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 Eläintenkasvatuksen rutiineihin kuuluu tautien torjunta ja erilaisten bakteereiden ja virusten vastustaminen. Riskien hallinta on osa suomalaisen
maatalouden arkipäivää. Olemme kuitenkin monesti joutuneet toteamaan
ja oppimaan, etteivät asiat aina mene suunnitelmien mukaan. Tulee odottamattomia ja myös ikäviä yllätyksiä.
Kuitenkin on tärkeää katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaisuutta. Myönteinen asenne tulevaan luo motivaatiota ja antaa inspiraatiota. Jokaisen on
silti tärkeää oivaltaa, että tulevaisuus ei ole meidän käsissämme. Se auttaa
kehittämistyössä välttymään vauhtisokeudelta, ajamasta täysiä päin seinää.
Tulevaisuuden suunnittelussa tarvitaan aina aimo annos nöyryyttä.
Yksi pieni virus on nyt ravistellut koko ylpeää maailmaamme. Pienessä ajassa on tapahtunut tosi paljon. Aikaisemmin lähes esteetön globalisaatiotrendi säröilee. Tähän trendiin on sisältynyt tietty väheksyntä ja myös halveksunta sitä kohtaan, mitä aikaisemmat sukupolvet ovat rakentaneet vaikeissa
olosuhteissa. Vaikka me olemme Suomessa välttyneet viruksen pahimmilta
tuhoilta, paljon aiemmin suunniteltua on jäänyt tänä keväänä tekemättä.
Sen sijaan olemme saaneet oppia yhteiskunnan ja ruokahuollon toiminnan
kannalta kaikkein tärkeimmistä ja keskeisimmistä asioista.
Toivomme, että tilanne vähitellen normalisoituu, mutta emme sitä, että
kaikki enää palaisi aikaisempaan. Saamme toivoa, että toimivan kotimaisen elintarvikehuollon merkityksen ymmärtäminen vahvistuu pysyvästi.
Uudet tiedonvälitysohjelmistot ja globalisoituminen eivät riitä tekemään
yhteiskunnasta turvallista, mutta suomalaisessa perhetilarakenteesta löytyy aarre maan asukkaille. Tuotannon heikko kannattavuus ja epävarmuus
tulevasta ovat kuitenkin edelleen naudan- ja siankasvatuksen investointien
suurimmat esteet (Kantar TNS Agri 2020).
Suomalaisessa ruokatuotannossa tarvitaan edelleen määrätietoista työtä,
pienten parannusten ketjua, jossa painopisteinä ovat asiakas, kannattavuus
ja ihmisten hyvinvointi. Kaikesta ei tule täydellistä, ja ehkei meistä tule kaikista tehokkaimpia, mutta keskeisintä on, että ketju toimii ja ihmiset saavat
ruokaa. Me saamme jatkaa siinä ketjussa edellisten sukupolvien jäljissä, kuten Runeberg kirjoittaa isänmaanvirressä: "On isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet. Me saimme saman asunnon ja samat vaiheet meidän on."
Ehkä tämä pieni, koko maailmaa ravistellut virus, onnistuu myös antamaan
meille ihmisille uusia oivalluksia.
Hyvää kesää!
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Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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Street Food
-uutuudet
✓ STREET FOOD BURGERJAUHELIHA
✓ STREET FOOD BURGERPEKONI
✓ STREET FOOD MAUSTEINEN
HOT DOG NAKKI
✓ STREET FOOD KUORETON
HOT DOG NAKKI
✓ STREET FOOD GRILLATTU
KEBAB
✓ STREET FOOD GRILLATTU
KANAKEBAB
Fazerin flatbread ja Snellmanin grillattu kebab luovat tulisen välipalan.
Fazer Leipomoiden ja Snellmanin Street Food -tuotteet on helppo tunnistaa yhtenäisestä urbaanista, mustavalkoisesta pakkausilmeestä.
Tuotteita voi yhdistää hyvin monipuolisesti.

Snellmanin ja Fazerin yhteistyö

Inspiroivaa
katuruokaa koteihin
Fazer Leipomot ja Snellmanin Lihanjalostus toivat keväällä markkinoille street
food -yhteistyön. Fazerin Street Food -tuoteperhe sai rinnalleen varta vasten kehitettyjä lihatuotteita, kuten burgerjauhelihan, hot dog -nakkeja ja grillattua kebabia. Tuoteperheellä palvellaan sekä asiaan vihkiytyneitä hifistelijöitä että tavallisia kotikokkaajia.

– Fazer ja Snellman ovat tuoteryhmiensä vastuullisimmiksi ja suosituimmiksi arvostetuimpia brändejä.
Suomalaisina perheyrityksinä molemmilla on samanlaiset pyrkimykset; markkinoiden paras maku ja tinkimätön laatu, joten yhteistyölle oli
luontevat perusteet, markkinointija viestintäjohtaja Tommi Fors kertoo.

Inspiroivaa katuruokaa koteihin
Ruoanlaittoa helpottavat lihavalmisteet ovat olleet lihavalmisteiden voimakkaimmin kasvavia segmenttejä
viime kuukausina. Snellmanin uudet
Street Food -lihatuotteet on suunniteltu vastaamaan voimakkaimpiin
katuruokatrendeihin, burgerit, hodarit ja wrapit edellä.
Yhteistyön myötä tuotteita on kehitetty ensi kertaa maku- ja vastinparit

mielessä. Esimerkiksi Hot dog nakit
ovat juuri oikeanpituisia briossisämpylöihin ja nakkien mausteisuus täydentää sämpylöiden hienoista makeutta.
Street Food burgerjauhelihatangon koko on puolestaan suunniteltu
niin, että tangosta on helppo leikata
Street Food -briosseihin sopivat pihvit. Street food -tuotteita voi yhdistellä erittäin luovasti keskenään.

Tasainen kysynnän kasvu
Snellmanin Street Food -tuotteet
on otettu hyvin vastaan kaupoissa,
ja etenkin burgerijauheliha on saanut nopeasti laajan myymäläpeiton.
Tuote on myös kiinnostanut ruoanlaittajien parissa mm. Facebookin
Burger Lovers Finland -ryhmässä,
tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen kertoo.

Katso netissä!

– Tuotteen kysyntä on kasvanut
toukokuussa kaikilla viikoilla tasaisesti, grillisesongin vihdoin avautuessa. Snellman lanseerasi Street
Food -sarjaan myös kaksi hot dog
-nakkia ja burgerpekonin. Tämän
kesän ja vuoden uskotaan olevan
ensimmäisiä, jolloin hot dog -tuotteet saavuttavat laajemmin suosiota.
Kannustamme kaikkia rohkeasti kokeilemaan tuotteita yhdessä Fazerin
Street Food -tuotteiden kanssa!
Mikä on sitten Tommin ja Juuson
omat suosikit Street Food -sarjasta?
– Tällä hetkellä oma suosikkini on
Street Food burgerjauheliha, koska
pihvejä leikatessa ja paistaessa pääsee mukavasti itse tekemisen makuun, Tommi sanoo. Kun smashburgereita tehdessä saa vielä käyttää
apuna muurauslastaa – mitä muuta
sitä enää kaipaa.
– Suosikkina kesän tuotteista on
lempeän mausteinen, lihaisa hodarinakki herkullisesti napsahtavassa
luonnonkuoressa, Juuso sanoo.

Kaipaatko ideoita?
Maistuisiko smashburgeri, meksikolainen hodari tai ehkäpä kebab
flatbread? Snellmanin kotisivulta
löytyy reillusti vinkkejä ja reseptejä,
käy innostumassa!
HJ

Monelle loistava aamiainen koostuu pekonista ja munista. Tässä nämä rasvaiset herkut ovat
yhdistetty Fazerin loistavaan briossi-leipään ja Snellmanin Street Food burgerjauhelihaan.
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Koronarajoitusten jalanjäljissä

Uusia ratkaisuja ja
lisää vauhtia kasvuun

– Muutokset vaativat uusia rutiineja,
eikä tämä välttämättä ole huono asia.
Olemme työskennelleet paljon etänä
ja kaiken kaikkiaan se on ollut myönteinen kokemus. Tehtaalla olemme
pyrkineet supistamaan eri osastojen
välisiä yhteyksiä ja varmistamaan
kriittisiä toimintoja. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä tartunnan rajoittamisessa ja jäljittämisessä, jos tehtaalla esiintyisi tartuntatapaus.

Drive-in -lihamarkkinat!

Lähitulevaisuus epävarma

Vuosi 2020 alkoi Snellmanin Lihanjalostuksen osalta
myönteisesti kunnon kasvulla, joka vastasi korkeisiin
budjettitavoitteisiin. Mutta miten vuoden kehitys jatkuu, on vielä epäselvää.
Viime syksyn tuottajatilaisuuksissa
Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Roland Snellman kertoi
vuoden 2020 kunnianhimoisesta
budjetista. Kasvutavoitteiden saavuttaminen olisi vaatinut jopa 20
prosentin kasvua vuoden alussa.
– Siinä vaiheessa epäilin, onko sellainen kasvu edes mahdollinen, Roland sanoo.
Mutta jälkikäteen tarkasteltuna,
Snellman saavutti juuri tämän hienon kehityksen. Tammi-helmikuussa kasvu oli jopa yli 20 %. Sitten
hallitus asetti koronarajoituksia
maaliskuun alussa, ja vähittäiskaupan myynti suorastaan räjähti.

Ateriat siirtyivät koteihin
Tuotannossa tehtiin kovasti töitä ensimmäisten viikkojen aikana, suomalaisten pysytellessä kotonaan.
Ravintoloiden tilauskanta hiipui, kun
taas kotitaloudet kuluttivat enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä
sai luonnollisesti Snellmanin harkitsemaan painopisteitä uudelleen – on
jouduttu miettimään mitä tehdään,
milloin ja kuinka paljon.
– Näimme heti vaikutukset siitä,
että ravintolat joutuivat sulkemaan
ovensa. On kuitenkin kyse miljoonista päivittäisistä aterioista, jotka siirtyivät ravintoloista koteihin.

Yt-neuvottelujen tuloksena voitiin
siirtää henkilöstöä horeca-tuotteiden osastolta kuluttajatuotteiden
valmistukseen.
Ravintoloihin ja hotelleihin myydään tavallisesti enemmän arvokkaita lihoja. Vaikka horeca-myynti
on laskenut 60–70 % kevään aikana,
huhtikuun myynti on kuitenkin kasvanut 16 % viime vuoteen verrattuna.

Vahvempi rooli kaupoissa
Vähittäiskaupan voimakas volyymikasvu panee useita toimintoja
koetukselle. Kaiken tulee toimia
moitteetta, aina liharaaka-aineen
hankinnasta teurastukseen, jalostukseen, pakkaukseen ja valmiiden
tuotteiden kuljetukseen kauppoihin.
– Voimme todeta, että koko ketju on toiminut todella hyvin, Roland
sanoo. Meillä on hyvä kasvu hankinnassa, sekä sian että naudan kannalta, mikä on antanut meille mahdollisuuden ottaa vahvemman roolin
kaupassa. Olimme myös tilanneet
muovikelmuja ja mausteita ennakkoon kattamaan tuotannon tarpeet.

Kotimaisen arvostus kasvaa
Juuri näissä olosuhteissa huomaa,
kuinka arvokas asia kotimainen alkutuotanto on. On myös ollut ilahduttavaa huomata, kuinka kulutta-6-

jien arvostus ja ymmärrys tuottajia
kohtaan on noussut entisestään. Kevään aikana Rolandia on useasti
pyydetty kommentoimaan mediassa
Suomen omavaraisuutta.
– Kannattaa panna merkille, että
yhteiskunta pysyy pystyssä, vaikka
jotkut toiminnot suljetaan. Emme
pysty matkustamaan tällä hetkellä,
mutta perustarpeemme – ruoka,
uni ja liikunta – on silti mahdollista
tyydyttää. Toimimme alalla, jonka
tehtävänä on täyttää yhteiskunnan
perustarve – varmistaa väestölle
ruoan saatavuus. Tämä tarve ei katoa minnekään, päin vastoin. Voimme olla tyytyväisiä siitä, kuinka hyvin
elintarvikeketju toimii Suomessa.

Etätyö ja peruutetut tilaisuudet
Kuten kaikissa muissakin suurissa
yrityksissä, Snellmanilla tarkistettiin rutiinit ja ratkaistiin, miten työtä
voitaisiin jatkaa turvallisella tavalla
myös eristysaikana. Tuottajat huomasivat sen muun muassa siitä, että
kaikki kevään tuottajatilaisuudet peruttiin ja että osa yhteyksistä tilan ja
kenttähenkilöstön välillä oli hoidettava puhelimitse tilakäynnin sijaan.
Snellmanin toimistohenkilöstö on
työskennellyt etänä mahdollisuuksien mukaan. Tuotantohenkilöstölle
etätyö ei tietenkään ollut vaihtoehto.

Kesäkausi näyttää tällä hetkellä hyvältä, Roland toteaa, mutta on vaikea
ennustaa miten yhteiskunnan uudelleen avaaminen vaikuttaa ihmisten
mieliin.
– Horeca-alalla vallitsee yhä epävarmuus. Monet kesätapahtumat on
peruttu ja on vaikea ennustaa, uskaltavatko ihmiset takaisin ravintoloihin
lähiaikoina. Vaikka rajoituksia kevennetään uskon, että monet käyttäytyvät
entistä varovaisemmin.
Suuret tapahtumaketjut luovat myös
globaalisti epävarmuutta tulevaisuuteen. Osa Eurooppalaisesta teollisuudesta on vielä pysähdyksissä ja
vaikeutuneet eläinkuljetukset vaikuttavat teurastamoiden toimintaan. Yhdysvalloissa on jouduttu lopettamaan
suuria määriä sikoja, koska teurastamoiden henkilökunta on sairastunut
virukseen, mikä on pakottanut sulkemaan teurastamot. Tämän vaikutukset näkyvät muun muassa siinä, että
sian korkeat tuottajahinnat Euroopassa ovat laskeneet voimakkaasti viime
kuukausina.

Hyvä ruoka nostaa mielen
Eristysaikana on todettu, että ihmiset
suovat mielellään itselleen parempaa
ruokaa, jopa ylellisiä ruokahetkiä. Kun
ulkopuoliset olot tuntuvat ahdistavilta,
ainakin hyvä, laadukas ruoka voi nostaa hyvinvointia.
– Italiasta kerrottiin, että kun ihmiset vihdoin pääsivät ulos kodeistaan
niin matkustaminen ei ollut ensimmäinen seikka, johon palattiin. Sen
sijaan kokoonnuttiin nauttimaan laadukkaammasta ja hieman kalliimmasta lihasta ystävien ja sukulaisten
keskuudessa. Myös paikallismatkailu,
eli kotimainen matkustaminen, on todennäköisesti vilkastumassa kesäksi.
HJ

Mitä tehdään, kun varastossa on liikaa horecatuotteita, joita ei voida myydä tavalliseen tapaan?
Järjestetään drive-in -lihamarkkinat!
Perjantaina 24. huhtikuuta Pietarsaaressa tehtiin kaupan alan
historiaa. Nähtyään Fazerin konseptin Vantaalla, Roland Snellman halusi kokeilla horeca-tuotteiden myyntiä suoraan lähialueen asukkaille. Autoilevien asiakkaiden tehtävänä olisi vain
tulla paikalle, tilata ja maksaa, kaikki suoraan auton penkiltä.
– Monet kodit tarvitsevat nyt helpotusta arkeensa. Meillä on sitä
paitsi tarve saada paljon tuotteita liikkeelle.
Neljä tuotetta valikoitui myyntiä varten – naudan rinta, naudanpaisti, naudan kuutiot ja broilerfileet. Myyntipisteeksi valittiin Kom
In -halli, eli sama paikka, jossa vietettiin viime syksyn tuottajamessut. Myyjinä toimivat Endivon ja Snellmanin henkilökunta.
Mutta ei voitu kuvitellakaan, että lihamarkkinat houkuttelisivat niin suuren
väkimäärän. Ensimmäinen asiakas
saapui jo tunnin etuajassa. Kun myynti aloitettiin, Kolpintiellä oli jo pitkä
jono. Vaikka liikennettä ohjattiin kuuteen odottavaan jonoon, jonottavia
autoja oli niin paljon, että poliisi joutui katkaisemaan liikenteen Kuusisaareen ja ohjaamaan liikennettä
toisaalle. Snellmanin ensimmäiset
drive-in -lihamarkkinat päätyivät
jopa paikallislehtien etusivun uutiseksi.
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Snellmanin myynti kasvaa voimakkaasti,
ja asema markkinoilla vahvistuu
jan myymäläpeiton, ja Snellmanin
rooli lihavalmisteiden ruoanvalmistustuotteiden segmentissä kasvoi
merkittäväksi. Aiemmista lanseerauksista Kunnon pekonin menestys
jatkuu. Pekonit ja kebabit ym. ruoanlaittolihavalmisteet
sisältävässä segmentissä Snellmanin osuus
nousi jo 20 %:iin (+3 %-yks.). Myös
jauhelihan uuden vastuullisen flowpack -pakkauksen jatkolanseeraus
eteni suunnitellusti, ja Snellmanin
rooli jauhelihassa vahvistui. Yleisesti
Snellman valmistaa yli neljänneksen
suomalaisista jauhelihatuotteista, ja
osuus on kasvussa.

 Snellmanin liikevaihto kasvoi ennätystahdilla vuoden ensimmäisellä
kvartaalilla. Myynnin kasvu jatkui
voimakkaana myös huhtikuussa,
kun viime vuoden luvut ylittyivät 13
%:lla. Snellman on panostanut viime
vuosina suomalaisen kuluttajan palvelemiseen, ja tämä näkyi Snellmanin myynnin erityisen voimakkaana
kasvuna (+22 %) Suomen vähittäiskauppaketjuille huhtikuussa.

Eläinten hyvinvoinnista
kertovasta TV-mainoksesta tuli kaikkien
aikojen pidetyin
 Alkuvuonna nähty sikojen hyvinvointia ja vapaaporsitusta käsittelevä
TV-mainos sai erittäin myönteisen
vastaanoton. Teimme tutkimuksen
mainoksen vaikuttavuudesta, jonka
mukaan Joni Jaakkolan perhetilalla kuvatusta mainoksesta pidettiin
erittäin paljon.
Mainonnan perusteella 73 %:lle
muodostui Snellmanista myönteinen mielikuva. Tämä on Snellmanin
kampanjoiden paras mielikuvatulos.
Tutkimukseen vastanneille jäi mielikuva eläinten hyvästä kohtelusta,
kotimaisesta lihantuotannosta ja
vastuullisuudesta. Vastaajat kertoivat, että filmistä tuli hyvä mieli ja se
herätti toiveikkuutta, luottamusta ja

kertoi välittämisestä. Pidettiin hyvänä, että eläinten hyvinvointi huomioidaan. Sisällöstä välittyi vastuullinen kuva sekä Snellmanista että
tilallisista. Mainoksen rauhallisesta
ja lämminhenkisestä tunnelmasta
pidettiin myös. Moni nosti esiin itse
tilallisen, joka filmissä esiintyi –
hänet koettiin sympaattisena ja pidettiin siitä, että tilallinen itse kertoi
tilansa arjesta.

Snellmanin
asema
luotettuna
kumppanina on vahva, ja kuluttaja
on kuitannut tämän ostokäyttäytymisellään. Snellmanin markkinaosuus on kasvanut alkuvuonna
niin tuorelihassa, leikkeleissä kuin
useissa ruokamakkarasegmenteissä. Snellmanin markkinaosuuden
suurin kasvu on nähty porsaanlihassa. Snellmanin osuus kotimaisen
porsaanlihan toimituksista Suomen
vähittäiskauppaketjuille oli jo peräti
25 %:a (+10 %-yks.) alkuvuonna.
Lihanjalostuksen vahva kasvu mahdollistettiin sitoutumalla alkutuotannon kehittämiseen ja hankintavolyymien varmistamiseen. Snellmanin
TV-kampanja
vapaaporsituksesta
heti vuoden alussa oli Snellmanin

Snellmanin grillatut kebabit saavuttivat heti
hyvin laajan myymäläpeiton.

kaikkien aikojen positiivisimmaksi
kuluttajien kokema TV-mainos. Kotimaisuus ja korkea laatu ja sitoutuminen koko tuotantoketjussa ovat
asioita, joita kuluttaja arvostaa. Myös
TV-mainokset Kunnon jauhelihasta
ja kotimaisuudesta selvästi tukivat
hyvää myynnin kasvua alkuvuonna,
osuen ajankohtaisiin ja kuluttajalle
tärkeisiin aiheisiin.
Uutuustuotteista Snellmanin grillatut kebabit saavuttivat heti hyvin laa-

missä kotimainen ruoka tuotetaan.
Tuottajien kautta katsoja viedään
suoraan tilalle, jossa jo perusasioita
näyttämällä käy ilmi sitoutuminen
parhaan laadun tekemiseen heti
alusta alkaen. Tätä kuvaa meidän
kannattaa vahvistaa jatkossakin.

JUUSO REINIKAINEN

Markkinaosuuksien lähteet:
Analyse2 SELMA-markkinaseuranta,
tammi-maaliskuu 2020.

Syksyn kunnon
tuottajamessut
perutaan
Snellmanin Kunnon tuottajamessuja markkinoidaan tämän vuoden tuottajakalenterissa, mutta
koronarajoitusten takia vuoden
tapahtumat perutaan.
Toivomme, että ensi vuonna tilanne on suotuisampi ja voimme
taas järjestää vuosien varrella
suosituiksi ja arvostetuiksi osoittautuneet tuottajamessut.

TOMMI FORS
Lähde: Mediatoimisto Voitto, Kampanjan
jälkimittaus 3/2020

Tutkimuksen tulokset osoittavat,
että alkutuotannosta ja eläinten kohtelusta kannattaa kertoa avoimesti.
Tämän päivän kuluttaja on vastaanottavainen viesteille, jotka vahvistavat käsitystä vastuullisesta ruokaketjusta ja avaavat tarinaa siitä,
-8-

Alkuvuonna olemme yhdessä onnistuneet panostamaan kuluttajalle
tärkeisiin asioihin, ja myös kommunikoimaan niistä. Suomalaisen
lihan saatavuuden turvaaminen kuluttajille on ollut jopa yhteiskunnallisesti strateginen valinta, ja kuluttaja
on ostokäyttäytymisellään kuitannut, että arvostus on korkealla.
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Vasikoiden ruokinta

Vasikoiden kuumeen mittauksella
saa varmuuden, aloitetaanko lääkekuuri vai mennäänkö kipulääkkeellä.

Päivi Paulasaari tekee huolellista työtä vasikkajuottamossa. Juottamossa tärkeimpiä työkaluja ovat vihko, kynä ja kuumemittari. Vasikat kannattaa välillä mitata. Sillä voi kalibroida
omaa silmää arvioimaan vasikan painoa.

NAUDANKASVATUS

Nuorten nautojen vähäinen lääkitys

Paulasaarella panostetaan
vasikoiden hyvinvointiin
 Snellmanilla on tavoitteena vähentää nuorten nautojen lääkitystarvetta. Maitotilojen rooli tässä
asiassa on erityisen tärkeä, tietää
Päivi Paulasaari.
– Kun ternivasikat lähtevät maitotilalta terveinä ja elinvoimaisina, riski niiden sairastumiselle pienenee
ja näin lääkitystarve vähenee automaattisesti, kertoo Päivi vuosien kokemuksella.
Päivillä on Ilmajoella miehensä,
Jari Paulasaaren, kanssa suurehko lihanautakasvattamo. Vasikkalassa paikkoja on 110 kappaletta ja
vuodessa vasikoita menee läpi yli
600 kappaletta. Päivin vastuulla on
vasikkalan ja ternivasikoiden hoitaminen.

Yksinkertaiset, toimivat rutiinit
Vasikkalassa on rauhallinen tunnelma. Päivi aloittaa hoitorutiinit herättämällä vasikat lempeästi radion ääneen. Siitä on tullut mukava rutiini ja
se saa vasikat aktivoitumaan, kertoo
Päivi. Sitten mennään tarkistamaan
toimistolta sinä päivänä lääkittävät

vasikat ja hakemaan tarvittavat välineet. Tärkeimmät työvälineet ovat
kynä, vihko ja kuumemittari. Myös
itse kehitetty liikutettava lääkevaunu
on erittäin tärkeä ja työtä helpottava
asia.
– Työt pitää suunnitella niin, että
ne ovat mahdollisimman yksinkertaisia. Silloin ne tulee varmasti tehtyä, kuvailee Päivi työrutiinejaan.

Lääkityksen aloittamiseen
tarvitaan selkeä oire
Vasikkalassa tärkeä työvaihe on vasikoiden tarkkailu. Alkuun vasikat
peittelevät huonoa oloaan, mutta
kun niitä seuraa rauhassa ja ajan
kanssa, huomaa sairaat yksilöt melko pian. Karsinoita puhdistettaessa
on hyvä ajaa kaikki vasikat ylös, silloin näkee niiden kunnon parhaiten.
Sairaat yksilöt pitää lääkitä ja mitä
nopeammin lääkityksen aloittaa, sen
parempi. Mutta varmuuden vuoksi
ei kannata missään nimessä lääkitä, ainoastaan silloin, kun vasikka
on selvästi sairas. Kuumeen hälytysrajana on Päivillä 39,5 astetta.
- 10 -

Lääkityksen aloittamiseen tarvitaan
kuumeen lisäksi jokin muukin selkeä oire, esimerkiksi tiheä hengitys,
kova ripuli, yskä, räkäinen vuoto jne.
Jos muita oireita ei ole ja vasikka on
pirteä, lääkitystä ei aloiteta.
Hyvät olosuhteet auttavat sairasta vasikkaa parantumaan nopeasti.
Erityisen tärkeänä Päivi pitää kuivaa
ja hyvin kuivitettua makuualustaa
sekä riittävää ilmanvaihtoa. Paulasaaren vasikkalassa on luonnollinen
ilmanvaihto ja verhoseinät. Lämpötila pysyy noin +5 asteessa kovillakin pakkasilla. Viileää on, mutta ei
pakkasta. Pikku pakkanen ulkona ei
juurikaan viilennä sisälämpötilaa.

laitettiin portit, johon voidaan hoitoa
ja tarkkailua vaativat vasikat eristää
helposti toimenpiteen ajaksi.
Sairauksien ja hoitojen kirjaaminen vaatii aikaa ja huolellisuutta.
Päivillä on mukana vasikoiden karsinassa pieni muistiinpanovihko ja
liikutettavassa lääkevaunussa isompi vihko, jossa on aina karsinakohtaisesti ylhäällä kaikki lääkitykset.
Hoitotoimenpiteiden jälkeen kaikki
tapahtumat kirjataan vielä toimiston vihkoon, johon merkitään myös
seuraavien päivien toimenpiteet.
Näin pysytään varmasti selvillä, että
hoidetaan oikeaa vasikkaa ja jos lää-

PAULASAAREN TILA
) Päivi ja Jari Paulasaaren
nautakasvattamo Ilmajoella
) Vasikkaosasto: 110 paikkaa
) Kokonaiseläinmäärä: 850 kpl
) Peltoala 250 ha, josta nurmella
160 ha

) Tuottajapariskunnan lisäksi
yksi työntekijä

kettä pitää antaa useampana päivänä, niin sekin tulee varmasti oikein
tehtyä. Juottoerän jälkeen kirjataan
hoidot NASEVAan.

Juottokausi kestää 56 päivää ja
maksimi juottomäärä on 9 litraa päivässä. Aluksi tarjolla on pelkää heinää ja vasikoiden täysrehua juoman
lisäksi. Kun juominen alkaa sujua
hyvin, laitetaan tarjolle myös sonnien seosrehua. Seosrehun määrää
lisätään syönnin kehittyessä.
Vasikat siirtyvät teiniosastolle 2–3
kuukauden ikäisinä.
– Kiva olisi, jos vasikat olisivat aina
tullessaan 14 vuorokauden ikäisiä.
Kun ikähaitari vaihtelee, niin vasikat siirtyvät silloin, kun nuorin on 56
päivää, kertoo Päivi.
Tavoitepaino siirtäessä on 110–115
kg. Vasikoita ei punnita, mutta mittanauhalla arkistetaan paino aina silloin tällöin.
Huolellisuus, tarkkailu, hyvät olosuhteet ja oikea ruokinta ovat luoneet erinomaiset olosuhteet ternivasikoille. Vasikkaerien välillä
sairastuvuudessa on eroja, joskus
sairastuu enemmän ja toisinaan vähemmän. Vasikkalassa lääkittävien
raja on ollut aina alle 40 %, joskus
voi olla jopa alle 30 %. Viimeisen 12
kuukauden aikana 640 ternivasikasta on kuollut vain 5 kpl, eli kuolleisuusprosentti on alle 1% vasikoista.
Tämä on huikean hieno saavutus!

TEKSTI JA KUVAT: MARI KORKIAKANGAS

Huolellinen kirjaaminen
Sairaudet ja lääkitykset kirjataan
vihkoon heti. Siksi vasikoiden karsinassa olisi hyvä olla taso, jossa
tämän voi tehdä. Samalla tasolla
voi pitää myös hoitotarvikkeet, eikä
tarvitse lähteä karsinasta pois välillä
niitä hakemaan. Erityisen tyytyväinen Päivi on Hihnalan Vesan ideaan,
jossa vasikoiden ruokinta-alueelle

Liikuteltavassa lääkevaunussa kulkee kätevästi kaikki mukana. Siinä on kaikki tarpeellinen
päivittäisiin hoitotoimenpiteisiin ja vaunusta on helppo ottaa tarvittavat tarvikkeet, ilman että
tarvitsee poistua karsinasta.
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Lopuksi tehdyt toimenpiteet kirjataan toimiston vihkoon. Juottoerän jälkeen hoitotoimenpiteet kirjataan myös NASEVAan.

Vasikkaripuli ongelmana
Salaman robottinavetta on valmistunut vuonna 2012. Heillä oli jo vanhassa navetassa vasikoiden kanssa
ripuliongelmia ja ongelma jatkui uudessa navetassa. Vasikoista otettiin
ulostenäyte ja silloin löytyi rotavirus.
Lehmät rokotettiin ja vasikat siirrettiin väliaikaisesti toiseen rakennukseen. Vasikoiden karsinat pestiin ja
desinfioitiin, ja ripuli alkoi helpottaa.
Vuonna 2018 talvella tuli uusi ripulijakso ja silloin löytyi kryptosporidioosi.

M A I T O T U O TA N T O

SALAMAN TILA
) Omistajat: Jenna ja Jukka
Salama
) Lehmämäärä: 110 + nuorkarja
) Navetta: uusi pihatto valmistunut 2012, nuorkarja vanhassa navetassa
) Peltoa käytettävissä: 145 hehtaaria

Vasikkalan tiukat rutiinit

Salaman tilalla panostetaan lehmien ennaltaehkäisevään hoitoon yhdessä Lehmälääkärit.com:in Heidi Hiitiön kanssa.

Vaikeuksien kanssa ei kannata jäädä yksin

Salaman tilalla tärkeää on
ennaltaehkäisy
 Jenna ja Jukka Salaman maitotilalla Kyyjärvellä on kovatuottoinen ja
hyvin tarkasti hoidettu karja. Jenna
ja Jukka ovat hyvin motivoituneita ja
kiinnostuneita kehittämään edelleen
eläinten tuottavuutta hyvinvoinnin

kautta. Panostus Salaman tilalla on
nimenomaan
ennaltaehkäisyssä;
sairaustapauksien varalle on suunnitelmat miten toimia. Muutokset
navetan toiminnallisuudessa tähtäävät yhä parempaan tuottavuuteen

Ternivasikat ovat helposti puhdistettavissa karsinoissa. Vasikkakarsinoita on ylimääräisiä, ja
ne odottavat puhdistettuina ja desinfioituna uusia vasikoita.

ja eläinten hyvinvointiin, kertoo Salaman tilan terveydenhuoltoeläinlääkäri Heidi Hiitiö Lehmälääkärit.
com:ilta.

Samoja hyväksi havaittuja käytäntöjä
jatkettiin: poikimakarsinat putsattiin
ja kuivadesinfioitiin, vasikoiden karsinat vaihdettiin vanerisista muovisiin, jotka ovat helpompia putsata.
Vasikoiden karsinat pestään jokaisen vasikan jälkeen kuumapesurilla ja desinfioidaan Kenocixilla, joka
tehoaa kryptosporidioosiin. Lisäksi
karsinat saavat kuivua kunnolla ennen uutta vasikkaa.
Umpilehmien ruokintaa muutettiin
ja saatiin ternimaidon vasta-ainepitoisuus nousemaan.

Apua terveydenhuoltoeläinlääkäriltä
Erityisen tärkeänä Jukka pitää asian
selvittämisessä Heidin apua. Heidin
neuvot ja ideat auttoivat meitä selviämään pahimman yli, muistelee
Jukka.

) Vasikkakuolleisuus:
vuonna 2019 1,8 %

– Heidi opetti meille kädestä pitäen vasikoiden letkutuksen ja sillä on pelastettu muutama vasikka.
Hänen idea oli myös niskaputkien
siirtäminen lehmäosastolla ja vasikkaosastolla juottokarsinan jakaminen kahtia. Nämäkin neuvot olivat
sellaisia, joita itse ei välttämättä
huomaa.
Heidi käy Salaman tilalla kuuden
viikon välein. Isommat linjaukset
pohditaan kerran vuodessa ja muilla
tilakäynneillä mietitään, miten kehitetään pienempiä osa-alueita, kertoo Heidi.
– Terveydenhuollossa työn tuloksia
ei mitata heti – niiden vaikutus näkyy

Perheen lapset osallistuvat mielellään tilan töihin.
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vasta kuukausien ja vuosien päästä.
Terveydenhuolto ei ole mikään ihmehoito, se vaatii kovaa työtä ja sitoutumista, Heidi pohtii.
Vasikoiden hyvän laadun takaa perusrutiinit: juotot, rehut, ympäristö
ja hyvä hoito.
– Salamalla vasikoiden hoito on
esimerkillistä ja vasikoiden merkitys
tulevaisuuden tuottajina on sisäistetty. Tarttuvien taudinaiheuttajien
tuomat ripuliongelmat on selätetty
tiukoilla rutiineilla ja rokotuksilla,
Heidi kiittelee Jenna-emäntää.
Toimintaa on kehitetty järjestelmällisesti ja ongelmakohtiin on puututtu. Ja se näkyy tuloksissa, tilan
keskituotos on 12 500 l/vuodessa.
– Myös vasikoiden laatu on parantunut ja ripuleiden kanssa pärjätään.
On kunnia-asia laittaa hyvä vasikka
välitykseen, tiivistää Jenna.
Lue lisää Jennan ja Jukan yhteistyöstä Lehmälääkärit.com:in kanssa
tästä linkistä (voit myös skannata
QR-koodin):
https://lehmalaakarit.com/
tapausselostus-rotarokotuksienvaikutus-vasikoiden-kasvuun-jaterveyteen-suomalaisellalypsykarjatilalla

TEKSTI JA KUVAT: MARI KORKIAKANGAS

Työn vastapainona on perheen yhteinen harrastus, hevoset.
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kaiken tarvittavan!

Kevään kysely maitotiloille

Putkitus kiinnostaa,
eläinten hyvinvointi tärkeää
Keväällä maitotiloilta kysyttiin palautetta yhteistyöstä
ja vasikoiden putkituksen toimintamallista. Yli 400 tilaa tarttui tilaisuuteen kertoa mielipiteensä yhteistyöhön ja sen kehittämiseen liittyen.
Maitotilakyselyssä tavoitteena oli
selvittää maidontuottajien yleinen
tyytyväisyys yhteistyöhön Snellmanin
kanssa. Lisäksi haluttiin selvittää,
mitä asioita tuottajan näkökulmasta
tulisi ylläpitää ja jatkokehittää pitkäaikaisen yhteistyön vahvistamiseksi.
Snellmanin nautatiimin Robin Julin ja Mari Korkiakangas ovat käyneet läpi runsaan vastausmäärän.
On ilahduttavaa nähdä, että valtaosa
maitotiloista on hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön Snellmanin kanssa, he
toteavat. Pääosalla tiloista näyttää
myös olevan tilanne hallussa koronakriisissä.

Eläinten hyvinvointi tärkeä
Tilojen mielestä tärkeimmät tekijät
hyvässä yhteistyössä olivat sujuvat eläinten noudot, kilpailukykyiset hinnat ja tarttuvien eläintautien
huomioiminen toiminnassa. Myös
eläinten hyvinvoinnin huomioiminen
lastauksessa ja kuljetuksissa, luottamus sekä vähäinen lääkitys nousi1

vat tärkeiksi tekijöiksi.
Nämä asiat ovatkin linjassa Snellmanin kestävän alkutuotannon tavoitteiden kanssa.
– Oli kiva nähdä, että pienilläkin tiloilla löytyy kiinnostusta kehitysprojekteihin ja pienryhmätoimintaan,
Mari sanoo.
– Yllättävän moni maitotila on kiinnostunut siitä, minne vasikat päätyvät välitysauton haettua vasikat tilalta, Robin lisää.
Kysely antoi mahdollisuuden välittää kehitystoiveita Snellmanin nautatiimille. Kehitystoiveiksi mainittiin
muun muassa eläinten terveydenhuolto, sähköisen järjestelmän ja
viestinnän kehittäminen, eläinten
vähäinen lääkitys sekä tuottajamyymälän kehittäminen, jotta olisi esimerkiksi mahdollista tilata tuotteita
netin kautta.

Vasikoiden putkitus kiinnostaa

tusten toimintamallia kohtaan. Vasikoiden putkittaminenhan tarkoittaa,
että tietyn maitotilan välitykseen
myymät vasikat sijoitetaan aina samaan loppukasvattamoon.
– Toimintamallissa on useita tavoitteita, Robin kertoo. Tavoitteena
on alentaa tautipainetta ja vähentää vasikoiden sairastumisia, mikä
puolestaan mahdollistaa antibioottikäytön vähentämisen. Putkituksen kautta haluamme myös edistää
pitkäaikaista ja kestävää yhteistyötä
tilojen välillä.
Putkitusprojekti on lähtenyt hyvin
käyntiin Snellmanilla. Ensimmäisen pilottitilan lääkitykset tippuivat
vuoden seurantajaksolla yli puoleen aikaisemmasta lääkitystasosta.
Kevään aikana on käynnistymässä
uusia putkituksia Keski-Suomessa,
Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla.
Avoimissa vastauksissa kävi ilmi,
että moni miettii aiheuttaako putkitus viivästyksiä vasikoiden noutoon.
– Noutojen aikataulut on otettu
tarkasti huomioon putkitusketjujen
suunnittelussa, Robin kertoo.
HJ

Kyselyssä selvitettiin myös maitotilojen kiinnostusta vasikoiden putki-

Vastausten keskiarvo kysymyksessä:
Valitse 4 mielestäsi tärkeintä kehityskohdetta

Lac Vasikkahalli soveltuu hyvin mm. vasikoiden noutotilaksi.

Turvalliset
siirrot

LAC® VASIKKAHALLI
Snellmanin
ja FinnLacton
yhteinen tuotekampanja

Oman tilan ja koko nautaketjun tautipaineen alentamiseksi, sekä maito- että
nautatilojen kannattaa siirtää
vasikoiden noudot ja purut
navetan ulkopuolelle. Vasikkaboksin kantavana ideana on,
että eläinvälitysauton ei tarvitse tulla navetan tai navetan ilmatilan yhteyteen. Näin
voimme paremmin ennaltaehkäistä tarttuvien tautien leviämistä tilojen välillä.
Lisätietoja vasikkaboksista
antaa Mårten Lassfolk, puh.
044 796 6545.

Erityishuomio kasseinäjokisen FinnLacto Oy:n kans- vattamon suunnittelussa on kiin Mitat: Pituus 300cm, leveys 200cm, korkeus 170cm
Yhdessä
nitetty eläinten lastaus- ja purkusa.
Tukeva
sinkitty suunniteltu
metallirunko kampanja
2
kokoaa
Päällä PVC-pressu
610
g/m
yhteen tuotteita, jotka tuke- tiloihin. Eläinten lastaus- ja purkuvat Snellmanin alkutuotantoa kos- järjestelyt
ovat muutenkin
Hallin toimitus
sisältää tärkeä
kevia pitkän aikavälin tavoitteita.
osa kaiken
tarttuviintarvittavan!
eläintauteihin liittyvien
Tarttuvien eläintautien hallitse- riskien minimoinnissa.
Kaikki esitteen hinnat alv. 0 %
miseen ja riskien pienentämiseen
Muistattehan myös, että vuoden
on viime vuosina panostettu paljon 2023 alusta nuoret naudat kasvakoko elintarvikeketjussa ja niin myös tetaan teuraaksi pehmennetyillä
Snellmanilla. Kun tartuntapaine makuualustoilla varustetuissa kaslaskee, pienenee myös tarve eläin- vattamoissa, pelkkää betoniritiläten lääkitsemiseen. Snellmanin ta- FinnLacto
kasvatusta
enää tuolloinSnellmanin
hyväksy- kanssa.
Oyeiyhteistyössä
voitteena on vähentää antibioottien tä.
käyttöä mm. etsimällä uusia toiminOsa tuotteista liittyy myös maitotamalleja eläinvälitykseen.
tilojen investointiohjelmaan. Nämä
Uusi SF-juottamo (Snellman-Finn- tuotteet on merkitty esitteeseen
lacto) esiteltiin Seinäjoella Sarka- Snellmanin logolla. Lisätietoja inmessujen yhteydessä. Malli sovel- vestointiohjelmasta saat asiakastuu hyvin niin kasvattamoiden kuin vastaavaltasi.			
VH
maitotilojen vasikoille (0–3 kk).
SF-juottamossa
jokainenratkaisut
vasikka- kannattavaan
Lisätietoja sekä
tuotekampanjan
Edelläkävijän
tuotantoon
ryhmä (10–12 vasikkaa) on omassa esitteen löydät Anelmasta!

Koko 1,5 m x 2 m
Vasikkamäärä: 7–9 ternivasikkaa
Paino: n. 250–300 kg
Hinta 1 800 € + rahti ja alv

Vasikkahalli vasikoiden noutotilaksi, vasikoiden ja teuraiden
lastaustilaksi yms. Kuljettaja välttyy käymästä sisällä ja
bioturva kohentuu.
Sisältää postilaatikon papereille sekä tuttisangon vesiastiaksi.
Halliin
mahtuu 4-6
koosta
riippuen.
 Snellman
on vasikkaa,
tiivistänyt
yhteistyötä
ilmatilassaan.

392,00

Kaikki esitteen hinnat alv. 0 %

Asteikko 1–4, 1=tärkein

MAITOTILAT

Pääsy vain
tilan väellä

Tautisulku

Pääsy vain
kuljettajalla

2

3

4
Eläinten
terveydenhuolto

Lääkkeiden
käytön vähentäminen

Sähköiset
järjestelmät
ja viestintä

Ruokinnan
suunnittelu

Rakennusneuvonta

Biocheck
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Koulutusten
Enemmän
yhteistyötä alan järjestäminen
toim. kanssa

Tilakäyntejä
maitotiloilla

Hiilijalanjäljen
laskeminen
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Käytävän tukikehikko

UUTUUS

Hintaesimerkki:
3 kpl 3,6 m aitaelementtejä
4 kpl 3,6 m ovellisia aitaelementtejä
1 kpl LAC-Vasikkahalleja

Nurmiviljelyn koeruudut
Kruunupyyssä

Snellmanin nautaketju on soijaton
 Luonnollisuus on Snellmanin toiminnassa kantava peruselementti, ja
tämä linjaus näkyy alkutuotannosta
valmiisiin tuotteisiin asti. Laatuohjelman mukaisesti nautojen ruokinnassa ei saa enää käyttää soijaa
sisältäviä rehuja. Soijaton nautojen
ruokinta on Snellmanille arvovalinta,
ja luonteva osa gmo-vapaata lihan
tuotantotapaa. Soijantuotannon ympäristövaikutukset, sademetsien ja
savannien raivaaminen, aiheuttavat
kasvihuonepäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta (lähde WWF).
Täysin soijaton nautojen ruokinta
on tuottajalle helppo valinta, koska
Suomessa markkinoitavat nautojen

rehut eivät pääsääntöisesti sisällä
soijaa. Suomalaiset rehunvalmistajat ovat korvanneet soijan muilla
valkuaislähteillä nautojen rehuissa.
Soijattomuus kannattaa kuitenkin
aina tarkistaa rehun tuoteselosteesta, onko rehun valmistusaineissa
soijatuotteita vai ei.
Meillä on nautojen ruokinta perustunut jo pitkään nurmirehuun ja
kotoiseen viljaan, jota tarpeen tullen täydennetään valkuaislisällä.
Tutkimusten mukaan nurmisäilörehuun perustuvassa ruokinnassa
rypsirouhe on soijaa parempi valkuaistäydennys lypsylehmille (lähde
Vanhatalo 2001, Shingfield ym 2003).

Myös lihanaudoilla tehdyissä ruokintakokeissa rypsillä oli soijaa parempi kasvuvaste, kertoo Luken tutkimusprofessori Arto Huuskonen.
Meta-analyysissä koottiin yhteen
199 erilaista ruokintaa 80 eri ruokintakokeesta. Suurimmat hyödyt
rypsilisästä näyttää tulevan silloin,
kun sonneilla on energiasta puutetta, jatkaa Huuskonen.
Soijattoman ruokinnan toteutumista auditoidaan gmo-vapaan tuotantotavan auditointien yhteydessä
tarkistamalla ostorehujen valmistusaineet rehun tuoteselosteesta.
MK

 Snellmanin nautatiimin JanPeter Brunell on perustanut eri
nurmiseoksien koeruutuja Kruunupyyhyn kevään aikana.
Jan-Peter on hyvin innokas nurmiviljelijä. Hän kertoo, että toinen
viljelykokeen inspiraation lähteistä
oli siikajokelaisen maitotilan hyvät
tuotantotulokset, toinen Borealin
ja J. Kjellmanin nurmipäivä Pedersöressä helmikuussa.
Viljelykokeet toteutetaan yhteistyössä Borealin kanssa. Boreal
osallistuu kahdella nurmiseoksella, toinen on timoteipohjainen ja
toisessa on ruokonataa, timoteitä
sekä puna-apilaa. Jan-Peter on
myös suunnitellut omaa Naturcomin toimittamaa Kokkolaseosta,
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taa sitä, että vasikoille tulee
toiseen korvaan tavanomainen
korvamerkki ja toiseen korvaan
elektroninen korvamerkki.
Nautojen yksilöllinen tunnistaminen on välttämätöntä eläinten
ja elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Samalla
voidaan pienentää myös eläinten
tunnistamiseen liittyviin ongelmiin liittyviä riskejä.
Lisätietoja Anelmasta!

Suojavilja, tässä tapauksessa kevätvehnä,
pintalevitään ensin. Sen jälkeen kylvetään
pääkasvusto.

Kruunupyyssä on meneillään myös monivuotinen herneen viljelykoe.

Tuottajien tekemät panostukset näkyvät
parantuneina tuotantotuloksina!
 Vuonna 2019 sonnien keskipaino oli 362 kiloa, nousua edelliseen vuoteen oli 5 kiloa. Hiehojen
(erikoistuneet kasvattajat) keskipaino säilyi ennallaan ollen 247
kiloa. Päiväkasvu nousi molemmilla, sonnien nettopäiväkasvu
oli keskimäärin 583 grammaa ja
hiehojen 458 grammaa. Molemmat tunnusluvut nousivat toistakymmentä grammaa edellisestä

Nautojen eMerkki pakolliseksi 2021
 Nautojen eMerkki tulee pakolliseksi 1.1.2021 alkaen syntyville
vasikoille. Lausuntokierrokselta
saadun palautteen perusteella
asetusmuutoksen voimaantuloa
siirrettiin kolmella kuukaudella aiemmin kaavaillusta. Tällä
pyritään varmistamaan eläintenpitäjille ja kaikille nautasektorin toimijoille riittävästi aikaa
sopeutua tulevaan muutokseen.
Käytännössä muutos tarkoit-

johon hän on hakenut mm. pohjoisiin olosuhteisiin sopivia lajikkeita.
Ruotsissa tehdyt kokeet ovat
myös innostaneet häntä kokeilemaan ruutua, jossa on nurmea + 1
kg kuminaa/ha.
Ensimmäinen suojakasvi, Wappu kevätvehnä, kylvettiin jo 6. toukokuuta. Myöhemmin kylvettiin
myös Brage ohraa. Yksi ruuduista
jäi lannoittamatta, muuten käytettiin 15 m3/ha Jepuan mädätysjäännöslietettä.
Seuraamme koeruutujen edistymistä syksyn lehdessä! Kokeiden
tulokset esitellään ensi vuodeksi
suunnitellussa nurmipäivässä.
HJ

PALKITUT TILAT
Hyvistä tuloksista sonnikasvatuksessa vuonna 2019:
Lunki Sirpa, Siikalatva
Rauhala Mty, Alavieska
Petäjäjärvi Sanna ja Jarkko, Ranua

2018 vuodesta. Myös eläinten lihakkuus on noussut rasvaisuuden
pysyessä ennallaan. Tuotantotulosten paranemisessa lähes kautta linjan näkyy tuottajien tekemä
hyvä työ liittyen mm. ruokintaan
ja olosuhteiden parantamiseen.
Samalla olemme myös lisänneet
omaa panostustamme mm. ruokinnan suunnitteluun ja tarttuvien
eläintautien hallintaan.

Jatkossa tulemme keskittymään yhä enemmän eläinten terveyttä korostavien tunnuslukujen
seuraamiseen. Terveet % kertoo
minkä verran teurastetuista eläimistä on ollut täysin terveitä eli
ilman hylkäyksiä tai likaisuutta.
Hävikin kuten mm. vasikkakuolleisuuden pienentäminen on yksi
tärkeimmistä kehittämiskohteista
tulevina vuosina.
VH

Hietanen Tarja ja Juha, Keuruu

Knuuttila Jussi, Laihia

Leevelahti Tiina ja Esa, Virrat

Pasanen Riitta ja Markus, Pihtipudas

Rentto Mira ja Toni, Juupajoki

Sonninen Juho, Lapinlahti

Häggman Pia ja Johan, Pedersöre

Kukkulan Tila, Sievi

Nykung Anne ja Andreas, Pedersöre

Uusitalo Eeva ja Kyösti, Toholampi

Nybäck Benny, Mustasaari

Kumpula Elisa ja Martti, Nivala
Vikman-Lampinen Mty, Perho

PALKITUT TILAT

Hietaluoma Jaakko, Karijoki

Hyvistä tuloksista vasikantuotannossa vuonna 2019:

Takala Tanja ja Hannu, Ilmajoki

Penttinen Jarkko, Kiuruvesi

Mehtälä Outi ja Heikki, Kalajoki

Aho Minna ja Jukka, Reisjärvi

Hartikainen Antti, Kuopio
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Peltoniemi Veikko, Haapajärvi
Yli-Karjanmaa Oy, Ilmajoki
(tuotannon kehittäjä)

investoidaan oikeassa paikassa, se
voi tuoda lisää tehokkuutta työhön.

Neljästä emakosta 380:een,
ja eteenpäin…

Edvinin kaivuri saa suurempia työkoneita kavereiksi, kun uuden sikalan perustustyöt alkavat. Heli ja Lauri Köymäri keskustelevat
MP tuotannonohjaaja Tuula Huttusen kanssa.

Köymärin tila investoi
vapaaseen porsitukseen
Lauri ja Heli Köymärin tilalla Oripäässä eletään kiireisiä aikoja. Pariskunta on aloittamassa investointihanketta, joka nostaa tilan tuotannon lähes kaksinkertaiseksi, 380 emakkopaikasta 650 paikkaan.
Laajennuksen jälkeen tila on Snellmanin suurimpien
emakkotilojen joukossa.
Kun keskustelimme Laurin kanssa
toukokuussa, rakennuslupa oli juuri
myönnetty ELY-keskukselta. Tehtävänä oli seuraavaksi valita runsaasta tarjouspinosta oikeat toimittajat
hankkeeseen.
Uuteen 3700 neliön rakennukseen
suunnitellaan vapaan porsituksen
osasto, lisää joutilastilaa sekä lisää
porsastilaa.
– Noin viisitoista rekallista materiaalia ja kalusteita on tulossa,
Lauri kertoo. Pyrimme käyttämään
paikallista työvoimaa asennuksiin
ja rakentamiseen. Kalusteet ja sisustus tulevat sekä Suomesta että
ulkomailta.

SIKATUOTANTO

KÖYMÄRIN TILA
) Lauri ja Heli Köymärin
emakkosikala Oripäässä
) 380 emakkoa, laajennuksen
jälkeen paikkoja 650 emakolle
) 900 lihasikapaikkaa
) 145 ha viljelysmaata

TEKSTI: HEIDI JYLHÄ
KUVAT: JOHANNA PAJULA
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Kun viljelee itse, tietää mitä saa
Myös ilman investointihankkeita kevät on usein maatilalle ruuhkaista
aikaa. Köymärillä on 145 hehtaaria
viljelysmaata, jossa tuotetaan viljaa omaksi rehuksi. Lauri tykkää
peltotyöstä ja viettää useita tunteja
pelloilla. Osa työstä on taas koettu
järkeväksi laittaa urakoitsijoille.
– Kaikki tulee tehdä oikeana aikana, hän toteaa. Kylvötyöt teemme
naapurin kanssa. Kun itse viljelee
ja hoitaa pellot ja sadon hyvin aina
loppuun saakka, niin tietää mitä saa.
Hyvin kuivattu vilja hyvällä valkuaispitoisuudella on rehuksi viljelty, ei
tuen saamista varten.
Maan ostaminen tai vuokraaminen
tulee kuitenkin kalliiksi.
– Maanviljelijänä ei ole varaa
yli-investoida, hän sanoo. Pääjuttu
on työ sikalassa.
Martti Hassila, sian kenttäpäällikkö Snellmanilla, on samaa mieltä.
– Yrittäjän tulee tehdä hyviä ja tietoisia valintoja mihin hän tahtoo panostaa ja mihin ei, hän sanoo. Kun

Hyvän tuotoksen perustana on hyvä
emakko, Lauri toteaa. Köymärin tila
kasvattaa omat siitoseläimensä ja
on vuosien varrella ansainnut diplomeja hyvistä tuotantotuloksista
(yli 1500 kg punaista lihaa/emakko).
Teuraiden lihaprosentti on pysynyt
yli 60 % (keskipaino 96 kg).
Tila on investoinut useamman
kerran tuotantoon. Tuntuu siltä, että
melkein joka vuosi remontoidaan
tai rakennetaan uutta, Lauri kommentoi. Hänen vanhempansa aloittivat toiminnan 1960-luvulla neljällä
emakolla. Tuotantoa laajennettiin
vaihe vaiheelta suhteellisen ripeässä tahdissa. Kun Laurin isä sairastui
70-luvulla, muut perheenjäsenet ottivat tilan työt harteilleen. 90-luvun
alussa tila siirtyi sukupolvenvaihdossa Laurille ja Helille. Sikala laajennettiin kahdessa vaiheessa 160
emakkoon ja 400 lihasikaan.
Vuosina 2006–2010 toteutettu laajennus tuplasi taas emakkomäärän.
– Vuonna 2005 kun lähdettiin
suunnittelemaan tiineytysosaston
remonttia, osallistuimme koulutusmatkalle Hollantiin ja Saksaan. Siellä tutustuttiin hyviin järjestelmiin
ja huomattiin, mitä voitaisiin tehdä
paremmin. Joten koko suunnitelma
tehtiin uusiksi ja loppujen lopuksi
rakensimme 380 emakon pihaton ja
tilat 900 lihasialle.

Sikalassa kelpaa vain
huolellisuus
Tiineytysosastolla
siemennetään
neljä emakkoa kerrallaan. Heli vastaa siemennyksestä sekä tiineytysosastosta.
– Karjukontaktilla stimuloidaan
niitä emakkoja, joita voidaan siementää kerralla. Karju seisoo emakoiden edessä ja laitamme käyttövalmiit siemenpussit roikkumaan
ketjuun emakoiden taakse. Kun
voimme siementää neljä emakkoa
kerrallaan, työ sujuu nopeammin ja
tehokkaammin. Tämä rutiini nosti porsimisprosenttimme 67:stä 85
prosenttiin.

Köymärin sikatila on toiminut vuodesta 1963 ja kasvanut vuosien varrella neljästä emakosta
lähes neljäänsataan. Seuraavaksi investoidaan vapaisiin porsituksiin. Lapsenlapset Elena ja
Edvin vierailevat mielellään ihastelemassa sekä traktoreita että possuja.

Laurin ja Helin lisäksi sikalassa
työskentelee pitkäaikainen työntekijä, virolaissyntynyt Talis. Lauri toteaa, että jos haluaa onnistua sikalassa, on oltava paikalla, kun asioita
tapahtuu. Sikalasta ei saa olla kiire
pois.
Siksi hän päätti, että tällä kertaa
hän ei rakenna uutta sikalaa itse,
vaan rakennusurakoitsija hoitaa rakentamisen.
– Aiemmissa rakennushankkeissa
olen itse ollut vastuussa kaikesta,
mutta tällä kertaa urakoitsija hoitaa
rakentamisen. Näin aika sikalassa ei
jää liian vähäiseksi.
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Tuula Huttunen toimii tilan tuotannonohjaajana. Hän käy tilalla noin
kuuden viikon välein testaamassa
ensikoita, tarkistamassa porsaita ja
päivittämässä suosituksia uudistusohjelmaan. Heli, Lauri ja Talis on hyvin toimiva ja innokas työtiimi, jossa
jokainen tietää oman hommansa,
hän kommentoi.
– PossuNet on ahkerassa käytössä
tilalla, se on hyvä asia, Tuula sanoo.
Porsaat saadaan pidettyä hengissä
hyvin, kuolleisuus vieroitukseen asti
on keskimääräistä alhaisempi. Kun
asiat tehdään huolellisesti sikalassa, se myös näkyy tuloksissa.

Kehityspäällikkö Kirsi Partanen ja Sari Laiho käyvät läpi Muskeli-sikalan eläimet ja tiedot.

Hoitajan sikasilmä tarkkana

Teistäkö seuraavat supermuskelit? Karju- ja ensikkokandidaatien valinta tehdään porsaiden ollessa kolmen päivän ikäisiä.
Vastaava hoitaja Sari Laiho tarkistaa viikon ikäisen, hieman väsyneen porsaan.

MUSKELI-SIKALA KAKSI VUOTTA

Muskeleita kasvattamassa
Maaliskuussa Figenin Muskeli-sikala Kauhavalla oli ollut täydessä toiminnassa jo
kahden vuoden ajan. Tuottajalehti kävi talvella jalostussikalassa kurkistamassa,
miltä porsaiden ja henkilökunnan arki näyttää.
Muskeli-sikala tuottaa Figenin muskelilinjan karjuja lihasikatuotantoa
varten. Karjukandidaatit testataan
Längelmäellä ja asematestin tulosten perusteella parhaat yksilöt valitaan keinosiemennyskarjuiksi. Muskeli-sikalassa kasvatetaan ensikot
omaan uudistukseen.
Muskeli-sikalan vastaava hoitaja
on Sari Laiho. Hän aloitti Figenillä
marraskuussa 2017, kun sikala oli
vielä kunnostusvaiheessa. Ensimmäiset emakot muuttivat sikalaan
maaliskuussa 2018, eikä ensimmäisiä porsituksia tarvinnut odottaa
kauan.
Tällä hetkellä sikalassa on noin
165 emakkoa ja 70 ensikkoa. Kuukaudessa siemennetään noin 40
emakkoa tai ensikkoa. Apunaan Sarilla on kaksi eläintenhoitajaa, Alex
ja Oleana.

Hygienia tärkeää
välikasvattamossa
SIKATUOTANTO
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Jalostussikalassa on tehty paljon
työtä sen eteen, että porsaskuolleisuus pysyisi matalana ja terveys
korkeana. Porsaiden siirto välikasvatukseen, ja siihen liittyvä ripuli, on
ollut suurin haaste.
– Ensimmäinen viikko välikasvattamossa on tärkein, Sari sanoo. Hygienian on oltava korkea. Porsaille
annetaan usein pieni määrä rehua,
jotta ne varmasti syövät kaiken. Ruoka ei saa jäädä kaukaloon, vaan sen
tulee olla syöty kymmenessä minuutissa ruokinnasta.
Kaukalot ja ruokintavälineet pestään säännöllisesti. Porsaille annetaan Eka-Pekonia kuivana viikon
iästä lähtien, jotta ne oppisivat syömään rehua ennen vieroitusta.

Päiväannoksen säätäminen on tärkeä työvaihe. SpotMix-ruokintalaite mahdollistaa automaattisen
rehuannoksen säätämisen, mutta
se ei poista hoitajan tärkeyttä, Sari
painottaa.
– Ruokintakoneella ei ole silmää.
Jos yksittäinen sika ei syö kunnolla,
hoitajan tulee huomata se heti. Hyvinvointia tulee seurata koko ajan,
porsaathan ovat kuin pieniä lapsia.
Porsashävikki on Muskeli-sikalassa matalalla tasolla.
– Sen eteen tehdään koko ajan työtä, Sari sanoo. Minulle on tärkeää,
että mahdollisimman moni porsas
pääsee kasvamaan.
Ja tulokset kertovat, että porsaat
syntyvät elinvoimaisina ja saavat
ternimaitoa. Kuolleina syntyneitä on
4,7 %, kuolleisuus syntymästä vieroitukseen 10,7 %. Ensikoiden ensimmäinen porsiminen tapahtuu
342 päivän iässä.

Ensikot vapaina ryhmissä
Karju- ja ensikkokandidaatien valinta tehdään porsaiden ollessa kolmen päivän ikäisiä. Jokaisesta pahnueesta valitaan neljä karju- ja kaksi
imisäporsasta. Niistä karsitaan heikoimpia sekä vieroituksessa että välikasvatuksen lopulla. Vain parhaat
jatkavat Längelmäelle ja ensikkokasvatukseen.
Ensikot opetetaan harjoitteluasemalla kioskiruokintaan ennen tiineytykseen siirtämistä.
– Kioskit ovat toimineet hyvin, Sari

sanoo. Yleensä kestää noin viikon
opettaa uudelle ryhmälle mistä ruoka tulee. Jotkut oppivat heti, toisilla
taas kestää vähän kauemmin. Mutta
rauhallisuus ja kärsivällisyys ratkaisevat aina.
Ensimmäinen kiima havaitaan
usein harjoitteluasemalla ja se
merkitään ylös, jotta toinen kiima
ja siemennysajankohta on helpompi ennakoida. Ensikot tiineytetään
vapaana pienissä 4–10 eläimen ryhmissä.

Yksilöllinen vaiheruokinta
Sikalan ruokinta-automaatin reseptikokoelma on melkein yhtä kattava
kuin tähtikokin keittokirja. Kioskit
tunnistavat tiineet emakot transponderista. Jos emakko on liian laiha tai
vaarassa rasvoittua liikaa, ruokintakäyrää muutetaan.
– Välikasvattamon porsailla, ensikoilla ja emakoilla on kaikki vaiheruokinta, Figenin kehityspäällikkö
Kirsi Partanen kertoo. Ensikoilla on
kolmivaiheinen ruokinta, emakoilla
nelivaiheinen.
Ensikoiden kasvatusrehussa käytetään kuitupitoista tiineystiivistettä
kehittämään ensikoiden syöntikykyä. Rehun kuitupitoisuus kasvaa
kasvatuksen loppua kohti.
Tiineille ensikoille annetaan kuitupitoista tiineystiivistettä, joka nostaa
syöntikykyä. Porsimaan tuleville on
porsimisvalmennusruokinta,
jota
jatketaan 2-3 pv porsimisen yli. Ensikoilla on imetyksessä oma rehu,

»
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MUSKELI-SIKALAN
TAVOITTEET
Karjukandit Längelmäelle:
•

30 kpl joka 2. viikko

•

Alkukasvu väh. 400 g/pv

Porsimiset ja vieroitukset:
•

16 emakkoa per porsitusryhmä

•

Jätetään jalostukseen 4 karjukandia ja 2 ensikkokandia per
pahnue

•

Vieroitus joka 2. viikko

•

Vain karju- ja ensikkokandidaatit
välikasvattamoon, ylimääräiset
pikkuporsaat lähtevät vieroituspäivänä Ojalan maatilalle

•

Vieroitusripulin (hemol. E. coli
F4) hallinta: Ensikoiden vastustuskyvyn vahvistaminen,
ensirehun syönnin opettaminen,
panostetaan aikaa ensimmäisiin päiviin vieroituksen jälkeen,
hyvät olosuhteet, varmistetaan,
että kaikki tulevat syömään
ja juomaan, rehu ei saa jäädä
seisomaan kaukaloon, nopea
reagointi ongelmiin

Tiineytykset:
•

20 tiineytystä per 2 vko jakso,
porsimisprosentti yli 80%

•

Ensikkotiineytyksiä 40-50%

•

Optimoidaan tiineysryhmän
MU-indeksi

•

Emakoiden karsinta MU-indeksin perusteella vieroituksen
yhteydessä

»

Lisää valkuaista omilta pelloilta:

Uutuuslajikkeita kesän
2020 havaintokaistoilla
Kesän pellonlaitatilaisuuksia ei pidetä koronapandemian vuoksi, mutta havaintokaistat ovat taas Vanhalan tilalla Vähäkyrössä ja Tuomolan tilalla Loimaalla.
SpotMix-ruokintalaite ja ruokintakioskit mahdollistavat tiineiden yksilöllisen, kunnonmukaisen ruokinnan. Sekä emakoilla, porsailla että
kasvavilla ensikoilla on tuotantovaiheen mukaan muuttuva vaiheruokinta.

koska syöntikyky on alhaisempi ja ne
kasvavat vielä kokoa. Kerran porsineiden kiihotusruokinta on aloitettu
jo viikoa ennen vieroitusta lisämällä
seokseen pieni määrä vieroitusrehua.

Ruokintalaitteesta tietoa
SpotMixista saa kätevästi tietoa,
kuinka paljon emakot syövät.
– Minua kiinnostaa se, kuinka pal-

jon rehua menee eri osastoilla porsasta kohti, eli mikä on porsaiden
kokonaisruokintakustannus, Kirsi
sanoo. Sitä voi hyödyntää, koska
emakkosikaloissa ei yleensä koota
systemaattisesti
seurantatietoja
ruokinnasta.
Muskeli-sikalassa testattiin soijatonta Maatiaispossu Tiineys -tiivistettä ennen kuin se lanseerattiin
käyttöön.

– Olemme onnistuneet alentamaan soijan tarvetta porsastuotannossa noin 40 % tavoitteen asettamisesta, Kirsi sanoo. Mennään vaihe
vaiheelta soijaa poistaen. Soijaa tarvitaan vielä imetystiivisteessä, mutta siinäkin pienestä vähennyksestä
kertyy iso määrä. Tuotantotuloksissa
soijan poistaminen ei ole näkynyt.
TEKSTI JA KUVAT: HEIDI JYLHÄ

Suomalaiset karjut
Puolassa
 Suomalaista genetiikkaa on nyt
saatavana Puolan suurimmalta
karjuasemalta. Figen on tehnyt
kolmivuotisen sopimuksen, jonka
mukaan karjuasemalle toimitetaan
125 karjua. Myös Figenin jalostusohjelma on rekisteröity Puolassa.
Yhteistyö sinetöityi viime kesänä, kun asiakas kävi Längelmäen
testiasemalla ja ensimmäiset 24
karjua toimitettiin Puolaan syyskuussa 2019. Toinen erä, 39 toimintavalmista karjua lähti Puolaan
18.5.2020. Toimitus sujui ongelmitta, vaikka koronapandemia aiheutti
hieman ylimääräistä jännitystä.
Asiakkaan ensimmäiset kommentit karjuista olivat myönteisiä.
Suomalaisesta
genetiikasta
on tullut viime vuosina mielenkiintoinen vaihtoehto Puolassa.
Ensimmäisen luokan matkustusta Figenin mahtikarjuille. Toimitus onnistui hyvin, ei ongelmia matkalla ja asiakas oli tyytyväinen.
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Asiakkaat etsivät tehokkaampaa
ja laadukkaampaa genetiikkaa.
Puolalaisessa sikataloudessa arvostetaan hyvää eläinterveyttä,
kestävyyttä, laatua ja suorituskykyä, vientipäällikkö Johanna KyläLassila kertoo. Vuoden alussa
Figenillä oli useita projekteja eri
asiakkaiden kanssa, mutta niitä on
jouduttu siirtämään maaliskuussa puhjenneen koronapandemian
vuoksi. 140 maatiais-ensikon toimitus peruuntui viime hetkellä,
kun rajat sulkeutuivat, eikä kaikille
osapuolille turvallisesta kuljetuksesta ollut vielä tietoa.
Puolalaiselta karjuasemalta kehutaan Figenin karjujen hyvää tuottavuutta ja siemenen hyvää laatua.
Kiinnostus kasvaa myös Muskeliisälinjan karjuihin.
TG

Suomalaisesta
karjusta tuli
superjulkkis
 Vihtiläisellä Ollikkalan sikatilalla on tapana julkaista videoita
sikalan arjesta Facebook-sivullaan.
Videot ovat keränneet kommentteja ja ihastelijoita sekä muitten tuottajien että kuluttajien parissa.
Vapun alla julkaistu video Akukarjun ensimmäisestä hypystä
pukkiin kehittyi viraalihitiksi. Vuorokaudessa video keräsi yli miljoona katselua ympäri maailmaa, ja
tällä hetkellä video on nähty yli 21
miljoonaa kertaa.
Aku on Figen Matriarkka -siitoskarju Längelmäeltä. Akun lisäksi
tilalla on myös käytössä Matriarkka-emakkoja. Tila ryhtyi vapaaseen
ryhmäporsitukseen vuonna 2016.
– Lähtökohtana on se, että
emakko hoitaa itse porsaansa, Jari
Ollikkala kertoo. Olemme olleet
hyvin tyytyväisiä Figenin eläinainekseen. Toisaalta on tärkeää, että
Suomessa vaalitaan kotimaista
eläinainesta. Tuotannollisesti emakot ovat myös hyviä – kyllä sieltä
porsaita tulee.
Voit käydä tutustumassa Ollikkalan tilan Facebook-sivuun osoitteessa:
www.facebook.com/
ollikkalanolkipossu

Kevätkylvöt ovat päättymässä. Tänäkin vuonna olemme yhteistyössä
Hankkija Oy:n kanssa havaintokaistoilla seuraamassa uutuus vilja- ja
palkoviljalajikkeiden kasvua sikatilan valkuaisomavaraisuuden ja sikojen ruokinnan näkökulmasta. Kotimaisen valkuaistuotannon tärkeys
korostuu koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.
Perinteisiä pellonlaitatilaisuuksia
ei järjestetä kesällä 2020 koronapandemian vuoksi. Viljojen ja palkoviljojen kasvustoja seurataan kuitenkin
tiiviisti kylvöstä sadonkorjuuseen, ja
havainnoista ja sikojen ruokintaan
liittyvistä asioista kerrotaan mm.
Anelman
ajankohtaista-palstalla
juttujen, kuvien ja videoiden avulla.

Lisää valkuaista omilta pelloilta
Sikaviljojen havaintokaistat ovat
Tapio Vanhalan tilalla Vähäkyrössä.
Sinne on kylvetty ohralajikkeet Feedway, Hermanni, Rødhette ja Uljas ja
kevätvehnälajikkeet Helmi ja Iisakki. Lannoituskäsittelyjä on tänäkin
vuonna kaksi, ja niille kasvinsuo-
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jelutoimet. Tavoitteena on tuottaa
mahdollisimman hyvä vilja- ja valkuaissato hehtaarilta ja siten vähentää valkuaisrehujen ostotarvetta
sikatilalla.
Sanna ja Jukka Tuomolan tilalle
Loimaalle on kylvetty Greenwayhernettä ja Feedway-ohraa. Tuomolassa seurataan, miten uutuusherne
Greenway menestyy ja kuinka tänä
keväänä palkoviljojen lakoontumisen ehkäisyyn poikkeusluvalla hyväksytty korrenvahvistaja Moddus
Evo vaikuttaa kasvuston pystyssä
pysymiseen ja puintiin.
Vire on uusi kotimainen, satoisa
härkäpapulajike, jossa ei ole visiinija konvisiini haitta-aineita. Haittaaineettomuuden toivotaan lisäävän
härkäpavun käyttömahdollisuutta
mm. emakoiden ruokinnassa. Vire
on tänä kesänä siementuotannossa. Vireen kasvuun ja kehittymiseen
pääsemme tutustumaan videoiden
välityksellä Harjavallassa.
KP

4.

Genetiikan omavaraisuus
korostuu kriisiaikoina
Sikaketju alkaa geeneistä. Genetiikkakysymyksiä on vuosien saatossa
pohdittu paljon. Aina välillä on myös pohdittu, miksi Snellmanin sikaketjussa on päädytty kotimaiseen genetiikkaratkaisuun. Tähän on listattu 10
eri seikkaa, jotka vaikuttavat siihen, että Snellmanin valinta on kotimainen genetiikka ja oma sianjalostusohjelma.

5.
1.

2.

3.

- 24 -

Omavaraisuus. Oma populaatio Suomessa.
Omavaraisuus on tärkeä asia Snellmanille. Oma
sikapopulaatio Suomessa tekee Snellmanin riippumattomaksi eläinten tuonnista. Viime aikoina
muun muassa afrikkalaisen sikaruton leviäminen ja koronapandemia ovat edelleen korostaneet
omavaraisuuden merkitystä ja globaalisuudesta
riippuvuuden tuomia riskejä. Voidaan jopa sanoa,
että suomalainen jalostuspopulaatio on tärkeä
huoltovarmuustekijä koko Suomen kansalle.

Terve populaatio. Tautiriskien hallinta.
Sianlihantuotanto voi kohdata raskaan taloudellisen tappion vakavassa tautitilanteessa. Esimerkiksi PRRS on yleinen maailmalla, mutta Suomessa sitä ei ole esiintynyt. Jatkuva genetiikan tuonti
kasvattaa tautiriskiä, vaikka se tehtäisiinkin mahdollisimman huolellisesti viranomaisten ja ETT:n
ohjeita noudattaen. Tautiuhat ovat paremmin hallittavissa omassa jalostuspopulaatiossa.

Laadukkaisiin tuotteisiin soveltuva sika.
Snellman keskittyy tuotteisiin, joissa on korkea lihapitoisuus ja mahdollisimman vähän lisäaineita.
Tämä tarkoittaa, että lihan laatu, ruhon paino ja
lihakkuus ovat Snellmanille hyvin merkittäviä tekijöitä. Nämä ovat oman jalostusohjelmamme vahvuuksia. Pidämme tärkeänä, että pystymme itse
tai tuottajiemme kautta vaikuttamaan sianruhojen
lihakkuuteen ja lihan laatuun tuotantoketjun eri
vaiheissa geeneistä lopputuotteeseen asti.

6.

7.

Kokonaistehokkuus.
Haluamme pitää tuotteen laadun ja tuotantoketjun intressit tasapuolisesti mukana
jalostusohjelmassa ja välttää tiettyjen ominaisuuksien osaoptimointia. Yhden ominaisuuden liiallinen korostuminen voi aiheuttaa
haittaa toisessa osaa tuotantoketjua. Tavoitteemme on huomioida kaikki tarpeet ja keskityttyä tuotantoketjun kokonaistehokkuuteen.
Snellmanin sikaketjussa on tällä hetkellä
noin 15 000 aktiiviemakkoa, jotka tuottavat
Snellmanin tarvitseman sikamäärän. Panostamme jatkuvaan, tasaiseen kehitykseen ja
tehokkuuden parantamiseen. Näin vältymme
turhilta markkinahäiriöiltä. Tärkeä tehokkuuden mittari on punaisen lihan tuotanto emakkoa kohti vuodessa.

8.

Suomalaista työtä.
Vapaus tuottaa Suomessa.

9.

Jalostusosaamisen
säilyttäminen Suomessa.

Kestävä alkutuotanto.
Haluamme toiminnassamme toimia vastuullisesti kestävällä pohjalla. Pidämme tärkeänä, että pystymme vaikuttamaan eläinten
jalostustavoitteisiin ja jalostustoimintaan.
Maailmassa on olemassa lukuisia esimerkkejä, joissa osaoptimointi tai lyhytnäköinen
jalostusohjelma on vienyt kehitystä liian yksipuoliseen suuntaan ja myös lisännyt eläinten
kärsimystä. Snellmanin sikaketjusta ei mene
royaltymaksuja ulkomaille, jotka voisivat sitoa
tuotantoketjun kehitystä ulkomaisiin intresseihin.

10.

Snellmanin erilaistuminen.
Snellmanilla on oma konsepti. Snellmanin
myynnissä ja markkinoinnissa kannamme
vastuun tuotteiden koko tuotantohistoriasta.
Laadun tasaisuus on meille tärkeä. Snellmanin erilaistumisen tärkeitä arvoja ovat
mm. kotimaisuus, avoimuus ja vastuullisuus.
Snellmanin tuotantoketjussa on kokonaan
suomalainen toimintamalli.

Pidämme tärkeänä, että Suomessa voidaan
tuottaa sikaa vapaasti. Snellman myy Figenin
kautta eläinainesta myös Snellman-ketjun
ulkopuolisille tiloille ilman sitovia royaltymaksuja. Emme myöskään halua sitoa tuottajia
genetiikan omistuksen kautta. Vapaus tuottaa
ja vaihtaa yhteistyökumppania mahdollistaa
tuottajien markkinan toimimisen ja tuottajahintojen kehittymisen markkinan mukaan.

Jalostus on sikatalouden tuotekehitystä. Jalostustyö vaatii osaamista ja menetelmien
seuraamista. Pidämme tärkeänä, että Suomessa koulutetaan nuoria jalostuksen ammattilaisia ja heillä on mahdollisuus sijoittua
työelämään kehittämään suomalaista sikataloutta suomalaisista lähtökohdista. Kotimaisen jalostusohjelman myötä tuemme myös
suomalaisten jalostustilojen yrittäjyyttä.

Oma valinta
- Snellmanin valinta on kotimaisuus.
Kotieläintuotannossa eläinainesta saa tuoda
maahan viranomaisten ja ETT:n ohjeita noudattaen. Tuonti on kuitenkin aina tuonti ja siihen liittyy mainitut riskit. Tuontieläinainesta
ei myöskään saa käyttää Suomessa vapaasti,
vaan niihin liittyy kunkin toimittajan royaltysääntöjä.
Snellmanin valinta on kotimaisuus. Snellmanin Lihanjalostus määrittelee mitä raakaainetta halutaan ostaa Herra Snellmanin
tuotteisiin ja maksaa suomalaisille porsas- ja
sikatiloille raaka-aineesta noin 70 milj. € vuodessa.
Tiedämme, että meillä ei ole kaikissa ominaisuuksissa optimaalista sikaa. Sen takia
teemme jalostustyötä. Haluamme edelleen
parantaa eläinainesta. Kehittämällä jalostusprosessia ja karjuaseman tehokkuutta sekä
sponsoroimalla siemenannosten hintaa, haluamme nopeuttaa jalostustulosten jalkautumista tuotantotiloille ja näin edistää tuotantoketjun positiivista kehitystä. Jalostuksen linjat
ja tavoitteet määritellään yhteistyönä, omassa
suomalaisessa tuotantoketjussa.

Jalostusmenetelmät ja tulevaisuus.
Jalostusrintamalla tapahtuu paljon. Tutkimuksessa tehdään paljon työtä geenisiirtojen
ja genomin muokkauksen alalla. Haluamme
itse olla mukana vaikuttamassa sikaketjun
eläinvalintaan ja jalostusmenetelmien avoimuuteen, eettisyyteen ja luotettavuuteen. Kun
jalostusohjelma on omissa käsissä, voimme
tehdä omia valintoja, torjua jalostuksen monopolisoitumista ja välttyä ei-toivottujen ja
epäeettisten menetelmien käytöltä.
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Laita grilli soimaan!
Tuhannet ihmiset tekivät oikean kansainvaelluksen Viinamäen farmille Jalasjärvelle.

Navetan avajaiset 18.2. Viinamäen Farmilla

"Todella uutta Suomen olosuhteissa"
Avoimuus, projektin kokoluokka ja keskittyminen
eläinten hyvinvointiin olivat vain muutamia esillä olleista asioista, kun Snellman sai olla mukana Jalasjärvellä Timo Viinamäen uuden navetan avajaisissa. Runsaslukuinen yleisö sai tutustua uusiin rakennuksiin,
jotka ovat innovatiivisia useammallakin eri tavalla.
Tiistaina 18.2. vietettiin Timo Viinamäen farmilla Jalasjärvellä avoimien ovien päivää. Timon rakentamat
uudet navetat käsittävät kaksi eri
rakennusta, joissa on lattiapintaa
yhteensä yli 5500 neliömetriä.
Uudessa ”päänavetassa”on karkeasti noin 480 eläinpaikkaa ja tilalla
on yhteensä 8 lypsyrobottia.
– Siitä on vähän yli kaksi vuotta, kun
projekti lähti liikkeelle. Rahoituksen
ja ympäristöluvan kanssa asiat hoi-

tuivat aika kivuttomasti. Piirustusten
kanssa oli oma jumppaamisensa ja
me matkustelimme ympäriinsä etsien ideoita ja inspiraatiota. Halusimme tuoda Suomeen myös jotakin
uutta, kertoo Timo.
– Tämä on jotakin todella uutta
Suomen olosuhteissa. Timo on todella ottanut huomioon suunnitelmissaan eläinten hyvinvoinnin. Siinä
hän on tehnyt suuren työn ja hakenut inspiraatiota jopa ulkomailta.

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio,
Timo Viinamäki ja Ritva Rintapukka, maaseutuyksikön päällikkö,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kaikki pohjaratkaisussa, eläinliikenteeseen ja ruokintaan saakka, on
tarkasti mietittyä kuvaili Mari Korkiakangas, Etelä-Pohjanmaan asiakasvastaava.
Timolle projekti on ollut aikaa vievä. Mutta vaikka Timo onkin tilansa
ainoa omistaja, hän haluaa muistuttaa, ettei tämä ole silti yhden ihmisen show.
Hän haluaa nostaa esille osaavaa
ja sitoutunutta henkilökuntaansa.
He pitävät pyörät pyörimässä, kun
arki 1200 eläimen kanssa alkaa oikein toden teolla.
Toivomme Timo Viinamäelle onnea ja menestystä uuteen projektiin
ja odotamme onnistunutta ja pitkää
yhteistyötä.
TEKSTI: ANTTI KOIVUKANGAS
KUVAT: RAMI LEHTOLA

Nyt grillataan kyljet, pekonit
ja mehevät makkarat!
 Oletko jo kokeillut ruuan tuunaamista pekonilla? Kannattaa ehdottomasti kokeilla! Kesän tv-kampanjassa todetaan, että kaiken saa
maistumaan paremmalta, kun sen
käärii kunnon pekoniin.
Snellmanin kotisivulta löydät useita vinkkejä siitä, millä tavalla teet
grillihetkestä makunystyröiden juhlaa – pekoniin käärityt ribsit, perunat, maissit, taatelit…

Grillissä kotimaista lihaa
Maatiaispossujen kyljykset ovat joka
kodin klassikkoruoka. Kyljyksen rasvareunus pitää lihan mehevänä valmistuksen ajan. Rasva ja luu tuovat
makua kyljykseen. Helppo ja nopea
valmistaa!
Vuoden marinoiduissa pihveissä
maistuvat maailman maut. Klassinen grilli- ja pippurimarinadi, makea ja savuinen BBQ-marinadi sekä

Nautapihvit grilliin ovat pääosin
maustamattomia. Naudan lehtipihvi,
mureutettu ulkofileepihvi, sisäfileepihvi ja entrecote. Lisäksi löytyy pippurinen fileepihvi sekä marinoidut,
mureutetut pihvit.

Snellmanin makkarat suosittuja

All natural Chipotle pikkumakkarat ja Kana
Iivari ovat kesän makkarauutuuksia. Molemmissa vain suomalaista lihaa.

raikas, täyteläinen ranchmarinadi.
Maatiaispossun spare ribsit ja
loin ribsit vaativat hieman pidempää kypsennysaikaa. Esikypsennä
uunissa ja valmistele ribsit grillissä saadaksesi täydellisen pinnan!
Ellet halua maustaa itse, voit valita
grillimaustetut ribsit tai chipotle- ja
BBQ-marinoidut ribsit.

Snellmanin makkarat vastaavat kuluttajan tärkeimpinä pitämiin ominaisuuksiin.
Taloustutkimuksen
testin mukaan (Grillimakkaroiden
tuotetesti 11/2019) korkea lihapitoisuus, kotimaisuus sekä aidot mausteet ilman aromeja ovat tärkeimmät
kriteerit grillimakkaran valinnassa.
Herra Snellmanin makkarauutuudet tänä vuonna ovat kuoreton Kana
Iivari, jossa on kotimaista kananlihaa, sekä All natural pikkumakkarat
– Chipotle ja Salsiccia. Erinomaisia
grillivartaaseen!			
HJ
Katso netissä!

Vieraille ehdittiin tarjota 270 kg Snellmanin makkaraa. Kuvassa Brita
Wiik ja Jan-Peter Brunell grillaamassa.
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Snellmanin kotisivulta löytyy useita mielenkiintoisia grillireseptejä, esimerkiksi pekoniin käärityt ribsit ja maissit! » www.snellman.fi
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YHTEISTYÖSSÄ
FAZER STREET FOOD

STREET FOOD TUO
KATURUUAN KOTEIHIN.
Snellmanin uudet Street Food -tuotteet ovat täydellinen makupari
Fazer Street Food -tuotteiden kanssa. Yhdistele, kokeile ja inspiroidu!

Street food
Mausteinen hot dog
nakki 230 g

Street food
Kuoreton hot dog
nakki 230 g

Street food
Grillattu kanakebab
300 g

Street food
Grillattu kebab
300 g

Street food
Burgerjauheliha
650 g

Street food
Burgerpekoni
100 g

