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Suuntana
erilaistuminen
 Snellmanin Lihanjalostus on päivittänyt strategiansa. Kevättalven
aikana on täsmennetty selvät suuntaviivat ja kehitystavoitteet tuleville vuosille. Kehitysteitä jalkautetaan parhaillaan talon ja toimintaketjun sisällä.

TÄSSÄ

Snellmanin erityisasemaa laadukkaasti erilaistuneena toimijana
Suomen ruokamarkkinoilla pidetään hyvin arvokkaana. Sitä roolia
halutaan vielä vahvistaa. Snellman ei tee kuten muut, vaan ajattelee itse ja tekee itsenäiset päätökset. Ruokamarkkinoilla tapahtuu
todennäköisesti jatkossakin mullistavia muutoksia ja keskittymisiä.
Uskomme kuitenkin, että vanhemmallakin viisaudella on edelleen
arvonsa. Snellmania on rakennettu 67 vuoden ajan. Siihen rakentamisketjuun sisältyy paljon osaamista ja arvoja, joita ei voida kopioida
tai korvata hetkessä.
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 Snellman-konsernin hallitus on helmikuussa nimittänyt Erkki Järvisen
(KTM) Snellman-konsernin uudeksi
konsernijohtajaksi. Snellmanin uusi
konsernijohtaja tuntee konsernin jo
entuudestaan. Hän on ollut mukana Oy
Snellman Ab:n hallituksessa vuodesta
2011 lähtien ja on osallistunut yrityksen
strategian ja kasvun rakentamiseen
hallitustyöskentelynsä kautta.
– Olen todella innostunut tästä, on
hienoa päästä johtamaan ja kehittämään Snellmania uudessa roolissa. Meillä on mielestäni erinomaiset
mahdollisuudet kehittää yritystä vielä
suuremmaksi ja monipuolisemmaksi
elintarvikealan toimijaksi, sanoo Erkki
Järvinen.
Erkki on toiminut aiemmin muun
muassa Tikkurilan ja Rautakirjan toimitusjohtajana. Konsernin hallituksen
puheenjohtaja Henrik Snellman katsoo
tulevaisuuteen luottavaisin mielin.
– Erkin myötä saamme konserniimme
vahvaa ja syvällistä liikkeenjohdon osaamista.
Pitkän Snellmanin hallituksessa työskentelyn ansiosta hän myös edustaa
jatkumoa.
Hän tuntee yrityksen hyvin ja pystyy
viemään sitä kohti
seuraavaa
kehitysvaihetta, sanoo
Henrik.

Nyt haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää kesää,
ja suotuisia viljelyilmoja!
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KANNESSA
”Kympin vasikka” -päivänä ryhmä
tuottajia vieraili Vikman-Lampisen
vasikkakasvattamossa Perhossa.
Lisää aiheesta sivulla 10!

SNELLMANIN STRATEGIA

Tehdään hyvästä
vieläkin parempaa

kutuotannolle ovat vapaaporsituksen tukeminen ja kannustaminen
mahdollisimman pitkälle, terve
maatiaispossu, jota ei tarvitse lääkitä, pehmeät alustat kasvaville nuorille naudoille, pihattoratkaisujen
edistäminen maitotiloilla ja soijan
käytön vähentäminen sekä kotimaisen proteiinin käytön lisääminen sikatuotannossa. Antibioottien käyttö
on asia, joka kiinnostaa sekä kuluttajia että tuottajia, mutta Roland korostaa, että antibioottivapaus ei ole
ongelmatonta.
– 100 % antibioottivapaus ei ole
terve tavoite, myös eläinten hyvinvointi tulee huomioida. Eläinten kärsiminen tai lopettaminen sairauden
vuoksi, joka olisi hoidettavissa antibiooteilla, ei myöskään ole eettisesti puolustettavaa. Antibiootteja ei
käytetä ehkäisevässä mielessä Suomessa, ainoastaan sairauden hoitamisessa.

Snellmanin Lihanjalostus on talven aikana käynyt läpi strategiansa vuoteen 2022
ulottuvalle jaksolle. Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman selvittää,
miksi on niin tärkeää tietää mihin ollaan matkalla ja miksi.

Omasta alkutuotannosta
merkittävä kilpailuetu

Parannetaan materiaalivirtausta
ja lihataseen hallintaa

Oikein kohd
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– Yrityksen on valittava erilaisten
strategisten näkökulmien välillä, sanoo Roland Snellman. Haluammeko
keskittyä alhaisiin kustannuksiin vai
erilaistamiseen? Leveään vai kapeaan kohderyhmään? Tärkeintä on,
ettei jäädä keskelle, vaan yrityksen
linjasta on oltava selkeä näkemys.
Strategiaa edeltää perusteellinen esityö, johon kuuluvat erilaiset
ulkomaailman analyysit ja markkina-analyysit. Mitä trendejä ja megatrendejä kuluttajakäyttäytymisessä on ja mitä ne merkitsevät meille
pitkällä tähtäimellä? Trendien lisäksi toimintaan vaikuttavat myös muut
tekijät, kuten lainsäädäntö, kilpailijat, vähittäiskaupan kilpailu, tavaramerkin rakentaminen, tuonti, media, globaalit riskit ym.
– Yhteenvetona voidaan todeta,
että tavoitteena on tuntea asiakkaat,
minne he ovat menossa omine strategioineen, analysoida kilpailua sekä
määrittää omat vahvuudet ja heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkakuvat. Nämä muodostavat strategian
perustan ja niitä päivitetään kahdesti vuodessa.

Mahdollisuuksien parempi
hyödyntäminen
Snellmanin strategiassa nostetaan
esiin erilaistuminen vahvana korttina, eli miten Snellman erottuu
muista toimijoista. Pääasiallinen fokus on jatkossa pidettävä jo olemassa olevissa mahdollisuuksissa.
– Linjamme on hyvä, olemme
saaneet hyvää palautetta sekä asiakkailtamme että kuluttajiltamme,
sanoo Roland. Nyt haluamme luoda kasvua nykyisillä tuotteillamme
ja markkinoillamme. Täytettävänä
on suuri potentiaali. Meillä on hyviä
tuotteita, mutta osalla ei ole riittävän hyvää kattavuutta myymälöissä.
Toisilla tuotteilla on hyvä kattavuus
myymälöissä, mutta laatua voidaan
nostaa. Haluamme hyötyä paremmin tästä ja lisätä tehokkuutta.

Erilaistaminen
alkutuotannossa
Alkutuotannon muuttumistahti on
luonnollisista syistä hitaampaa, joten suuntaviivat on alkutuotannon
osalta vedetty aina vuoteen 2025.
–Haluamme eriytyä selkeämmin
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IHMISET

PROSESSIT

INVESTOINNIT

alkutuotannossa ja tehdä tästä kilpailuedun koko ketjulle, kertoo Roland. Mielestämme kuluttajien on
tärkeä tietää, miten eläimet kasvatetaan. Snellman on myös ainoa
lihayritys, joka on rakentanut sikaketjunsa pelkästään suomalaisen
genetiikan pohjalta.
– Tulemme näkymään mediassa
toisella tavoin, nostamme näkemyksemme hieman aggressiivisemmin
esiin, hän jatkaa. GMO-vapaus on
argumentti, lisäksi tuottajan selkeämpi korostaminen. Haluamme
korostaa järkevää alkutuotantoa,
joka on kestävä sekä ympäristölle
että ihmisille.

Keskustelu ja valmennus
tärkeää
Johtoryhmä ja hallitus vahvistavat
strategian suunnan. Sen jälkeen alkaa työ tavoitteiden viestittämiseksi
koko ketjulle, ja vastineena keskustellaan, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan. Mitä meiltä
vaaditaan koko ketjun edellytysten
luomisessa? Onko meillä osaamista,
ihmisiä ja prosesseja, jotka vastaa-

vat tarpeita?
– Seuranta ja valmentaminen ovat
tärkeitä asioita, sanoo Roland. Tavoitteiden välittäminen on yksi asia,
sen jälkeen on vielä keskusteltava ja
neuvottava. Olemme huomanneet,
että valmentava Snellman-johtajuus
kantaa hedelmää, joten tulen työskentelemään sen vahvistamiseksi
edelleen. Tervettä organisaatiota ja
yrityskulttuuria on todellakin hyödynnettävä kilpailuetuna.

Kuluttajien odotusten kohtaaminen ja johtaminen myönteiseen suuntaan
– Katsoessamme eteenpäin ja tarkastellessamme kuluttajakäyttäytymistä pitkällä tähtäimellä voimme
todeta, että lihankulutusta ja ympäristön kuormitusta tullaan kyseenalaistamaan edelleen usealla tasolla. Olemme vakuuttuneita siitä, että
meidän tulee tehdä asiat toisin.
Joitakin strategian tavoitteita al-
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Pitkäjänteisyydelle laaja tuki
omistajien parissa
– Uskomme Snellmanin linjaan ja
haluamme vahvistaa sitä edelleen,
sanoo Roland. Meillä on paljon potentiaalia, jota emme ole täysin
hyödyntäneet. Olemme myös onnistuneet syksyllä asettamissamme tavoitteissa ja pystyimme sen ansiosta
toteuttamaan tuottajille lupaamamme hinnankorotukset.
Erilaistamiseen panostavalla yrityksellä on usein hintapalkkio, eli
kestävämpi taloudellinen edellytys
kulkea oma tietään. Se tarkoittaa
myös tuottajahinnan parempaa huomioimista. Helmikuun korotus oli
osa strategiaa leimaavaa pitkäjänteisyyttä, joka tähtää alkutuotannon
parempaan kannattavuuteen.
– Pitkäjänteisyys saa omistajien
parissa laajaa tukea. Heidän ymmärryksensä työtämme ja arvojamme kohtaan johtaa siihen, että lyhyen
tähtäimen tulokset saavat ajoittain
antaa periksi ja ihmiset asetetaan
etusijalle. Tämä seuraa täysin perheyrityksen henkeä.		
HJ
Snellman on valinnut erilaistumisen strategiseksi eduksi laajalle tavoiteryhmälle.
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Seuranta ja komplikaatioista

EMOLEHMÄT

Poikiminen ja laiduntaminen emolehmätiloilla
Maaliskuussa pidettiin Vaasassa emolehmäseminaari. Seminaarin järjestivät yhteistyössä maatalousopisto Yrkesakademi, Snellman ja konsulttiyritys Växa Ruotsista ja siihen osallistui noin 25 lähialueen tuottajaa. Seminaari dokumentoitiin
videolle ja on nähtävissä YA:n verkkosivuilla.
Valmistautuminen poikimiskauteen on tärkeää
Eläinlääkäri Malin Kånåhols Växasta puhui poikimisesta ja poikimisavusta. Poikiminen on emolehmätuotannon kriittisimpiä vaiheita, hän
totesi, joten siihen kannattaa valmistautua ajoissa.
Ruokinta valmistaa lehmää poikimiseen koko vuoden, mutta viimeisimpinä kuukausina ennen poikimista oikea seleeni-, E-vitamiini ja

proteiinipitoisuus ovat tärkeitä. Missä poikiminen tapahtuu – laitumella
tai navetassa? Onko mahdollista jakaa lehmät pienempiin ryhmiin, jotta ne voisivat poikia rauhassa? Hyvä
hygienia on tärkeää. Sekä lehmällä
että vasikalla on heikompi vastustuskyky poikimisen yhteydessä.
– Jos lehmät ovat laitumella, maan
on oltava kuiva. Lumi ei ole este,
mutta vasikka kylmettyy helposti,
jos se jää makaamaan lumeen. Pidä

lehmiä silmällä, jos ne ovat ulkona.
Vasikka voi tarvita apua ensimmäisen vuorokauden aikana.
Jos navetassa on poikimiskarsina,
on hyvä vaihtaa kuivikkeet poikimisien välillä.

Puuttua vai ei?
Malin suosittelee, että lehmiä tarkkaillaan 3–4 tunnin välein ennen
poikimista ja 30–60 minuutin välein
poikimisen alettua. Jos poikiminen
etenee normaalisti, anna lehmän
hoitaa se itse. Älä turhaan stressaa
lehmää.
Milloin poikimiseen pitäsi sitten
puuttua?
– Kun vesipussi on näkyvissä ja
lehmällä on vain heikkoja polttoja
eikä mitään tapahdu kahteen tuntiin.
Kun kalvo on revennyt eikä vasikkaa
näy 30 minuuttiin. Kun lehmällä on
voimakkaita polttoja, mutta mitään
ei tapahdu 30 minuuttiin – silloin
kannattaa mennä apuun.
Kicki Markusson ja Malin Kånåhols konsulttiyhtiö Växa Sverigestä kertoivat emolehmäpäivänä mm. poikimisesta ja onnistuneesta
laiduntamisesta.
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Poikimisen jälkeen on tarkkailtava,
että emä alkaa hoitaa vasikkaansa
ja vasikka saa ternimaitoa kuuden
tunnin sisällä.
– Ternimaito on erityisen tärkeä
selviytymiselle ja hyvälle kasvulle.
Jos lehmä ja vasikka saavat olla rauhassa, voidaan ollaan varmoja, että
vasikka imee oikeasta lehmästä.
Myös lehmästä kannattaa huolehtia poikimisen jälkeen. Vesi ja ruoka
edesauttavat toipumista. Seuraa,
että jälkeiset ovat tulleet 12 tunnissa
ja ensimmäisinä päivinä myös, ettei
utareissa ole poikkeuksellista turvotusta.
– Kohdun esiinluiskahdus tai tulehdus ovat aina eläinlääkärin hoidettavia. Jälkeisten jäämiseen ei
enää puututa. Älä yritä poistaa niitä
itse, vaan tarkista vain, että lehmän
yleiskunto pysyy hyvänä.

Emolehmät laitumella
Tuotannonohjaaja Kicki Markusson
esitti tärkeitä seikkoja siitä, miten
laiduntamista voi hyödyntää vasikoiden hyvään kasvuun ja näin madaltaa lehmään kohdistuvia kustannuksia.
Laidunnus vaikuttaa myös poikimiseen. Elleivät lehmät saa riittävästi tarvitsemiaan ravintoaineita,
syntymäpainot laskevat, kuolleisuus
nousee ja kiimakiertoon voi tulla ongelmia. Laidunnus on lehmille osa
luontaista elämää, joka mahdollistaa lajinmukaisen käyttäytymisen.
– Varmista, että lehmät voivat hakea suojaa laitumella. Lehmät lepäävät mielellään ylänteellä, josta
mahdolliset uhat on helppo huomata. Ne tarvitsevat suojaa tuulelta ja
auringolta. Muista, että kaikki naudat haluavat syödä, juoda ja levätä
samanaikaisesti, joten suunnittele
laidunnus heikoimpien eläinten mukaan.
Kicki kehotti tuottajia ottamaan
selvää tilan laidunmaiden laadusta ja mitä loisia laitumella mahdollisesti esiintyy, ovatko laitumet
kosteita vai kuivia ja miten laitumet
tuottavat odelmaa.
– Päästä lehmät varhain laitumelle, viimeistään kun nurmi on
8–10 cm korkeaa. Mielellään ensin

Noin 25 emolehmätuottajaa Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta osallistui Snellmanin ja
Yrkesakademinin järjestämään tilaisuuteen. Oikealla alue-edustaja Jan-Peter Brunell.

pienempiin lohkoihin. Lehmille voi
myös viedä olkipaalin syötäväksi,
jotta siirtyminen talvirehusta sujuisi
paremmin.

Kuinka kova laidunpaine?
– Älä anna lehmien syödä nurmea
liian lyhyeksi tai laidunna liian pienillä alueilla, Kikki neuvoi. Lehmät
eivät mielellään syö siinä, mihin ne
ovat ulostaneet. Ravintoa on vaikea
hyödyntää, kun nurmen korkeus on
3–6 cm, lisäksi loiseläinpaine kasvaa. Nyrkkisääntönä voi pitää, että
6-10 cm korkea nurmi on sopiva laidunnukseen.
Kicki esitti erilaisia laidunnusmenetelmiä – jatkuva laidunnus, kiertolaidunnus ja kaistasyöttö. Kiertolaidunnuksessa hän suositteli kahden
viikon jaksoa kahdella ensimmäisellä lohkolla, kolmen viikon jaksoa
kahdella viimeisellä. Puhdistusniitto
tehdään ennen varsinaista korjuuta
vielä käyttämättömillä lohkoilla.

Torju loiset
Loiset ovat laidunnuksen nurja puoli. Kokkidit, juoksutusmahamadot,
ohutsuolimadot, maksamadot ja
keuhkomadot ovat yleisimpiä sisä-
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Tuotannonohjaaja Saara Rantanen tiedotti
tärkeistä poikimiskauden asioista.

loisia. Loiset häiritsevät eniten nuoria eläimiä. Aikuiset eläimet ovat sen
sijaan immuuneja loisille, joten Kicki
suositteli, että vanhemmat ja ummessa olevat eläimet laidunnetaan
ensin.
– Alkukesällä loisia on eniten, joten anna vanhempien lehmien syödä
ensin ja päästä nuorkarja laitumelle
vasta juhannuksen jälkeen. Lämpötila, sade, lumipeitto ym. vaikuttavat
loisten esiintymiseen. Kasvikierrolla
voi myös torjuta loisia.		
HJ

TILOJEN KOKEMUKSIA
KYLMÄSTÄ VASIKKAKASVATTAMOSTA

NAUDANTUOTANTO

+ luonnollinen ilmanvaiho on
huoleton
+ pienemmät rakennuskustannukset
+ voi tehdä vasikoille enemmän
tilaa/neliöitä ilman, että kustanukset nousevat liikaa
+ kun vasikoilla on enemmän
tilaa, ne ovat terveempiä

Vasikat näyttivät voivan hyvin, vaikka vierailun aikaan sää oli jäätävän kylmä. Mats Blomqvist
(toinen vas.) kertoi vierailijoille mm. vasikoiden kasvusta ja rehunkulutuksesta.

Blomqvistin vasikkalassa on tilat 50 vasikalle, jotka ovat kahtena ryhmänä.

Terveempiä vasikoita
kylmässä?
Tarttuvat eläintaudit ovat haasteellisia kaikilla nautatiloilla. Yhä useampien kokemusten mukaan kylmä vasikkakasvattamo voi antaa vasikoille paremmat lähtökohdat hyvään kasvuun ja terveyteen kuin perinteinen lämminkasvattamo. Kylmä
vasikkakasvattamo voidaan toteuttaa monella eri tavalla tilan olosuhteet ja lähtökohdat huomioiden.
Valettu pohja ja tuuliverhot

Vasikat viihtyvät kylmässä

Maaliskuussa ryhmä tuottajia kävi
kahdella nautatilalla tutustumassa vasikkakasvatukseen kylmässä.
Ensimmäinen käynti oli Blomqvistin
tilalla Pietarsaaren Kisorissa. Mats
Blomqvist on Optiman maatalousoppilaitoksen opettaja ja hänellä on
ollut omaa maataloutta vuodesta
1997 alkaen. Tilalla on noin 65 ha
viljelymaata.
Mats rakensi kylmän vasikkakasvattamon vuonna 2014. Kasvattamossa on tilat 50 vasikalle (2x25
vasikkaa). Osa vasikoista myydään
jatkokasvatukseen ja osan Mats
kasvattaa itse teuraaksi saakka.
Vasikkakasvattamossa on betonipohja, katto sekä juottoautomaatille
eristetty lämmin tila, joka toimii samalla myös toimistona.

Tuuliverhot ja lämpölampuilla varustetut iglut antavat vasikoille suojaa tuulelta, sateelta ja pakkaselta.
Vasikat viihtyvät hyvin kylmässä,

Mats toteaa. Sen sijaan kolea ja kostea syyssää nollan tienoilla voi olla
niille hankala.
– Yleinen eläintautitilanne herätti ajatuksen ja mielenkiinnon tähän

Uuden kasvattamon tavoitteina olivat edulliset rakennusmateriaalit ja toimivat ratkaisut.
Lopputulos on sekä käytännöllinen että edullinen.
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Verhoseinät suojaavat vasikoita tuulelta ja sateelta.

ratkaisuun, Mats kertoo. Kylmä
osasto on ollut käytössä nyt kolmen
vuoden ajan. Pakkanen vaikuttaa
positiivisesti eläinten terveyteen.
Lääkekustannukset ovat 700 euroa
170 vasikalle (noin 4,12 €/tuotettu
vasikka). Kylmimpinä päivinä maidonkulutus on noin 8,5 litraa/vasikka päivässä, ja viime ryhmän päiväkasvu oli yli 1100 g.
Vasikat saapuvat Blomqvistin tilalle kahden viikon ikäisinä, viime
vuonna yhteensä 170 kpl. Kuivikkeena on käytetty olkea, mutta nyt viime
vuoden huonon olkilaadun vuoksi ollaan siirrytty turpeeseen.

Lisätila pienemmin kustannuksin
Tuottajaryhmä sai myös tutustua
toiseen ratkaisuun, Andreas Nykungin rakentamaan kylmään kas-

vattamoon Ähtävällä. Andreaksella
on perinteinen lämmin kasvattamo
sekä vasta rakennettu kylmä laajennusosa navetan ulkopuolella.
Andreas tarvitsi lisätilaa ja halusi
kokeilla kylmää kasvattamoa yhtenä vaihtoehtona. Nyt hänellä on
kaksi 16 vasikan juotto-osastoa niin
lämpimässä kuin kylmässä kasvattamossa. Urbanin juottoautomaatti
jakaa juoman kaikkiin karsinoihin.
– Halusin panostaa vasikoiden
hyvinvointiin, Andreas kertoo. Olen
huomannut, että vasikat voivat ja
kasvavat paremmin kylmässä, mutta talvella rehunkulutus on suurempi. Sen sijaan lääkekustannukset
ovat pienemmät.
Kylmässä osastossa on turvekuivitettu betonipohja sekä katto. Vasikoilla on kaksi iglua, joissa läm-

Nykungin kylmässä kasvattamossa on kaksi iglua. Navetta on rakennettu vuonna 2002 ja laajennettu loppukasvattamolla vuonna 2011. Kylmä vasikkakasvattamo oli ensimmäistä talvea
käytössä.
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- erittäin kylminä päivinä hoitaja
ei viihdy
- vasikoita ei voi vastaanottaa
jos lämpötila -20°C. Aiheuttaa
muutoksia kiertoon.
- nupoutuksen yhteydessä
lämpötila ei saa olla liian alhainen. Puudutettu vasikka voi
maata liian pitkään paikoillaan
ja kylmettyä.

pölamput. Juottoautomaatti toimii
hyvin kylmässä, kunhan vain huolehtii sen suojaamisesta pakkaselta.
Nykungilla vasikat saavat tottua
kovempaan pohjaan asteittain ennen
niiden siirtymistä loppukasvattamoon. Loppukasvattamo on varustettu kumisilla ritilämatoilla.
Mietitkö kylmän vasikkakasvattamon rakentamista? Ota yhteyttä
alue-edustajaasi niin keskustellaan
tilakohtaisista vaihtoehdoista.
HJ

KESÄN TAPAHTUMIA
 Investointipäivä sika- ja nautatiloille 15.6.2018
Pietarsaaressa Snellmanin tehtaalla klo 12–15. Lisätietoja Anelmassa.

NAUDANTUOTANTO

 14.6.2018 järjestetään yhdessä Hankkijan kanssa
Kasvun Paikka Nurmelle -tuottajapäivä Lumijoella
Heikki Sutelan tilalla. Päivän aiheena on hyvä nurmisato 2018. Tilaisuus alkaa klo 11.

Tavoitteena
kympin vasikka

VIKMAN-LAMPISEN TILA
Veikko ja Tanja Vikmanin sekä toisen sukupolven Jenni ja Jussi Lampisen maatalousyhtymä Perhossa.
• 50 hehtaarin nurmiviljely
• hieman yli 300 vasikkapaikkaa
• välikasvatus 4 kuukautta
• vasikat samassa osastossa koko kasvatuskauden ajan
• sai diplomin hyvistä kasvutuloksista

Kympin vasikka oli OmaNauta-hankkeen, Snellmanin ja Hankkijan yhteisten tuottajapäivien
teemana huhtikuussa.

Maitotiloille suunnatun päivän aikana tehtiin tilakäynti Ranta-Vasikan tilalle Kalajoelle. Erikoistuneille
naudankasvattajille suunnattu päivä
sisälsi tilakäynnin Vikman-Lampisen tilalle Perhoon, johon myös
tuottajalehti osallistui.
Tila on Veikko ja Tanja Vikmanin sekä Jenni-tyttären ja hänen
miehensä Jussi Lampisen maatalousyhtymä. Vikman-Lampinen on
erikoistunut vasikoiden välikasvatukseen. Kuukausittain saapuu 50
ternivasikkaa ja vasikoita kasvatetaan noin 4 kuukautta kunnes ne
myydään loppukasvatukseen.
Navetan rakentaminen aloitettiin
vuonna 2014, ja lokakuussa 2015

saapuivat ensimmäiset vasikat. Betonipohjaisissa ja oljella kuivitetuissa karsinoissa on hyvin tilaa, 3-4 m2/
vasikka. Tila on panostanut toimivaan ilmanvaihtoon ja sen huomaa.
Ilma on miellyttävän raikas, eikä
navetta ”tuoksu”. Navetta on myös
valoisa.
Jokaisen osaston edessä on pesuvati saappaiden pesuun. Veikko
totesi, että kenkien ja juomakuppien pesuun menee vähintään tunti
päivässä. Vasikat pysyvät samassa
karsinassa koko kasvatuskauden
ajan, juottoautomaattia sen sijaan
siirretään uuden kasvatuserän saapuessa.
Päiväkasvu on ollut sonnivasikoilla

Viitisentoista tuottajaa sekä Hankkijan, Snellmanin ja OmaNautahankkeen edustajia osallistui tilaisuuteen. Vuonna 2105 rakennettu
navetta on kahden sukupolven omistuksessa.

n. 1100 g ja lehmävasikoilla n. 1040 g.
Vasikat saavat juomaa ensimmäiset
50 vuorokautta niiden saapumisesta.
Vieroitus juomalta tehdään kahden
viikon aikana. Täysrehun kulutus on
20 tn kuukaudessa.

Päivittäinen terveysseuranta
Veikko kertoi tilan tärkeästä aamurutiinista, vasikoiden terveydenseurannasta. Ensin käydään läpi
edellisten päivien lääkintäkirjanpito.
Tämän jälkeen Veikko ja Tanja käyvät
jokaisessa osastossa kuumemittarin
ja pienen ruutuvihkon kanssa. Yskiikö joku vasikka tai onko muita hengitystieoireita? Onko muita merkkejä
siitä, että vasikka ei ole kunnossa?

Raikas navettailma on merkki siitä, että ilmanvaihto toimii hyvin.
Kohta viisivuotias Niilo Lampinen vei vasikoille lisää olkea polkutraktrorillaan.
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Kuumemittari paljastaa sen, mitä silmä ei näe
ja kaikki kirjoitetaan muistiin ruutuvihkoon.
Jos vasikka on juonut heikosti, voi se myös olla
merkki vasikan heikkenevästä terveydestä. Antibiootteja Vikman-Lampisella ei käytetä rutiininomaisesti. Usein jo kipulääkkeen antaminen piristää vasikan niin, että se jaksaa syödä ja juoda
normaalisti.
Vikman-Lampisen tilakäynnin jälkeen ohjelma
jatkui Kpedun maatalousoppilaitoksella Perhossa. Hankkijan Petri Känsälä tiivisti aamupäivän kokemuksia yhdessä tuottajien kanssa.
OmaNauta-hankkeen Maarit Kärki kertoi mm.
hankkeen YouTube-kanavasta, josta löytyy mielenkiintoisia videoita mm. tarttuvista eläintaudeista.
Snellmanin alue-edustaja Timo Hietanen käsitteli puheenvuorossaan vasikkakasvatuksen
tavoitteita. Vasikoiden kasvatus Snellmanin tapaan tarkoittaa mm. hyvää päiväkasvu (yli 1 000
g) ja pientä hävikkiä. Panostetaan hyviin olosuhteisiin (mm. ilmanvaihto, kuivitus) ja tarkoituksenmukaiseen lääkitykseen. Tuottajat ovatkin
kiitettävästi näitä panostuksia tehneet ja tämä
näkyy tuloksissa.
Hankkijan tuoteryhmäpäällikkö Milla Franz
kertoi Progres-innovaatiosta, joka edistää vasikoiden hyvää kasvua hillitsemällä haitallisten
mikrobien kasvua sekä parantamalla suoliterveyttä.
Päivän päätteksi eläinlääkäri Christel Lagerman puhui nautojen tarttuvista taudeista ja niiden ehkäisystä nautatiloilla.		
HJ

 20.6.2018 järjestetään yhdessä Hankkijan kanssa
Kasvun Paikka Viljalle -pellonpiennartilaisuus Vanhalan tilalla klo 11. Havaintokaistat sijaitsevat osoitteessa Jokivarsitie 385, Vähäkyrö.
Lue lisää Hankkijan tapahtumakalenterista:
» www.hankkija.fi/Hankkija/Toimipaikat/
Tapahtumakalenteri
 Snellman osallistuu Nautaparlamenttiin omalla
osastolla 17.–18.7. Jyväskylässä. Lue lisää:
» www.keskisuomennaudanlihantuottajat.fi/
nautaparlamentti-2018

Tervetuloa mukaan!

TERVETULOA KUNNON
TUOTTAJAMESSUILLE!
Kunnon Tuottajamessut pidetään 4.–5.10.2018
Snellmanin tiloissa Pietarsaaressa. Laita ajankohta kalenteriin jo nyt!
Tapahtuma alkaa jo torstaina 4.10. infoseminaarilla
klo 13–17. Seminaarin jälkeen ruokailu ruokalassa.
Perjantai on varsinainen messupäivä, jolloin voi tutustua näytteilleasettajien runsaaseen valikoimaan.
Luvassa on reilusti mielenkiintoista katsottavaa sekä
ulkona konekentällä että sisällä messuhalleissa.
Tarvitsetko majoitusta? Tutustu vaihtoehtoihin:
» www.jakobstad.fi/matkailu/majoitu
» www.visitpietarsaarenseutu.fi/fi/
Snellmanin laadukkaat
kategoriat/nuku

Nähdään messuilla!
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tuotteet ovat kuluttajan valinta.
Siksi kaipaamme joukkoomme

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

KEVÄÄN NAUTATILAISUUKSIA

Asenteen voi valita
Snellman järjesti keväällä kymmenkunta tuottajatilaisuutta nautatiloille. Sanaseppä Oa Lönnbäck oli kutsuttu vierailevaksi puhujaksi ja hän korosti, miten tärkeää
on valita asenne, joka kestää sekä arjessa että elämän myrskyissä.
Joskus on tärkeää asettaa itselleen
kysymys “Mitä oikein teen?”. Ruoan
tuottaminen on arvokasta ja tärkeää, totesi Oa Lönnbäck. Kalliilla
statustavaroilla ei tee mitään, ellei
voi ostaa ruokaa. Ruoan tuottajan on
vuorostaan tärkeää nähdä olevansa
osa kokonaisuutta ja tuntea itsensä
tyytyväiseksi roolissaan.
Oa kertoi joitakin esimerkkejä siitä, miten aivot ohjaavat kehon reaktioita, vaikka ympäristö ei vastaisi
niitä. Sama koskee tunteita. Se mitä
ajattelemme leimaa käyttäytymistämme. Sitä saa mitä tilaa, ja tämä
koskee myös ajatuksia.
– Asenne on elintärkeä, joten valitse hyvä sellainen. Jos asenteesi vie
sinua eteenpäin, se on hyvä, mutta
jos poljet paikallasi, on aika etsiä
uusi asenne.
Asennetta voidaan kuvata odotuksillamme. Kohtaamme samat asiat
elämässämme, mutta asenne voi
osoittaa, minkälainen vointi niistä
seuraa. Oa mainitsi Irving Berlinin,
jonka mukaan elämä on 10 % itse
asioita ja 90 % tapa, miten niitä käsittelet.
– Meillä on fantastinen mahdol-

LIMOUSIN-HUUTOKAUPPA
Oa heitti tuottajille kysymyksen: Huolehdit eläimistä ja koneista, mutta huolehditko myös itsestäsi? Ehditkö pitää vapaata? Matkustatko joskus
pois?
– Uskalla tehdä jotakin vain itseäsi varten. Tee
jotain hauskaa, joka on hyvää juuri sinun hyvinvoinnillesi. Elämän ei tarvitse olla niin vakavaa.
Muutaman vuoden kuluttua nauramme sille, joten
miksi emme nauraisi jo nyt?		
HJ

 Mäntylänmäen kuudes Limousin-sonnihuutokauppa järjestettiin Alavieskassa 28.4.2018.
Tänä vuonna sadasta ehdokkaasta tarkan seulan
läpäisi 25 sonnia, joista 14 myytiin huutokaupassa ja
4 heti huutokaupan jälkeen. Yksittäisiä sonneja vielä
tarvitsevat voivat olla suoraan yhteydessä Jarkko Kääriälään, puh. 040-7581311.
Hinnat nousivat reippaasti viime vuodesta. Korkeimmat hinnat maksettiin sonneista Leppävuoren Niklas
5100 €, Hamppulan Nektari 4900 € ja Ahon Nalle sekä
Suholanmäen Nafta 4600 €. Myytyjen sonnien keskihinnaksi tuli 3742,85 €. 				
SR

Vasikkakoordinoija Mårten Lassfolk esitteli välitysvasikoille tarkoitetun vasikkakopin prototyypin, joka sai nimen ”Kunnon Vasikkaboxi” (Liimataisen Matin ja Puurusen Erkin ehdotus).

lisuus: voimme ja saamme valita
asenteemme tapahtuvaan. Pessimisti ei pety, joten huonon asenteen
muuttaminen vaatii melko paljon
työtä. Tarkistaessasi kampaustasi
aamulla, tarkista myös asenteesi.
Se on tuoretavaraa ja siitä pitää jatkuvasti huolehtia. Myönteisen asenteen ylläpitäminen ei vaadi enemmän energiaa.
Välillä elämä tuntuu tarjoavan
haasteita meille, ja silloin kannattaa

Kenttäpäällikkö Vesa Hihnala esitteli tuottajakyselyn tuloksia tuottajapäivässä Purmossa,
sekä keskusteli maidon- ja naudantuottajien kanssa mitä Snellman voisi tehdä paremmin.
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miettiä onko ollut vastaavassa tilanteessa aikaisemmin. Voimme aina
valita, mitkä muistot tuomme esiin,
hyvät vai huonot. Kun kierre muuttuu huonoksi, yritä katkaista ajatukset. Voimme ratkaista kriisejä, jos
vältämme lamaantumista ja näemme kriisin tuotteliaana tilana.
– Kun miettii kunnolla, huomaa
useimmiten, että olemme kokeneet
tämän aikaisemmin, ja selvinneet
siitä.

Elämän ei tarvitse olla niin vakavaa, Oa Lönnbäck muistutti tuottajia.

Diplomit hyvistä tuotantotuloksista vuodelta 2017 Kurikan
tilaisuudessa: Jaakko Hietaluoma, Jussi Knuuttila, Hannu ja
Tanja Takala sekä Tiina Leevelahti.

TERVEISIÄ TARKASTUSELÄINLÄÄKÄREILTÄ
Haluamme tiedottaa tuottajille seuraavaa:
Eviran ohjeen 16050/1 ”Nautojen puhtauden
valvonta teurastamossa”(8.7.2016) mukaan
tarkastuseläinlääkärin tulee valvoa, ettei teurastamotoimija teurasta niin likaisia eläimiä,
että lihan saastumisriski nousee. Teurastettavien eläinten puhtautta valvotaan elävänä tarkastuksen (ante mortem tarkastuksen) yhteydessä. Ohjeen mukaan erittäin likaiset eläimet
tulee hylätä elävänä tarkastuksessa.
Ohje perustuu ”Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetukseen 853/2004”,
jossa mm. sanotaan ”Kotieläiminä pidettyjen
sorkka- ja kavioeläinten teurastustoimintaa
harjoittavien elintarvikealan toimijoiden on
varmistettava seuraavien vaatimusten täyttyminen:….eläinten on oltava puhtaita…”(Liite III,
TEURASTUSHYGIENIA)
Ystävällisin terveisin
Tarkastuseläinlääkärit Snellmanilla

NAVETAN AVAJAISET
 Huhtikuussa järjestettiin navetan avajaiset Stubb
Lantbrukilla Ähtävällä. Onnittelemassa Snellmanilta kävivät mm. toimitusjohtaja Roland Snellman sekä
alue-edustaja Jan-Peter Brunell.
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FIGENIN KARJUASEMA

SIKATUOTANTO

Uusissa tiloissa
viihtyvät eläimet
ja ihmiset
Ergonomia ja tarkoituksenmukaiset toimintatilat
olivat tavoitteina Figenin uudessa karjuasemassa.
Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.
Hyvin käyntiin muuton jälkeen

Tarkka valinta

Figenin karjut siirtyivät maaliskuun
lopussa Ilmajoelta Kauhavalle vastaremontoituihin tiloihin kaikkiaan
yhdeksässä eläinkuljetuskuormassa, tuotantopäällikkö Juha Mäkelä
kertoo.
– Kaikki 103 karjua suhtautuivat
muuttoon hyvin ja ottivat sen jopa yllättävän rauhallisesti. Mitään loukkaantumisia tai ongelmatilanteita ei
sattunut.
Heti perään Kauhavalle siirtyi Figenin laboratorio. Muutto tapahtui
kahdessa päivässä, keskiivikosta
torstaihin, ja sunnuntaina karjut olivat taas täydessä tuotannossa.
Vaikka toiminta saatiin riuskasti
käyntiin, riitti monien asioiden järjestelyssä ja laitteiden asennuksessa työtä vielä useiden viikkojen ajan.
– Tärkeä ja kriittinen asia oli, että
rehustus saatiin toimimaan alusta
lähtien tasaisesti, Juha kertoo. Sikalassa on automaattinen ketjuruokkija, joka annostelee rehut kaukaloihin
putkiston kautta.
Karjuasemalla on neljä osastoa.
Lantajärjestelmäksi valittiin viemärilattia, jonka alapuolella on raappa.
Näin mahdollistuu kuivikkeen käyttö
karsinoissa. Uusi, erillinen siemenenottopaikka on vielä työn alla, mutta
tuo tullessaan suuria ergonomisia
etuja, mm. hoitajalle paremman ja
turvallisemman työasennon.

Karjut saapuvat asemalle 8–9 kuukauden ikäisinä. Längelmäen noin
2500 testatusta karjusta valitaan
vuosittain 120 keinosiemennyskäyttöön. Korkea kiertonopeus on edellytys jalostuksen edistymiselle, joten
vuoden sisällä kaikki aseman karjut
ovat vaihtuneet.

Tasainen lämpötila tärkeä
Laboratoriossa työskentelee 1–3
henkilöä päivästä riippuen.
– Aamulla katsomme tilauslistan
läpi ja säädämme siemenenotot sen
mukaan. Kun siemen on otettu, tarkistamme mikroskoopissa elävyyden
sekä fotometrillä tiheyden. Ohjelma
laskee kuinka moneksi annokseksi
siemen voidaan laimentaa. Yhden 90
gramman annoksen tavoitearvo on
2,8 miljoonaa siittiötä.
Tärkeintä siemenen käsittelyssä
on, että lämpötila pysyy tasaisena.
– Heti oton jälkeen siemen on noin
36-asteista. Se on erityisen arkaa
ennen laimennusta, joten kaikki koneet on lämmitetty 30 asteeseen.
Laimennuksen jälkeen lämpötilaa
lasketaan varovaisesti, jotta annokset kestävät kuljetuksen styroksilaatikoissa 14–19 asteen lämmössä.
HJ

1. Asemalla on neljä osastoa, yhteensä 104 sikapaikkaa. Siat ruokitaan ketjuruokkijalla.
2. Kaiku tässä, hei! Karjut saapuvat noin 9 kuukauden ikäisinä karanteenin kautta Längelmäen testiasemalta.
3. Kerätty siemen tulee laboratorioon termoskupissa luukun kautta. Annokset punnitaan
ja tiheys tarkistetaan fotometrilla. Kaikki laitteet lämmitetään 30 asteisiksi, jotta siemenen
lämpötila pysyy mahdollisen tasaisena.
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FIGEN-TUOTTEITA
ELÄINAINEKSEN
PARANTAMISEEN

Minna Kumpu-Huhtala ja Tellervo Korpi hoitavat toimistopuolen
asioita, mm. siitoseläinten tilauksia. Uusissa työtiloissa on panostettu ergonomiaan, mm. säädettäviin pöytiin ja hyvään ilmalaatuun.

Snellmanin sikaketjun yhtenä pääteemana tänä
vuonna on Figenin genetiikan tehokas jalkauttaminen koko Maatiaispossun tuotantoketjuun. Investointihankkeiden sisäänajon ohella haluamme
linjajalostuksella luoda selkeämmät ohjeistukset
sikaketun toiminnan kehittämiseen. Ensikoiden uudistukseen luodaan nyt selkeät mallit. Possunetin
uusien toimintojen kautta, mm eläinaineslista, kehitetään uusia työkaluja oman emakkokannan arviointiin. Yorkshire- ja Maatiais-Matriarkan (MA) valinnalla varmistetaan, että emakkoaines kehittyy ja
Muskeli (MU) keskittyy vain lihasikatuotantoon.

Siemenen tuotteistus uudella asemalla

Sianhoitajat Tapio Myllymäki ja Harri Siltala huolehtivat karjujen päivittäisestä hoidosta sekä siemenenotosta karjuilta.

Karjuaseman tuotteista MA- ja MASuper-karjujen
siemenannokset ovat emakoiden uudistukseen.
Risteytysemakoiden tuotantoon kannattaa aina tilata toisen rodun MASuper-karjun siementä, jos haluaa varmistaa ensikolle mahdollisimman hyvät hedelmällisyysominaisuudet. Saman rodun MA-linjan
nimikarjuja käytetään tilan omien puhdasrotuisten
kantaemojen uudistukseen.
MU-karjuja käytetään vain lihasikatuotantoon. Jatkossa kaikki MU-karjut ovat eritasoisia risteytyksiä
ja siemen myydään seoksena. Tänä vuonna on vielä tulossa uutena tuotteena MUSuper-seossiemen,
jonka valinnalla varmistetaan entistä paremmat
kasvu- ja lihakkuusominaisuudet.

Siitoseläinten tuotantoon systematiikka

Tuotantopäällikkö Juha Mäkelä näyttää valmiin siemenannoksen.
Annoksen tavoitemäärä on 2,8 miljoonaa siittiötä.

Figenin uudistuksen myötä myös siitoseläinvälitys
käy läpi täysremontin. Siitoseläimiä tilataan jatkossa Anelman kautta. Itseuudistavan tilan kantaemojen tasokorotukseen tuodaan uutena tuotteena
markkinoille Figen MA testattu kantaemo. Ensimmäiset MA kantaemot Längelmäeltä tulevat markkinoille kesän aikana.
Jatkuvaan uudistukseen suosittelemme Figen
MA-hybridejä. Suosittelemme hybridien ostoa jo
pienenä n. 90 päivän iässä, jotta ensikkoporsaat
ehtivät sopeutua uuteen ympäristöön ennen tiineytystä. MA-kantaemot ja MA-hybridit täyttävät Figen
Matriarkka-tason vähimmäisvaatimukset. Figenin
päätuotteiden lisäksi voidaan MP-sisun kautta luoda myös tilakohtaisesti räätälöityjä uudistusratkaisuja. Lisätietoja löytyy Anelmasta.

Tarja Haavisto käy läpi päivän siemenottojen tiedot laboratoriossa.
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FIGENIN MUSKELISIKALA

SIKATUOTANTO

Ensimmäiset porsimiset
sujuneet yli odotusten

Figen Matriarkka
Maatiainen

Figen Muskeli karjut
lihaporsaiden isiksi
Varmistetaan lihaporsaiden hyvä kasvu ja
lihakkuus

Figenin Muskelisikala aloitti toimintansa Kauhavalla
maaliskuussa, ja ensimmäiset Muskeli-isälinjan emakot porsivat maaliskuun lopussa. Sikalassa on nykyaikaisen tilat 182 emakolle porsaineen sekä uudistuseläinten kasvatusta varten.
Figenin jalostusohjelman uudistuksessa emä- ja isälinjojen jalostus
eriytettiin. Muskeli-isälinjan jalostaminen on alkanut Muskelisikalassa
Kauhavalla. Siellä eläinten valinnat
tehdään Muskeli-indeksin, eli lihasikatuotannossa tärkeiden ominaisuuksien perusteella.
Muskeli-emakoiden
tuottamat
karjuporsaat testataan Längelmäen
testiasemalla, ja parhaat niistä valitaan karjuasemalle ja myytäväksi tilakarjuiksi lihasikapahnueiden
tuottamista varten. Ajan myötä Muskeli-isälinjan eriytyminen tuottaa
heteroosihyödyn lihasikapahnueisiin
kuten on kolmirotuohjelmissa.

Pestynä Muskelisikalaan
Längelmäellä kasvatetut ensikot ja
viimeinen erä siitosporsaita jalostussikaloista siirrettiin Kauhavalle maaliskuussa. Ensikoiden siirto
meni sujuvasti, vaikka sitä etukäteen
hieman jännitettiin. Siat pestiin Muskelisikalassa ennen siirtoa karsinoihinsa, ja muuttopäivän iltana sikalassa oli hyvin rauhallinen tunnelma
puhtaiden ensikoiden köllöttäessä
kylkikyljessä uudessa kodissaan.
Koska Muskelisikala halutaan
pitää yleisimmistä sikataudeista
vapaana, ensikoille suunniteltiin
rokotusohjelma, loishäätö ja lawsonia-saneeraus, jotka aloitettiin jo
ennen eläinten siirtoa ja vietiin loppuun Muskelisikalassa.
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Figen Matriarkka risteytysemakot
lihaporsaiden emiksi
Hyödynnetään porsastuotannossa
heteroosin vaikutus pahnuekokoon
Lihasikapahnueet

Ensikoita Längelmäeltä
Ensikoiden kasvatus Muskeli-isälinjan perustamista varten aloitettiin
Längelmäellä viime kesänä. Jalostussikaloista ostettiin Muskeli-linjaa
varten yhteensä noin 270 imisäporsasta Muskeli-indeksiltään parhaista pahnueista.
Kasvatusajan ruokinta oli kolmivaiheinen, lisäksi tiineytettäville ja
tiineille ensikoille oli omat seoksensa. Viljaa täydennettiin Maatiaispossu Kasvu ja Energia Tiivisteellä. Koska Längelmäellä siat saavat syödä
rehua vapaasti automaatista, rehun
täyttävyyttä lisättiin kasvatuksen
edetessä Maatiaispossu Tiineys Tiivisteellä. Ensikoiden tiineyttäminen
alkoi Längelmäellä marraskuussa.

Figen Matriarkka
Yorkshire

Muskelisikalassa porsaat vieroitetaan neljän
viikon ikäisinä ja niiden kasvua ja rehunkulutusta seurataan välikasvatusosastoissa.

Sari Laihon mukaan ensikot ovat rauhallisia.
Maatiaispossujen luonteessa on myös rohkeutta, mikä korostuu kioskiruokinnassa.
Siat uskaltavat helposti mennä ruokailemaan.

Vapaa tiineytys
ja ruokinta-asemat
Muskelisikalassa on kaksi porsitusosastoa, joissa kummassakin on 26
porsituspaikkaa. Sikala on suunniteltu kolme viikon vieroitusrytmiin,
ja vieroituspäivä on perjantai. Samalla puolen sikalaa on myös kaksi
välikasvatusosastoa, lastaustila ja
ensikoiden kasvatusosasto.
Käytävän toisella puolella on pihatto testatuille ensikoille sekä
tiineytys- ja joutilasosastot. Tiineytettävät ovat 5-6 emakon karsinoita
neljässä rivissä. Tiineytyshäkit ovat
nostettavaa mallia. Emakko voidaan sulkea siementämistä varten
häkkiin, mutta muuten ne voivat olla
vapaasti. Ruokinta-asemia on kolme, ensikoille on harjoitteluasema
ja tiineille kaksi asemaa.

Sikalassa voidaan käyttää kolmea
viljaa. Viljat jauhetaan vasaramyllyllä välisiiloihin, joista ruokkija ottaa
niitä seosten valmistukseen.
Porsas- ja täydennysrehuille on
viisi siiloa. Täydennysrehuina käytetään Figenin eläinainekselle Hankkija Oy:n kanssa yhdessä kehitettyjä
Maatiaispossu Porsas, Kasvu, Tiineys ja Imetys Tiivistettä.
Pikkuporsaat saavat emän alla
Pikku-Nasu -prestartteria, mistä
siirrytään Juniori-Nasu -vieroitusrehuun ja vieroituksesta kahden viikon
kuluttua vilja-tiivisteseokseen.
Kasvavilla ensikoilla on kolmivaiheinen ruokinta. Emakoiden ruokin-

ta on jaettu neljään vaiheeseen: tiineytys, tiineys, porsimisvalmennus
ja imetys.
Ruokkijan näytöltä voi seurata
rehuseosten valmistusta ja jakoa
venttiileille. Ohjelmassa on mm.
diagrammi, joka kertoo viikon ajalta,
ovatko siat syöneet ruokintakäyrän
mukaiset reuhannoksensa.

siemennyssuositukset keskitetysti
PossuNettiin, samalla tavoin kuin
nukleusjalostajille.
PossuNettiin
merkitään tiineytysten ja porsimisten lisäksi ensikoiden kiimahavaintoja ja tiineystarkastusten tulokset.
Tähän mennessä Muskelisikalassa on porsinut viitisenkymmentä
emakkoa.

Tärkeä tautisuojaus

Kestävät emakot ja ensikot

Muskelisikalaan kaikki työntekijät
ja vierailijatkin kulkevat tautisulun
kautta. Suihkussa käynnin jälkeen
puetaan sikalan välivaatteet. Sikalan puolella käytetään haalareita ja
saappaita, joissa ei kuljeta sikalan
toimistoon.
Jalkineet vaihdetaan myös, kun on
tarve mennä rehuvaraston puolelle.
Vilja ja ostorehut puhalletaan siiloihin, rehuvaraston ulkopuolella on
numeroidut putket sitä varten.
Figen tekee Muskeli-emakoiden

Muskelisikalan vastuullisen eläinhoitajan Sari Laihon mukaan tuotanto on lähtenyt hyvin käyntiin.
– Pitkästä muuttomatkasta huolimatta siat tottuivat uusiin olosuhteisiin yli odotusten. Syntyneet porsaat
ovat tasakokoisia ja emakot ovat lypsäneet tosi hyvin.
30 vuoden kokemuksella sianhoitajana Sari toteaa, että Maatiaispossuilla on erityisesti hyvä jalanterveys
ja maidontuotantokin puhuu puolestaan.				
KP

Monivaiheinen ruokinta
Muskelisikalassa on Shauerin Spotmix ruokintalaitteisto, joka on käytännössä oma pieni rehusekoittamo.

Spotmix sekoittaa sikojen rehuseokset viljoista ja täydennysrehuista. Ruokkijan näytöltä
voi seurata rehuseosten valmistuksen edistymistä ja jakamista venttiileille.
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Soijaton loppukasvatus parantaa
lihaprosenttia ja lihan laatua
Lihasikojen soijaton loppukasvatus vähentää merkittävästi Snellmanin sikaketjun soijariippuvuutta.
Uusi kahden täydennysrehun ruokintamalli, jossa loppukasvatuksessa viljaa täydennetään soijattomalla
Maatiaispossu Superior Tiivisteellä,
parantaa sekä lihaprosenttia että lihan laatua merkittävästi.
Snellmanin Lihanjalostuksen tavoitteena on vähentää lihantuotannon soijariippuvuutta. Sikaketjussa
se tarkoittaa panostamista sekä
rehuviljan että valkuaiskasvien tuotantoon. Lisäksi sikojen ruokintaan
tarvitaan innovaatioita, jotta tuovat
tuotantoketjuun lisäarvoa alkutuotannosta lopputuotteisiin saakka.
Snellmanin sikaketjussa käytettävästä soijasta suuri osa kuluu lihasikojen loppukasvatuksessa. Se
on vaihe, jossa soijan käytöstä olisi
helpointa luopua kokonaan.

Testi Längelmäellä
Testasimme Figenin Längelmäen
testiasemalla kasvavien karjujen
ruokinnassa Hankkija Oy:n kanssa
suunniteltua soijatonta loppukasvatustiivistettä. Tiivisteen koostumus
optimoitiin niin, että maatiaispossujen hyvä geneettinen potentiaali
tuottaa punaista lihaa realisoituu
isoissa teuraspainoissa.
Soijaton loppuruokinta vähensi
soijan tarvetta 7 kg per sika. Siat
kasvoivat hyvin ja lihaprosentti sekä
lihan laatu paranivat merkittävästi.
Lihan laadulla on suuri merkitys valmistettaessa tuotteita ilman lisättyä
fosfaattia, kuten Snellmanin Superior-kinkkua.
Tulosten perusteella markkinoille
tuotiin uusi soijaton Maatiaispossu
Superior Tiiviste yli 55-kiloisten lihasikojen ruokintaan.
LÄNGELMÄEN KOE

Soijaton tiiviste testikäytössä
Maatiaispossu Superior Tiiviste on
parhaillaan testikäytössä lihasikaloissa, ja ensimmäinen kasvatuserä
on valmistunut Vanhalan Tapion lihasikalassa Vähäkyrössä.
– Suosittelen soijattoman, Maatiaispossu Superior Tiivisteen käyttöä
lihasikojen
loppukasvatuksessa,
sanoo Tapio Vanhala. Lihaprosentin selvä paraneminen tuo euroja
kasvattajalle ilman, että päiväkasvu
kärsii. Lihasikojen rehuhyötysuhde
oli hyvä, 24.3 MJ/tuotettu lihakg ja
soijan kulutus jäi alle 50 g/lihakg.
Ruokinnassa viljaa täydennettiin
1-vaiheessa Maatiaispossu Kasvu
Tiivisteellä ja 2-3-vaiheessa Maatiaispossu Superior Tiivisteellä. Tapio
viljelee myös härkäpapua, jota on
viime vuoden sadosta riittänyt 3 %
tasaiseen käyttömäärään.

Havaintokaistat
Vanhalan tilalla voi tutustua Hankkija Oy:n Kasvuohjelman havaintokaistoihin. Kaistoilla havainnoidaan,
miten rehuohran tuotantoon panostaminen vaikuttaa sadon määrään ja
laatuun ja soijan tarpeeseen lihasikojen ruokinnassa.
Havaintokaistoilla on esillä kaksitahoisista ohralajikkeista Melius
ja Nousu ja monitahoisista Vertti
ja Eversti. Lannoitteena käytetään
sianlietelantaa kahdella eri tasolla.
Kasvun Paikka Viljalle -pellonpiennartilaisuus pidetään Vanhalan tilalla 20.6.2018 klo 11. Havaintokaistat sijaitsevat osoitteessa
Jokivarsitie 385, Vähäkyrö, ja niillä
voi vierailla myös omatoimisesti.
KP

Soijaton loppukasvatus

Vertailuryhmä

Päiväkasvu, autom./kaukalo

947 / 976 g

929 / 969 g

Teuraspaino ja lihaprosentti

96,9 kg / 61,5 %

97,1 kg / 60,7 %

Soijaton loppukasvatus

Edellinen kasvatuserä

942 g

943 g

94,5 kg / 60,9 %

93,2 kg / 59,8 %

VANHALAN TILATESTI
Päiväkasvu, liemiruok.
Teuraspaino ja lihakkuus
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MRSA-TASO
PYSYNYT ALKUPERÄTILOILLA MATALA

Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira on tutkinut monelle antibiootille vastustuskykyisen MRSA-bakteerin esiintymistä teuraaksi menevistä sioista.
Vuoden 2017 lopulla päättynyt
seuranta osoitti MRSA:n lisääntyneen sioissa samalle tasolle, mitä
se on muualla Euroopassa. Tutkituista teuraseristä 77 prosentissa
oli MRSA-bakteeria. Eviran vuosina
2009-2010 toteuttamassa seurannassa MRSA-bakteeria todettiin
noin neljänneksessä tutkituista
teuraseristä.
Sianlihan MRSA ei ole erityinen
riski kuluttajalle Suomessa. Tutkimustulokset vahvistavat, että
hyvä teurastamohygienia ehkäisee
MRSA:n kulkeutumista sianlihaan.
Sikalassa hygieeninen työskentely
suojaa niin työntekijöitä kuin sikojakin MRSA-tartunnalta. Tilojen ja
sikaketjun hyvällä tautisuojauksella taas voidaan yrittää hallita ja estää MRSA-tartuntojen leviämistä.

Snellmanilla oma seuranta
Snellmanin sika-aines tulee oman
ketjun suomalaisilta alkuperätiloilta. Olemme selvittäneet Snellman-ketjun alkuperätilojen MRSA-statusta vuonna 2017.
Selvityksen perusteella alkuperätilojen MRSA-esiintyvyys on pysynyt matalalla tasolla, kuten oli
Suomessa aiemmin.
Snellmanin
Maatiaispossun
tuotantoketjussa panostetaan aktiivisesti eläinten hyvinvointiin ja
tehdään työtä lääkitystarpeen minimoimiseksi. Snellman ei tuo
sikagenetiikkaa ulkomailta. Sen
sijaan haluamme panostaa erityisesti alkuperätilojen puhtauteen.
Parhaillaan Snellmanin alkuperätiloilla tehdään Biocheck-kartoituksia, jotka auttavat tuottajaa ja
sikaketjua kiinnittämään huomiota
tautisuojauksen kannalta kriittisiin
pisteisiin, jotta sikaketju pystytään
pitämään jatkossakin mahdollisimman terveenä.
KP

TUOTTAJAKYSELY 2017

Hyvä yhteistyö & hyvä imago
tärkeitä tuottajille
Vuoden 2017 tuottajakyselyn tulokset julkaistiin huhtikuussa ja niitä on esitelty ja niistä on keskusteltu
muun muassa Snellmanin nautatilaisuuksissa.
Tutkimuksessa tuottajilta kysytään
kokonaisarvosanaa
pääasialliselle lihanhankintayritykselle. Siinä
tutkitaan myös tilojen näkemyksiä
omasta tilanteestaan nyt ja tulevaisuudessa. Vuoden 2017 tutkimus sai
hieman vähemmän vastauksia kuin
edellinen kysely. Reilut 300 vastausta tuli Snellmanin tuottajilta. Aktiivisimpia oltiin Pohjanmaalla, Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaalla.
– Yksi Snellmanin vahvuuksista on
hyvä suhde tuottajiin, sanoo Anne
Kallinen, joka hoitaa tutkimuksen
Kantar TNS:llä.

Kokonaisarvosanat olivat hieman
laskeneet, mutta olivat kuitenkin yli
maan keskitasoa. Maito- ja nautatilat antoivat keskiarvosanan 8,6 ja
sikatilat 7,7. Snellmanin asiakkaista harvempi on kiinnostunut muista
asiakkuuksista. Toisaalta Snellman
on muiden lihatalojen asiakkaiden
joukossa se kiinnostavin kumppani.
Maitotuottajat antavat hyvän arvosanan mm. kentän asiakaspalvelulle
ja viestinnälle, mutta kaipaavat lisää
neuvontaa tilan kehittämiseen. Sekä
maito- että nautatilojen tyytyväisyys
on reilusti maan keskiarvon yläpuo-

Snellmanin arvosanat 2017 ja 2015
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Osa menestyvää lihaketjua

70%
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Edelläkävijä lihanhankintayrityksenä
Edelläkävijä kestävässä kehityksessä
ja vastuullisuudessa
Luotettava yhteistyökumppani
Jatkuvuus ja varmuus tulevaisuudesta
Hyvä yhteistyökumppani
tilani kehittämisessä
Toiminnan avoimuus
Toimintojen sujuvuus
Maksaa kilpailukykyistä tuottajahintaa
Tuottajan arvostaminen
Sitoutuminen suomalaiseen
raaka-aineeseen
MAITO SNELLMAN 2017

NAUTA SNELLMAN 2017

SIKA SNELLMAN 2017
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lella. Emolehmätilojen tyytyväisyys
sijoittui lähemmäksi alan keskiarvoa. Emolehmätiloilla kaivataan
kehittämispalvelujen lisäksi myös
tiheämpää yhteydenpitoa.
– Asiakassuhteen vahvuus rakentuu kokonaiskuvaan ja preferointiin,
Anne Kallinen kertoo. Halutaan luotettava, pitkäjänteinen kumppani
ja Snellmanin imago on selvästi yli
alan keskiarvon. Arvosana-asteikolla 1-5 useimmat antavat arvosanan
3–4.
– Otamme kiitollisina palautteen
vastaan, kenttäpäällikkö Vesa Hihnala sanoo. Nautakentällä on jo
useita kehittämishankkeita käynnissä. Noutoajat ovat parantuneet,
mutta välityseläinten noudot ovat
vieläkin suurta logistista palapeliä.
Pyrimme ottamaan yhteyttä tiloihin
useammin.
Sikapuolella kiristynyt markkinatilanne näkyy arvosanoissa. Monet
siantuottajat olivat edelleen tyytyväisiä, kun taas jotkut olivat nyt tyytymättömiä.
– Siantuottajille tärkeimmät asiat
ovat olla osa menestyvää lihaketjua,
sitoutuminen kotimaiseen raaka-aineeseen sekä olla alan edelläkävijä,
Anne kertoo. Siantuottajat ovat erittäin yrittäjähenkisiä ja etsivät menestyvää yhteistyökumppania, joka
arvostaa tuottajia.
– Kyselyn tulokset tuovat arvokasta
lisätietoa omaan tuotekehitykseemme, kenttäpäällikkö Martti Hassila
sanoo. Meidän on jatkossa pystyttävä vastaamaan entistäkin paremmin
toimintojaan kehittävien tilojen tuotannonkehittämistarpeisiin. Samalla
meidän on kyettävä luomaan uskoa
sika-alan positiivisen tulevaisuuden
suhteen. Tätä olemmekin jo pitkään halunneet tehdä erilaistamalla omaa toimintaamme suhteessa
muuhun kotimaiseen tuotantoon.
HJ
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Kesälle 2018 Snellmanilla työstettiin mainosta, jossa esiintyy lapsia kesämuistoissa ja syntyi ajatus. Voisiko Snellman
olla jollakin tavalla mukana mahdollistamassa onnen kesää
mahdollisimman monille lapsille?
Tuloksena on ”Onnen kesä” -kampanja. Snellmanin suosituimpia grillituotteita merkattiin kampanjatunnuksella
pakkauksiin ja jokaisesta tunnuksella merkitystä myydystä
pakkauksesta Snellman lahjoittaa 2 senttiä hyväntekeväisyyteen, tavoitteena 50 000 euroa. Varat lahjoitetaan organisaatioille, jotka työskentelevät vähävaraisten ja yksinäisten
lapsien sekä ylipäänsä enemmän ”onnea” tarvitsevien lapsien hyväksi.
Voit seurata kampanjan etenemistä osoitteesta:
» www.snellman.fi/fi/onnen-kesa-kuuluu-kaikille
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ONNEN KESÄ
MAHDOLLISIMMAN MONELLE.

Kuoreton grillimakkara uusi segmentti
Snellman tuo myös ensimmäistä kertaa kuorettoman grillimakkaran markkinoille. Tämä on
täysin uusi segmentti Suomen markkinoilla.
– Kuoreton makkara ei ole pelkästään hyvä
grillituote, vaan makkara on erittäin käytännöllinen myös muussa ruuanlaitossa, Kai kertoo.
Kai tykkää itse paljon grillaamisesta ja grilliin
pääsee sekä makkaraa että tuorelihaa.
– Pidän erityisesti All Natural -tuotesarjastamme, Kai kertoo. Salsiccia on vuoden uutuus,
ja Chorizo on upean makuinen makkara, jota
kaikkien pitäisi maistaa. Chorizo jopa voitti pääpalkinnon makkarafestivaalilla Ruotsissa.
HJ
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Merisuola Eetvartti on toisaaltaan tuote, joka
korostaa puhtaita makuja.
– Tästä tuotteesta olemme poistaneet kaikki
mausteet, Kai kertoo. Se sisältää pelkästään lihaa, merisuolaa ja hieman vettä. Tämä on osoitus siitä, mikä on mahdollista, kun raaka-aineet
ovat huippuluokkaa.
Makkara on erittäin puhdasmakuinen ja sopii
mainiosti mausteallergisille – tai vain hyvänmakuisen grillimakkaran ystäville.

EL

Kesälle 2018 Herra Snellman esittelee kolme uutta, mielenkiintoista jäsentä
Eetvartti-tuoteperheeseen. Lisäksi puhtaiden makujen ja luonnollisten tuotteiden linja menee eteenpäin, kun Snellman avaa täysin uuden segmentin ja tuo
tarjolle kuorettoman grillimakkaran.

Puhdas maku makkaran ystäville!
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Puhtaita makuja & potkua
kesän makkaroissa

Grillimakkarat kuuluvat kesään. Tänä vuonna
perinteisten Eetvartti- ja Iivari-makkaroiden
joukkoon saapuu uusia, pirteitä makuja.
– Julkaisemme uusia makuyhdistelmiä, joita
emme ole käyttäneet aiemmin, Snellmanin Lihanjalostuksen tuotekehityspäällikkö Kai Meyer
kertoo. Inkivääri-valkosipuli on toinen uutuus.
Inkivääri on hyvin trendikäs maku, jota käytetään erittäin paljon ympäri maailmaa.
Toinen uutuus, Chipotle Eetvartti, on tulinen
makkara, joka saa maunsa paahdetusta chilistä.
Kun Chipotle-chili yhdistetään reiluun lihapitoisuuteen ja aitoon leppäsavustukseen, on lopputuloksena intensiivinen makuelämys.
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YHTEISTYÖSSÄ MUKANA: HOPE ry. / Project Liv
ry. / WAU ry. / Mannerheimin Lastensuojeluliitto

ONNEN KESÄ KUULUU KAIKILLE.
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Nautafileen rasvareuna tuo reilusti makua ja mehevyyttä.

Uudet skinpakkaukset ja
raakakypsetyt pihvit

pety tänä vuonna. Kesän valikoimaan kuuluvat mm. sitruuna-inkivääri-maustetut maatiaispossun
fileepihvit sekä aidosti tulinen Hot
BBQ kassleripihvi, joka saa potkua
ja erilaisia tulisuuden sävyjä kolmesta eri chilistä.
– Olemme vähentäneet marinadimääriä useissa tuotteissa tänä
vuonna, Kai kertoo. Pakkauksissa on
nyt vain sen verran kastiketta, mitä
marinointi vaatii.

Maatiaispossun sisäfileepihvi on klassikko, johon sopii monet eri
mausteet.

Luullinen liha kasvattaa suosiotaan
Viime vuosina luullinen liha on kasvattanut suosiotaan, siksi Snellman
tuo uudet, mehevät maatiaispossun
kyljykset markkinoille. Kyljyksien
ohut rasvareunus pitää tuotteen mehevänä myös pitkässä haudutuksessa ja tuo reilusti makua tuotteeseen.
Kyljys on mainio grillituote kesällä
ja talvella se sopii vaikkapa uuniin
haudutettavaksi. Maustamattomien
kyljysten ja kasslerikyljysten lisäk-

Skin-pakkauksissa on tummanvihreä pohja, joka yhdessä vihreän etiketin kanssa helpottaa Herra
Snellmanin tuotteiden tunnistamista. Muun muassa naudan ja maatiaispossun lehtipihvit, naudan mureutettu ulkofileepihvi sekä uutuudet
entrecote, naudan pippurinen fileepihvi ja naudan filee makurasvalla
löytyvät skin-pakkauksissa.
- 22 -

Rasva = maku!
Kai antaa vielä vinkin maukkaasta kesän uutuuksesta, naudan filee
makurasvalla.
– Fileepalaa on raakakypsetty
kaksi viikkoa ja rasvareuna tuo reilusti makua ja mehevyyttä. Todella
hieno tuote grilliin!
HJ

Pidätkö perinteisistä kyljyksistä? Luullinen liha kasvattaa suosiotaan – löytyy sekä mausteettomana että yrttiöljyllä maustettuna.

Kesälle 2018 Snellman tuo markkinoille jopa 36 uutta tai parannettua tuotetta.
Tuorelihan puolella suurin panostus koskee pakkauksia.

Kesälle 2018 suuri osa pihveistä
tulee uusissa skin-pakkauksissa.
Skin-pakkauksilla on monta etuja:
tuote on näyttävästi esillä ja näkyy
hyvin myymälähyllyssä. Se mahdollistaa myös tehokkaan tilankäytön,
koska uusi pakkaus vie vähemmän
tilaa sekä kuljetuksissa, myymälöissä että kotona jääkaapissa, tuotekehityspäällikkö Kai Meyer kertoo.

si löytyy myös yrttinen parilakyljys,
joka saa maunsa rosmariini-salvia-yrittiöljystä.

Raakakypsennys ja uusia
makuja
Raakakypsennys on toinen, mielenkiintoinen uutuus.
– Raakakypsytetyt tuotteet kypsytetään vähintään 14 päivää ennen
pakkaamista, Kai kertoo. Tämän
ansiosta tuote on mehevän murea ja
onnistuminen on helppoa.
Jos haet uusia makuja grilliin, et
- 23 -
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OLISIKO SE JO TÄMÄ KESÄ?
Tavoitteenamme on kerätä 50 000 € lasten hyväksi Suomessa.
Jokaisesta Onnen kesä -tunnuksella merkitystä myydystä pakkauksesta
lahjoitamme 2 senttiä hyväntekeväisyyteen.
Yhteistyössä: Hope ry, MLL, Project Liv ry & WAU ry.
www.snellman.fi/onnenkesä
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