykset tulevalle
sikavuodelle, sikojen hyvinvointi sekä Figenin uusi investointi
Kauhavalla. Muun muassa Maria Nysten Helsingin yliopistosta
sekä Eve Ala-Kurikka luennoivat.
Illan aikana on mahdollista käydä
tutustumassa uuteen karjuasemaan.
Toinen seminaaripäivä toteutetaan yhteistyössä Hankkijan

kanssa. Aamupäivällä teemoina
ovat rehun laatu ja tuottavuus.
Lounaan jälkeen aiheina on sujuva porsastuotanto, ruokinta,
Matriarkka-tavoitteita ym. Päivän
aikana voit tutustua yhteistyökumppaneihimme, jotka esittelevät ratkaisuja vapaaporsitukseen
sekä sikojen ruokintaan.
» Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anelmassa!

28.3. Spa Hotel Runni, Runnintie 407, Iisalmi

» Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen Anelman tai oman alue-edustajan kautta. Tervetuloa!

KUNNON TUOTTAJAMESSUT
PIETARSAARESSA 5.10.2018
Snellmanin omat Kunnon Tuottajamessut pidetään tänä vuonna perjantaina 5.10.2018. Aikaisempien vuosien tapaan panostamme moniin
näytteilleasettajiin, hyvään tarjoiluun sekä mielenkiintoisiin ohjelmiin,
jotta tästä tulee antoisa päivä meille kaikille.
Lisätietoja myöhemmin!

KUNNON MYYMÄLÄPÄIVÄT

LIMOUSINHUUTOKAUPPA

30.–31.5.2018

28.4.2018 klo 12

Tervetuloa Kunnon
Myymäläpäiville
Pietarsaareen! Hienoja
tarjouksia ja grillausta!

Jarkko Kääriälän tila
Mäntylänmäentie 17, Alavieska

Tervetuloa!
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KUNNON

TUOTTA JA

MESSUT
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 Haluamme kiittää kaikkia 230
tuottajaa, jotka osallistuivat kyselyyn, jossa selvitettiin miten tuottajaportaali Anelmaa käytetään tilalla.
Suuri kiitos myös kaikista kehitysideoista.
Palautteen tilastotietoja
Vastaajien iät
21-30 vuotta
8%
31-40 vuotta
31 %
41-50 vuotta
30 %
51-60 vuotta
26 %
yli 60 vuotta
6%
Tuotantosuunta
Maitotuotanto
Naudan kasvatus
Sikatilat

43 %
35 %
22 %

On ollut Snellmanin tuottaja
alle vuoden
3%
1-3 vuotta
14 %
4-6 vuotta
29 %
6-10 vuotta
18 %
yli 10 vuotta
36 %
Uusien kehitysideoiden joukosta voidaan mainita linkki Minun Maatilani
-ohjelmaan, korvamerkkitilaus ja
yhteys PossuNetin kanssa. Monet
toivovat, että portaali löytyisi myös
mobiiliversiona tai appina, sekä
mahdollisuutta muokata Anelman
ulkoasua itse niin, että eniten käytetyt osiot/linkit korostuvat. Oma
näkymä maitotiloille, loppukasvattamoille, vasikkakasvattamoille jne.
oli toinen ehdotus. Mahdollisuutta
tulostaa ilmoituksia ja useampia
tilityksiä samaan aikaan ehdottiin
myös.
Käytämme palautetta ja kyselyn
arviointia Anelma 3:n kehityksen tukena. Kehitystyö jatkuu yhdessä toimittajan FNS:n kanssa vuoden 2018
aikana. Lisätietoja aikatauluista, sisällöstä ynnä muuta myöhemmin.

SNELLMANIN UUDET
GRILLATUT LEIKKELEET
Kun leikkeleet grillataan alusta loppuun, ei maun
vahvistamiseksi tarvita keinotekoisia aromeja.
Leikkeleellä on kaunis pinta ja syvä grillatun maku.

