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Siitäkin huolimatta, että liha-alan kahta viimeisintä vuotta on
leimannut suhteellisen synkät tunnelmat, Snellmanin tuottajien tiloilla löytyy paljon positiivista aktiivisuutta ja toiminnan
tehostumista. Tuotantotulokset ja tilojen kilpailukyky ovat parantuneet selvästi menneen vuoden aikana. Huomattavaa on,
että positiivinen kehitys näkyy laajasti koko tuottajakentällä ja
kaikissa tilakokoluokissa. Toimintaansa kehittäneet tilat ovat
myös saaneet eläimistään korkeamman hinnan ja selviytyneet paremmin haasteellisissa olosuhteissa.
On rohkaisevaa, että positiivinen tuloskehitys varsinkin sikatiloilla on tehty suomalaisin voimin ja kotimaisen työn tuloksen
kautta - ilman eläinten tuontia tai vaarantamatta eläinterveyttä ja laatua. Tänä päivänä eletään tunnetusti epävarmoja aikoja muillakin alueilla kuin taloudessa. Tehokas, täysin
suomalainen ja integroitu laatuketju tuo maan elintarvikehuollon turvaamiseen selvän lisäarvon, varsinkin levottoman
maailmantilanteen ja ajankohtaiset eläintautiriskit huomioon
ottaen.
Julkinen ruokakeskustelu on tänäkin syksynä keskittynyt
eläinten käsittelyyn, ilmastoon ja ruokaan liittyviin terveysriskeihin. Snellmanin tuotantoketjussa olemme sopimuksin yhdessä runsaan 2000 tuottajan kanssa luoneet Herra Snellmanin kunnon suomalaisen ja gm-vapaan lihan konseptin. Herra
Snellmanin lupauksen mukaan asiakkaamme ja kuluttajamme
voivat aina luottaa siihen, että kunnioittamme sekä ihmisten,
eläinten että ympäristön hyvinvointia.

Tuotantoketjun alkulähteillä..............16

Sikalan tautisuojaus – tärkeämpää
kuin koskaan aikaisemmin.................19

 Syksyn tuottajatilaisuuksiin osallistui jälleen suuri joukko
yhteistyökumppaneita. Lokakuun tuottajamessujen lisäksi
järjestettiin marras-joulukuussa 10 alueellista info- ja keskustelutilaisuutta sian- ja naudantuottajille. Kiitämme aktiivisesta
osallistumisesta ja runsaasta palautteesta.

Runsaasti aktiivisia tuottajia liikkeellä! Kunnon
Tuottajamessuilla oli tänä
vuonna
ennätysmäärä
kävijöitä ja näytteilleasettajia.

Suomalaisen kristillisen arvopohjan ansiosta yhteiskunnassamme on perinteisesti kunnioitettu ihmistä ja hänen hyvinvointiaan. Nykyisin julkisuuteen nostetaan kuitenkin lähinnä
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eläinten ja ympäristön hyvinvointi, johtuen poliittisista syistä.
Todellisuudessa ei eläinten eikä myöskään ympäristön hyvinvointi toteudu, jos ihmisen hyvinvointi laiminlyödään. Tärkeä
tekijä ihmisen hyvinvointia ajatellen on, että hänen elämälleen ja työlleen löytyy tavoite ja tarkoitus, ja jotta hän saa
tuntea olevansa arvokas niin ihmisenä kuin myös tekemänsä
työn kautta. Asenne työhön, osaamisen kehittäminen ja päivittäinen jaksaminen ovat ratkaisevia tekijöitä tuotantoketjun
toimivuudelle käytännössä. Taloudellisesti vaikeina aikoina
oman asennoitumisen tärkeys korostuu, jotta jaksaisi tehdä
päivittäiset työt mahdollisimman hyvin.
Hinnoittelun avulla haluamme ohjata kehitystä yhä tehokkaampaan laatutuotantoon. Menneen vuoden aikana sikatilojen kehittämishinnoittelu on uusittu ja tarkoitus on jatkaa samaa kehityspolkua pitkin. Nautapuolella haluamme vuoden
2016 aikana kannustaa panostamaan varsin nautojen kasvatusolosuhteisiin. Toivomme laskevan hintatrendin kääntyvän
positiiviseen suuntaan tulevan vuoden aikana. Kuluttajien
ja kaupan kunnioituksella suomalaista ruokaa, sen laatua ja
hintaa kohtaan, on loppujen lopuksi ratkaiseva merkitys koko
tuotantoketjun hyvinvoinnille.
Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita
menneestä vuodesta ja odotamme taas valoisampia aikoja. Pitäkää huolta hyvinvoinnistanne, niin fyysisellä ja henkisellä kuin hengelliselläkin alueella.
Rauhallista joulua ja siunattua
uutta vuotta toivottaen,

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
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Valmiiksi kypsennetty pekonimme
ei välttämättä ehdi edes pannulle
asti, sillä sen voi nauttia myös sellaisenaan vaikkapa leivän päällä.
Vihdoinkin markkinoilta
löytyy suomalaisesta lihasta tehty pekoni, joka
myös valmistetaan Suomessa.
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MESSUT
Snellmanin Kunnon tuottajamessut järjestettiin tänä vuonna neljännen kerran Kuusisaaressa. Tuulisesta säästä huolimatta
messut onnistuivat erinomaisesti. Messujen kävijä- ja yhteistyökumppanimäärä
oli viime vuotta hieman suurempi, eli reippaasti yli 1000.
Messujen tavoitteena oli toimia kohtaamispaikkana ja hengähdystaukona Snellmanin tuotantoketjun kaikille yhteistyökumppaneille. Messuilla oli mahdollisuus hyvän ruoan lomassa tutustua yhteistyökumppaneihin, oppia uutta ja vaihtaa kokemuksia.
– Kentällä vallitsevasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta
huolimatta messut olivat arvostetut ja vierailijat olivat liikkeellä
positiivisella asenteella. Haluamme kiittää kaikkia tuottajia ja
yhteistyökumppaneita, jotka osallistuivat messuille, sanovat
alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs ja Lihanjalostuksen toimitusjohtaja Henrik Snellman.
Messujen jälkeen lokakuussa Henrik Snellman jätti toimitusjohtajatehtävän ja siirtyi hallituksen projekteihin.
Tekstit: Heidi Jylhä | Kuvat: Heidi Jylhä ja Tommi Fors

SEMINAAREJA TUOTANNOSTA JA MARKKINOISTA
Uutuutena tänä vuonna olivat messupäivänä järjestyt seminaarit. Aamupäivällä
vierailijoilla oli mahdollisuus osallistua
markkinaseminaareihin ja iltapäivän teemoina olivat rehuasiat sekä nautojen käsittely.
Halpa-Hallin toimitusjohtaja Janne Ylisellä oli puheenvuoro molemmissa markkinaseminaareissa. Kiinnostus seminaareja kohtaan oli suurta ja sekä osallistujat
että puhuja itse halusivat jakaa mielipiteitä ja kokemuksia jatkuvasta yhteistyöstä.
– Tosi mukava yleisö, Janne Ylinen tiivistää saamiaan vaikutelmia. Läsnä oli paljon
porukkaa, he kuuntelivat innokkaasti ja
esittivät hyviä kysymyksiä.
Janne Ylinen korostaa, että tällaiset tapahtumat, joissa kauppa, elintarviketeollisuus sekä tuottajakunta saavat mahdollisuuden keskustella suoraan toistensa
kanssa, ovat erittäin tärkeitä.

– Tällä tavalla syntyy vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kesken. Me voimme esittää toivomuksiamme ja saamme itse arvokasta palautetta tuottajilta. Kaikkihan me
palvelemme kuluttajaa.
Snellmanin Lihanjalostus on Janne Ylisen
mielestä Halpa-Hallille tärkeä yhteistyökumppani
– Paikallisuus ja suomalaisuus ovat meille
tärkeitä asioita, hän toteaa.
Yhteistyö Snellmanin kanssa lähtee siitä,
että Snellman pystyy luomaan kuluttajia
kiinnostavia tuotteita.
– Snellman on tässä onnistunut hyvin. Toiminta on pitkäjänteistä ja oikeaan aikaan
on tehty oikeita valintoja. Kauppa on
mukana tuotekehityksessä ja kuluttajien
luottamus on vahva.

myynnistä sekä talven tuoteuutuuksista.
Kunnon nautanakkimakkara luonnonkuoressa tulee olemaan talven uutuuksia ja
syksyllä lanseerattiin aito, suomalainen
pekoni, joka on sillä tavalla ainutlaatuinen, että se myös valmistetaan Suomessa,
suomalaisesta raaka-aineesta.
Helmikuussa tuodaan markkinoille mm.
naudan- ja sianlihasta valmistetut lehtipihvit.
– Kyllä ensi vuosi tulee varmasti olemaan
meille aika haasteellinen, mutta positiivisia seikkojakin löytyy, Peter Fagerholm
totesi puheenvuoronsa päätteeksi. Kuluttajat luottavat meihin ja tuottajiemme
toimintaan. Tässä emme näe mitään muutosta, vaan kuluttajien kiinnostus ja tiedonhalu ruoasta voimistuu entisestään.

Snellmanin kaupallinen johtaja Peter
Fagerholm puhui aamupäivällä järjestetyssä seminaarissa mm. Snellmanin kesä-

Sivulta 9 voit lukea yhteenvedon Saara
Rantasen “Nautojen käsittely” -luennosta.
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Panini-chef Janne Itkonen jakaa Panini-autosta hampurilaispaninin maistiaisia. Palaute
messukävijöiltä on ollut erittäin hyvää ja monet ovatkin tarttuneet tilaisuuteen ostaa
Panineja kotiin vietäväksi tuottajamyymälästä.

KUNNON

Messuruokalassa oli tarjolla maukasta,
chilimaustettua cowboykeittoa ja pihalla
mehukas Eetvartti-grillimakkara tarjosi
mukavaa lisälämpöä messuvieraille. Tuotekehityskeittiössä messuvieraiden oli
mahdollista maistaa kehitteillä olevaa
kinkkuleikkelettä.

Feedexin osastolla käydään
vilkasta keskustelua rehuasioihin liittyen. Osmo Miettinen
ja Tuomas Kuusinen toteavat, että messuyleisö näyttää
olevan hyvällä tuulella ja että
näytteilleasettajan näkökulmasta katsottuna messut ovat
hyvin onnistuneet. Ajat ovat
nyt sellaisia, että rehuyrityksen kannattaa olla aktiivinen.
– Kesä on ollut haastava melkein kaikille viljelijöille, joten
rehuyrityksille on tulossa vilkas kausi, Osmo Miettinen
sanoo.
Monet tuottajat ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että he
joutuvat ensimmäistä kertaa
ostamaan rehua, Tuomas Kuusinen toteaa.
– Nyt on hyvä tilaisuus kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja ja

tehdä päätöksiä vasta tarkan
harkinnan jälkeen, hän sanoo.
Hän lisää vielä, että sekä hänellä itsellään että myös Osmolla on niin pitkä kokemus
rehualasta, että he voivat myös
laatia asiakkaalle rehusuunnitelman, mikä puolestaan tulee
tuottajalle edullisemmaksi.
Feedexin ja Snellmanin yhteistyön tuloksena lanseerattiin
viime vuonna gm-vapaaseen
tuotantoon ja Maatiaispossun
ominaisuuksiin sopivat täydennysrehut. Jatkuva yhteistyö on ollut hyvin onnistunutta.
– Kummatkin osapuolet hyötyvät siitä, että tehdään yhteistyötä, Osmo Miettinen sanoo.
Kun eläimet ruokitaan laadukkaalla rehulla, tulos näkyy
myös lihalaadussa.

Sofia Erikssonilla ja André Sunilla on Oravaisissa maitotila, josta he myyvät välitysvasikoita Snellmanille. Pariskunta vierailee tuottajamessuilla yhdessä Victor-poikansa ja Sofian vanhempien Lilian Westerlundin sekä
Håkan Erikssonin kanssa. Sofia toteaa, että messut vaikuttavat olevan viime vuoteen verrattuna suuremmat ja
näytteilleasettajia on myös enemmän.
– Messut tuovat vaihtelua arkeen ja täällä käydessämme
tapaamme myös paljon ihmisiä, joita emme muutoin tapaisi niin usein, Sofia sanoo.
Håkan Eriksson kertoo, että perheen ja teurastamon yhteistyö on jatkunut jo yli kuuden vuosikymmenen ajan.
Håkanin vielä ollessa lapsi, Runar Fellman kävi tilalla teurastamassa nautoja ja tämän jälkeen oltiin Fellmanin teurastamon asiakkaita. Snellman osti myöhemmin teurastamon. Tuntuu hyvältä, että teurastamo on niin lähellä,
Sofia toteaa. Tuottajamyymälä mukavine henkilöstöineen
on myös hyvin suosittu.

Tehdaspihan konekentällä oli paljon katseltavaa, mm.
veljekset Huldénin valtavat lannanlevityskoneet herättivät hyvin paljon kiinnostusta.

Suuren näytteilleasettajamäärän vuoksi otettiin tänä vuonna käyttöön
lisää messutiloja. Kuvassa Eurofinsin sekä maatalouskoulujen osastot.
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Valion osastolla tapaamme mm. Olavi Koskimäen
maito-osuuskunta Maitosuomesta. Maitosuomen
hankinta-alueeseen kuuluu 62 kuntaa Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Hämeessä, EteläSavossa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Koskimäki
on nähnyt useitakin tuttuja kasvoja ihmisvilinässä.
– Yllättävän vilkkaat messut, hän kommentoi. Täällä
on leppoisa tunnelma. Kun ei ole puintipäivä, ei ole
myöskään kiirettä.
Osaston jakavat Valio, Maitosuomi, Pohjolan Maito
ja FinnLacto. Monet kävijät tulevat keskustelemaan
ja maistamaan Valion jogurttia.
– Paljon puhutaan maidon hinnasta ja kysytään milloin maidon hinta nousee.

“Mitäs ne Nötdjurs
ny pelästy?”
panomramasyn
Kunnon Tuottajamessuilla
tuotannonohjaaja Saara
Rantanen piti luennon nautojen käsittelystä. Tässä
tiivistelmä luennosta.

• Synsinnet är viktigt för ett
NAUDAN
betande bytesdjur.
PANORAAMANÄKÖ
Nötdjur ser 320 grader,
men ettperustuva
objektviestintä
som
• Näköaistiin
onnärmar
laiduntavalle
sigsaaliseläimeldirekt framför
leeller
tärkeää.
Nauta näkee
bakom
kan320
det inte
astetta,
mutta
täysin
identifiera. edestä tai
takaa lähestyvää kohdetta nauta
• eiNöten
svängar på
pysty tunnistamaan.
huvudet för att se bättre.
• Nauta painaa tai kääntää päänsä
• nähdäkseen
Nötens svaga
fjärrseende
paremmin.
förorsakar problem med
• Naudan
heikko
syvyysnäkö
ljus och
skugga.

Eläinten käsiteltävyys korostuu lastaus-,
punnitus- sekä vieroitustilanteissa ja pieniä yksinkertaisia asioita huomioimalla
saadaan työvaiheet sujumaan paremmin
ja turvallisemmin.

aiheuttaa ongelman valojen ja
varjojen kanssa.

Nauta on aistiva eläin
Meihin ihmisiin verrattuna naudan aistit,
joista tärkeimpinä näkö, kuulo ja haju, tulee ottaa huomioon käsittelytilanteissa.
Ota myös huomioon se, että nauta on
ikiaikainen saaliseläin, joka hakee suojaa
laumastaan ja pyrkii, välillä keinoja kaihtamatta, palaamaan tuttuun ja turvalliseen
lähtöpaikkaansa.

Teurastamolla kävijät pääsivät seuraamaan naudanteurastusta ikkunoista sekä näytöllä, jossa videon avulla esiteltiin koko prosessi, nautojen ja
sikojen purusta eläinkuljetuksesta aina siihen asti, kun valmiiksi tarkastetut ruhot kulkevat jäähdytykseen.

Mestarifarmin
Juhana
Paavola arvostaa tuottajamessuja. Tuottajamessuilla
messukävijät ovat yrityksen
todellisia asiakkaita, toisin
kuin kuluttajamessuilla. Tuulisen ja kolean sään vuoksi
useimmat kävijät pysyttelevät mieluummin sisätiloissa,
mutta ihan yksin ei Paavola
eikä Jaakko Koljonenkaan
FinnEloxin osastolla ole
seisseet.
Mestarifarmi tarjoaa valmiita
navettaratkaisuja nautatiloille avaimet käteen -periaatteella. Messuilla Juhana Paavola esittelee messuvieraille
kumimattoja. Kiinnostus mattoja kohtaan on kasvanut merkittävästi vuoden aikana ja Paavola painottaakin, että eläinten hyvinvoinnin kannalta matto on todella hyvä investointi.

Ronny ja Sofia Wikströmillä on Pedersören Lepplaksissa
emakkotila. Messujen mukanaan tuoma vaihtelu arkeen
virkistää, pariskunta sanoo. Täällä voi tavata Snellmanin
henkilökuntaa ja muitakin yhteistyökumppaneita. Kevät ja
kesä ovat olleet raskaita, Ronny toteaa. Tila on aiemmin
ollut omavarainen rehun osalta, mutta vaikean kesän takia
joudutaan tänä vuonna ostamaan rehua.

NAUDAN LIIKUTTELUA HELPOTTAISI

Naudalla on panoraamanäkö ja se joutuu
kääntämään ja painamaan päätään nähdäkseen. Naudan heikko syvyysnäkö aiheuttaa sille ongelmia valojen ja varjojen
kanssa, eikä se pysty havaitsemaan suoraan edessä tai takana olevaa kohdetta.

• Aitarakenteet, joista nauta ei näe läpi

Maahan tai lattiaan syntyvä varjo, joka
voi olla esim. oma varjomme, aiheuttaa
ylitsepääsemättömän esteen liikkumiselle
eteenpäin. Kun nauta pysähtyy tutkimaan
edessään olevaa ”kuilua”, sen hoputtaminen suoraa takaapäin saattaa aiheuttaa
kipakan potkun, koska se ei tiedä, mikä
takaa lähestyy.

• Tasainen valaistus

”No mitäs ne ny pelästy”

Eija Rinta-Piirto Kauhajoelta kävi messuilla kahden ystävänsä kanssa. Naudantuottajien markkinaseminaarissa
kerrottiin ja keskusteltiin mielenkiintoisista asioista, ja
tilaisuus saakin hyvän arvosanan Eijalta. Mutta naudantuottajana hän kertoo saaneensa tunteen, että sika on
Snellmanilla ykkössijalla. Tilanne on haastava kaikkialla,
hän toteaa, mm. hintakehitys huolestuttaa. Eija kävi messuilla viimeksi pari vuotta sitten ja ajankohta on hänen
mielestään hyvä. Lokakuussa myös maanviljelijät ehtivät
käydä messuilla ja tavata muita ihmisiä.

HUOM!
Varjo
saattaa
olla naudalle
ylipääseSkugga
kan
bli ett
oöverkomligt
hinder
för nötdjur och
mätön
este
ja se
kiertääom
sendet
jos mahdollista.
djuret
går
runt
sgukkan
är möjligt.

Naudat näyttävät tutussa ympäristössä,
mitä ne säikähtävät. Eläinten tarkkaileminen kannattaa, koska syy säikähtämiseen
on usein hyvinkin mitättömältä tuntuva
asia, kuten vaikka aidan nokkaan jätetty
lippis tai ovenkahvassa roikkuva muovikassi. Levottomuutta saattaa aiheuttaa
myös tuulen aikaan saamat kilinät ja kolinat, jotka muutoin eivät kuulu ympäristöön.
Nauta nauttii hiljaisuudesta. Sen kuuloaisti on 7000-8000 Hz (ihminen 3000 Hz),

• Käsittelykujanteen riittävä pituus ja kaareva muoto
• Tuttu ihminen, jolla tutun hajuiset vaatteet, jos täytyy olla eläimen edessä.
Vieraampi ihminen pelkoalueen sisäpuolelle
• Äänten vähyys

• Liukastumista estävä lattiamateriaali
• Rauhallisesti käyttäytyvät ihmiset

joten kova paukuttelu, viheltäminen ja
huutaminen voivat saada aikaan ei toivotun käyttäytymisen. Myös herkkä hajuaisti
on huomionarvoinen, koska naudan hajuaisti myös muistaa mm. epämiellyttäviin
kokemuksiin liittyvät hajut.

Naudan liikkumista voidaan
helpottaa
Naudat liikkuvat helpommin rakenteissa,
joiden läpi ne eivät näe ja jotka muodoltaan ovat kaarevia. Naudan tulee nähdä
2-3 eläinmittaa eteenpäin ja kujanteen
leveyden tulisi olla sellainen, että eläin
ei pääse siinä kääntymään. Liukastumis-

tilanteita tulisi välttää. Nauta ei mielellään
mene uudelleen tilaan, jossa se on liukastellut.

Jos kaikki ei suju, ole rauhallinen
Naudan rauhoittuminen vie 20-30 minuuttia. Meidän ihmisten joskus enemmän. Parempi voisi olla aloittaa käsittelytilanne uudelleen kahvitauon jälkeen,
rauhallisesti.
SR
» Saara Rantasen Kunnon Tuottajamessujen
luento on kokonaisuudessa luettavissa Anelmassa (Neuvonta- ja tiedotusmateriaalia)
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BrandMaster-kuluttajatutkimus

Herra Snellmanille hyvät
arvosanat kuluttajilta
TNS Gallupin jokavuotisen BrandMaster -kuluttajatutkimuksen tulokset julkaistiin syksyllä. Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää kuluttajien
suhtautumista liha-alalla toimivien
suomalaisten yritysten kattomerkkeihin.
BrandMaster -tutkimus selvittää
myös, mitä tapahtuu ajan kuluessa
kuluttajien mielessä – mitä kuluttaja
tietää, ajattelee, tuntee ja kokee tuoteryhmästä ja sen eri merkeistä.
Kyselyssä vastaajat saivat myös arvioida yrityksiä hinta-, laatu- ja sympatianäkökulmista, sekä antaa yleisarvosanan yrityksille.
Tutkittavina tuotemerkkeinä olivat
Snellman ja Kokkikartano lisäksi Atria, HK, Portti, Pouttu ja Saarioinen.
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Joka neljäs ostaisi mieluiten
Herra Snellmanin tuotteita
Tutkimustulokset toivat positiivisia
uutisia Herra Snellmanille. Tuloksista
selviää, että Snellmanin preferenssi on pysynyt vahvana ja on 25 %.
Toisin sanoen, joka neljäs vastaajista
ostaisi kaikista mieluiten Herra Snellmanin tuotteita.
Kokkikartanon preferenssi kasvoi ja
on nyt 14 %, eli yhteensä jopa 39 %
vastaajista ostaisi kaikista mieluiten
Herra Snellmanin tai Kokkikartanon
tuotteita.
Lisäksi useimmat tutkimukseen osallistuneet pitivät Snellmania alan merkeistä aidosti kotimaisena ja vastuullisimpana brändinä.
HJ
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Snellmania pidetään liha-alan merkeistä vastuullisimpana, Kokkikartano toiseksi
vastuullisin. Lisäksi Snellmania pidetään kaikista useimmiten aidosti kotimaisena
brändinä. Lähde: TNS Gallup

Snellmanin
Lihanjalostuksen uusi tj

■ Snellmanin henkilöstölehti Kutterin
toimittajat tapasivat Juha Sarkkisen
lokakuussa Figenin karjuasemalla
Ilmajoella juuri ennen kuin uusi toimitusjohtaja astui virkaansa. Ensivaikutelmat uudesta työpaikasta ja sen
ilmapiiristä ovat Juhan mukaan vastanneet odotuksia.
– Mielikuvani Snellmanista ovat aina
olleet positiivisia. Se on hyvä ja arvostettu yhtiö. Erityisen vaikutuksen
minuun on tehnyt se, kuinka pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti Herra Snellman -brändiä on rakennettu.
Siinä yhdistyy korkea laatumielikuva
ja sympaattisuus. Snellmanin laadukkaat tuotteet ovat juuri sitä, mitä
brändi lupaa. Erinomaista työtä on
tehty myös alkutuotannossa – Figen
siitä vain yhtenä esimerkkinä.

Yhteistyömies
Tasapainoinen
tuotantoketju,
tehokkaat tuotantomenetelmät
ja kaupallisesti kiinnostavat
tuotteet ovat avainasioita, kun
pyrimme kasvattamaan liiketoimintaa ja tekemään siitä entistä kannattavampaa, sanoo Juha
Sarkkinen, Snellmanin Lihanjalostuksen uusi toimitusjohtaja.

Uran varrella oppii
Lihanjalostus ja alkutuotanto ovat tulleet Juhalle tutuiksi työuran aikana.
43-vuotiaaksi mies on ehtinyt tehdä
monenlaista suomalaisen elintarviketeollisuuden palveluksessa. HK- ja
Atria-lihatalojen lisäksi työpaikkoina
ovat olleet Fazer, Paulig ja viimeksi
Arla.
Helsingin yliopistosta elintarviketieteiden maisteriksi valmistunut Juha
on täydentänyt opintojaan työn
ohessa mm. Lontoossa. Kansainvälistä johtamiskokemusta on kertynyt
myös työtehtävistä Baltian, Venäjän
ja Ruotsin markkinoilla.
Kodin hän perusti Seinäjoelle Atrian
vuosinaan. Sieltä näet löytyi Minna-vaimo.
Millaisia oppeja monipuolisen uran
varrelta on tarttunut hihaan?
– Jotta liiketoiminnassa voi menestyä,
on pystyttävä erottautumaan kilpailijoista positiivisesti. Hyviin tuloksiin
ylletään vain yhdessä tekemällä, nostamalla yhteistyö tärkeäksi arvoksi.
Sovituista tavoitteista on pidettävä
kiinni, mutta erilaisia keinoja niihin
pääsemiseksi voidaan miettiä yhdessä.
– Uskon vahvasti Lean-ajatteluun,
joka on hyvä työkalu tukemaan liiketoiminnalle tärkeää jatkuvaa parantamista. Snellmanin Lihanjalostus on
sen toteuttamisessa tuotannossa jo
hyvällä tiellä.

Prosessin voi aina kopioida, osaavaa henkilöstöä ja laatumielikuvaa ei,
sanoo Herra Snellman -brändiä arvostava Juha Sarkkinen.

Teksti: Kimmo Salo ja Pälvi Salo | Kuva: Petteri Kitti

Kuunnellaanpa kuluttajaa
Tehdään lujasti töitä. Yritetään. Ollaan
rehellisiä ja kuljetaan läpi vaikeidenkin
tilanteiden yhteisvoimin, luettelee Juha
itselleen tärkeitä periaatteita.
– Snellmanin tekemä valinta luonnollisuudesta sopii sekin hyvin arvomaailmaani.
Tulemme lihanjalostuksessa jatkamaan
tällä valitulla tiellä.
Entä muuttuuko mikään nyt, kun suomalainen elintarviketeollisuus elää todella
haastavia aikoja?
– Tuotelaadun ja innovaatioiden on pysyttävä korkealla tasolla. Suurempien lihayhtiöiden seurassa on terävästi määriteltävä
ne tuoteryhmät, joissa haluaa olla kaupan
silmissä ykkönen tai vähintään kakkonen.
Lisäksi on toki oltava muita tukijalkoja, kuten kaupan omia merkkejä, jotka tehokkaasti valmistamalla varmistetaan riittävät
tuotantovolyymit, Juha linjaa.
Kun kauppa karsii valikoimiaan ja samanaikaisesti lihamarkkinoilla on ylitarjontaa,
pärjäävät vain parhaat tuotteet. Valmistavalla teollisuudella täytyy tulevaisuudessa olla entistä läheisempi kosketus kuluttajiin ja heidän tarpeensa on kyettävä
tunnistamaan.
– Koko arvoketjun tulisi olla tasapainossa.

Kaupallisten toimintojen tehtävänä on ennustaa entistä tarkemmin kaupallinen eli
asiakkaidemme tarve, ja tämän tiedon
tulisi ohjata tehokkaammin tehtaan tekemistä ja koko alkutuotantoamme.
Juha lupaa, että Snellmanin Lihanjalostus
panostaa asiakaslähtöisyyteen, kuluttajalähtöisiin innovaatioihin ja koko arvoketjun tehokkaampaan hallintaan.

jän. Työkaverit ovat myös palautteissaan
reiluksi ja oikeudenmukaiseksi kehuneet.
Uskon vuorovaikutteiseen ihmisten johtamiseen ja esimiestyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Juha kertoo tykkäävänsä siitä, että hänet
haastetaan. Eri mieltä saa luonnollisesti
olla ja virheitäkin on lupa tehdä, mutta
niistä tulee myös oppia.

Juhan saa haastaa

Erilaistuminen ja lisäarvoa

Siirrymme Juhan kanssa pihalle ottamaan
valokuvia. Pyydämme häntä samalla kuvailemaan itseään. Millaisen johtajan lihanjalostus sinusta saa?
– Yhteistyökykyisen sekä analyyttisen
ja määrätietoisen liiketoiminnan kehittä-

Tuottajille Juhan viesti on, että Snellmanilla uskotaan liha-alan kotimaisen tuotannon jatkuvuuteen.
– Erilaistumalla ja yhdessä lisäarvoa tuottamalla pystymme varmistamaan toiminnan jatkuvuuden, hän sanoo.

TJ
Juha Sarkkinen

Alkutuotanto
Tomas Gäddnäs

Talous
Krister Snellman

QEHS
Mikael Snellman

Tuotanto
Roland Snellman

Logistiikka
Timo Tupeli

Snellmanin Lihanjalostuksen uusi johtoryhmä marraskuusta 2015 alkaen.

Kaupallinen
Peter Fagerholm
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Vasemmalla: Jo ensimmäisenä päivänä asennuksen jälkeen, sonnit hakeutuvat makaamaan kumimatolle. On suositeltavaa, että matolla katetaan 2/3 karsinan syvyydestä. Näin eläimet mahtuvat
kaikki yhtäaikaa makaamaan maton päälle. Samalla tämä ohjaa eläimet makaamaan karsinan
takaosaan, jolloin etuosa jää vapaaksi eläiten syöntiä varten.

Pehmeän makuualustan ja ennen kaikkea kylmäkasvatuksen kriittinen piste
on eläinten puhtaus. Puutteellinen kuivitus voi pahimmassa tilanteessa johtaa
suuriin hyvinvointi- ja hygieniaongelmiin.
Eläinten puhtauteen vaikuttavat oleellisesti myös ruokinta, ilmanvaihto sekä
eläintiheys.

Uudet ratkaisut kiinnostavat
tuottajakentällä

UUDISTETUT KEHITTÄMISLISÄT KOROSTAVAT

Lihanautojen hyvinvointia
Tuotannon kannattavuus on selkeästi yhteydessä eläinten
hyvinvointiin ja terveyteen. Kun olosuhteet ovat kunnossa, eläin kasvaa ja tuottaa paremmin. Yksi lihantuotannon
ongelmista on suuri hävikki, eli poistuma jossain vaiheessa
kasvatuksen aikana. Suurimmat taloudelliset tappiot tulevat lähes teuraskypsien eläinten tapaturmien aiheuttamien
ennenaikaisten poistojen tai lopettamisen kautta.
Snellmanin uudisetut kehittämislisät erikoistuneille nautatiloille astuvat voimaan
1.3.2016
– Uuden olosuhdelisän myötä haluamme
kannustaa yhä useampia tuottajia panostamaan lihanautojen kasvatusolosuhteisiin, kenttäpäällikkö Vesa Hihnala sanoo.
Samalla se kertoo sen suunnan, johon
haluamme Snellmanin Kunnon naudantuotannon olevan matkalla. Kasvatusolosuhteet ovat yksi tärkeä osa luonnollista
naudantuotantoa ruokinnan (gm-vapaus,
hyväksytyt rehut), terveydenhuollon (mm.
Naseva) sekä ammattitaitoisen eläinten
hoidon ohella.

Kylmässä hyvä kuivitus,
lämpimässä pehmeä kumimatto
Olosuhdelisä myönnetään erikoistuneille
nautatiloille, joilla lihanaudat kasvatetaan
joko hyvin kuivitetussa kylmäkasvattamossa tai eläimen karsina-alasta on vähintään 50 % varustettu pehmennetyllä
materiaalilla, eli parsi- tai ritilämatoilla.
Vaatimus koskee kaikkia tilan eläimiä kasvuvaiheesta riippumatta.
– Olosuhdelisä ei siis vaadi välttämättä
rakenteellisia muutoksia, Vesa täydentää.
Kylmäkasvattamoissa hyvän kuivituksen
merkitys korostuu entisestään. Eläinten
likaisuus voi johtaa jo myönnetyn lisän

Syksyn tuottajatilaisuuksissa Snellmanin
nautatiimi on tiedottanut päivitetyistä
kehittämislisistä ja niiden perusteista.
Palaute tuottajilta on ollut hyvin myönteistä.
– Meiltä löytyy jo luonnollisesti iso joukko kylmäkasvattamoja, jotka täyttävät
olosuhdelisän vaatimukset. Sen lisäksi
on muutamia tiloja, jotka ovat investoineet betoniritilän päälle asennettaviin
kumimattoihin. Kumimatot tehdään aina
tilaustyönä paikalla tehtyjen mittausten perusteella, Vesa sanoo. Kiinnostus
asiaan on ollut suurta ja uuden kehittämislisän kautta haluamme antaa tälle myönteiselle kehitykselle vielä lisää
vauhtia.

Kuluttajat arvostavat luonnollisuutta läpi tuotantoketjun
Myös kuluttajat kiinnittävät entistä
enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin. Puhutaan samalla asiasta, jonka
merkitys tulee tulevaisuudessa vain kasvamaan.
– Haluamme olla eturintamassa rakentamassa järkevän luonnollista suomalaista
naudantuotantoa.

Investointilisä
Myös investointilisä on päivitetty ja siinä
korostuu myös eläinten kasvuolosuhteet. Kriteerinä lisän myöntämiselle on
jatkossa mm. se, että kasvatus tapahtuu
joko hyvin kuivitetussa kylmäkasvattamossa tai lämpimässä ritiläkasvattamossa, joka on varustettu pehmeällä
makuualustalla. Myös Snellmanin tila- ja
ilmanvaihtosuositukset naudantuotantoon on ajanmukaistettu ja ne ovat samalla pohjana uusien ivestointien suunnittelussa. Erityishuomio kiinnitetään
lastaustiloihin, niin lastauksen sujuvuus
kuin myös eläintautien torjunta huomioiden. 				HJ

OLOSUHDELISÄ 5 c/kg
Lihanaudat kasvatetaan hyvin kuivitetussa kylmäkasvattamossa tai
eläimen karsina-alasta on vähintään 50 % varustettu pehmikemateriaalilla. Jos tila vastaanottaa ternivaskoita on niillä oltava kuivitettu
kiinteä makuualusta.
INVESTOINTILISÄ

ternistä teuraaksi 6 c/kg
vk- tai pihvivasikka 4 c/kg
Tilan eläinmäärän tulee kasvaa 30 %
investoinnin yhteydessä ja investointi täyttää tietyt minimivaatimukset. Juottovasikoilla täytyy
olla kuivitettu, kiinteä makuualusta.
Loppukasvatuksen tulee tapahtua
joko hyvin kuivitetussa kylmäkasvattamossa tai lämpimässä pehmeällä makuualustalla (kumimatot)
varustetussa ritiläkasvattamossa.
Hyväksytyn investoinnin lisähinta
on voimassa 3 vuotta.

SUJUVAN LASTAUKSEN
LISÄ 3 c/kg

Lisän tarkoitus on edistää turvallisia ja sujuvia lastaustilanteita tiloilla. Lastauslisän ehdot tarkennetaan vuoden 2016 aikana.

menettämiseen. Likainen ja kostea eläin
ei voi hyvin. Olosuhdelisä haetaan Anelman kautta ja hyväksytään aina tilakohtaisen auditoinnin jälkeen.

PÄIVÄKASVULISÄ

Tutkimukset ja käyttäjäkokemukset tukevat pehmeää alustaa
Eri tutkimukset osoittavat, että jalkaterveys on kylmäkasvattamoissa tai kumimatolla kasvaneilla sonneilla parempi kuin
pelkällä betoniritillä kasvaneilla. Naudalle
pehmeä alusta helpottaa luonnollista liikkumista ja vähentää tapaturmia.
– Pehmeä alusta voi ehkäistä juuri sellaisia
vahinkoja, joiden riski kasvaa loppukasvatusvaiheessa, Vesa sanoo. Maton pinta
antaa hyvän pidon, joten eläin menee hyvin makuulle ja nousee helpommin ylös.
Kun sekä jalka- että häntävauriot vähenevät, ennenaikaisten poistojen tarve vähenee.
– Jos eläin joudutaan lopettamaan loppukasvatusvaiheessa, vahinko on sekä tuottajan ja koko ketjun kannalta suurin.

KEHITTÄMISLISIÄ
erikoistuneeseen
naudantuotantoon

Päiväkasvulisä on kaikille nautatiloille tarkoitettu lisä, joka maksetaan aina tilityksen yhteydessä.
Sonneille minimiraja on 500 g/pv ja
hiehoille 400 g/pv.
SONNIT
500 g/pv
5 c/kg
550 g/pv		
10 c/kg
HIEHOT
400 g/pv
5 c/kg
450 g/pv
10 c/kg

Hyvin kuivitettu kylmäkasvattamo täyttää olosuhdelisän vaatimukset jos eläimet ovat puhtaita.
Mahdollinen likaisuus voi johtua kuivituksen lisäksi ruokinnasta, ilmanvaihdosta sekä eläintiheydestä. Ennen olosuhdelisän myöntämistä jokainen tila auditoidaan. Lisä haetaan kirjallisesti
Anelman kautta.

Olosuhde-, Investointi- ja Sujuvan
lastauksen lisät haetaan Anelman
kautta. Kehittämislisiä myönnettäessä varmistetaan aina samalla,
että tila täyttää kaikki Maatilan Parhaat -sopimusvaatimukset, kuten
mm. tilan mukana olo Nasevassa.
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Kun nurmialaa on niukasti, on varmistettava riittävä säilörehun sato, vaikka myöhäisempi korjuuaika heikentääkin säilörehun sulavuutta ja energia-arvoa. Toisaalta
satotason kasvu pienentää säilörehun
tuotantokustannusta. Kun säilörehu on
laadultaan heikompaa, sonnien riittävä
energian saanti voidaan varmistaa lisäämällä väkirehun käyttöä ruokinnassa.

Muista rehunäytteet
Satokausi 2015 osoitti, että rehuntuotanto ei aina onnistu suunnitellusti. Sateinen
kesä vaikeutti peltoviljelyä ja säilörehun
korjuuta, ja monin paikoin satotasokin jäi
tavanomaista pienemmäksi. Analyysitulosten perusteella säilörehujen laatu vaihtelee tänä vuonna suuresti. Säilörehuissa
näyttää olevan tavanomaista vähemmän
valkuaista, mikä tuo haasteita ruokinnan
suunnitteluun. D-arvo on kuitenkin ollut
kohtuullisen hyvä.
Tavanomaisesta poikkeavana satovuonna
sekä karkearehujen että viljan analysoinnin merkitys korostuu. Jos rehun laatua
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Tänä syksynä rehuvehnää on ollut hyvin
markkinoilla ja hintaero ohraan ja kauraan
on pieni. Se houkuttaa vehnän käyttämiseen myös nautakarjan ruokinnassa,
varsinkin jos oma rehuviljasato on jäänyt
heikoksi. Vehnä on energiapitoinen ja
maittava rehu. Korkean tärkkelyspitoisuuden vuoksi suositus on, että väkirehusta
korkeintaan 30 – 40 % olisi vehnää. Myös
tärkkelyspitoisen perunarehun käyttö
on hyvä pitää maltillisena, vaikka matala
hinta houkuttaa reippaisiin käyttömääriin.
Tärkkelyspitoisten rehujen suuren käyttömäärän riskeinä ovat pötsin happamoituminen, sorkkaongelmat ja maksapaiseet.
Silloin kun säilörehun laatu on heikko ja
valkuaispitoisuus on matala, alle 12 % kuiva-aineesta, ruokinnan suunnittelussa on
myös mietittävä valkuaistäydennyksen
tarvetta.
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Kuvio 1: Maitorotuisten sonnien teuraspaino, päiväkasvu ja ruhojen luokittuminen teurasiän mukaan.

ei tunneta tai analysoidut näytteet eivät
edusta kattavasti käytettäviä rehuja, ruokinnan suunnittelun tarkoitus vesittyy
ja lopputulos voi yllättää epämieluisasti
kuukausien päästä.
Ruokinnan suunnittelun tarkoituksena
on katsoa, miten käytettävissä olevilla
rehuilla saadaan aikaan paras lopputulos
eli tavoiteteuraspaino ja hyvä teuraslaatu
riittävän nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ruokinnalla voidaan vaikuttaa kasvunopeuteen ja siten teuraskypsyyden saavuttamiseen tarvittavaan kasvatusaikaan.
Nopeampi kasvu johtaa myös parempaan
lihakkuusluokkaan, mutta voi myös lisätä
ruhon rasvoittumista.
Kuviosta 1 nähdään, että maitorotuisten
sonnien nettokasvu on ollut parhaimmillaan, kun sonnit ovat saavuttaneet teuraskypsyyden 17 – 19 kuukauden iässä. Vaikka
teuraspaino on kasvanut sen jälkeenkin,
on nettokasvu kääntynyt selvään laskuun.
Ruhojen luokittuminen ei kuitenkaan
parane enää olennaisesti, eikä yli 20 kk
teurasikä ole taloudellisesti kannattavaa
nykyisessä tukijärjestelmässä.

Ruokinnan vaiheistaminen
Naudan syöntikyky ja kasvun koostumus
muuttuvat eläimen kasvaessa. Kasvukyky voidaan hyödyntää parhaiten, kun
eläin saa syödäkseen riittävästi energiaa
ja rehun ravintoainekoostumus vastaa

mahdollisimman hyvin eläimen ravinnontarvetta jokaisessa kasvuvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasvatuksen lopussa ei tarvita yhtä väkevää
rehua kuin kasvatuksen alussa. Kun syöntimäärä kasvaa, tällä on myös taloudellista merkitystä.

In memoriam
EERO SALLINEN
Eero Sallinen toimi liikennöitsijänä Snellmanin Lihanjalostukselle 10 vuoden ajan kunnes jäi eläkkeelle keväällä 2015.
Jäätyään eläkkeelle hän sairastui vaikeasti ja menehtyi
heinäkuun lopussa. Eeron työtä kuvasti huolellisuus ja ammattitaito. Hänellä oli taito käsitellä niin ihmisiä kuin eläimiä rauhallisesti ja kunnioittavasti, mitä arvostettiin tuottajien keskuudessa. Eerolla oli vuosikymmenien kokemus
eläinten käsittelystä ja hän säilytti rauhallisuutensa myös
vaikessa tilanteissa. Liikennöitsijätoiminnan lisäksi hänellä oli myös oma nautatilallaan vasikoiden välikasvattamo. Muistamme Eeroa kiitoillisuudessa maltillisena
ja lämminhenkisenä ihmisenä, hekilönä, jonka kanssa oli helppo ja mukava tehdä
yhteistyötä.

MICHAEL NYGÅRD
Elokuun puolessavälissä saimme tiedot, että Michael
”Micke” Nygård on nukkunut pois, taisteltuaan vaikean sairauden kanssa. Olemme menettäneet ystävän ja työkaverin,
Figen on menettänyt osaavan ammattimiehen. Micke ehti
olla Figenillä (aikaisemmin FABA) töissä 11 vuotta. Micke seisoi aktiivisesti ja aidosti sen takana, mihin työssään uskoi.
Hänen omistautuminen loi uskottavuutta ja arvostusta monessa, varsinkin siantuottajissa. Micke oli todella kiinnostunut työstään, hän seurasi alaa ja jakoi tietoaan työkavereilleen. Työilmapiiri oli tärkeä, hän halusi olla osana sitä yhteisöllisyyttä loppuun asti. Kaipaamme Mickeä,
hänen iloisia kasvojaan ja hänen huumoriaan, muistamme häntä kiitollisuudella.

Lopuksi katse vasikkaan
Snellmanin lihanaudan kasvattajille tarjoamissa ruokintasuunnittelupalveluissa
ruokinta suunnitellaan lihanaudan kasvuvaiheen ravinnontarpeen mukaan. Suosittelemme erilaisten appeiden tekemistä
ainakin alku- ja loppukasvatukseen. Yksi
tapa vaiheistaa lihanaudan ruokintaa, on
jakaa nuorille eläimille väkirehulisä erikseen.

Sonnin kasvatus alkaa aina vasikasta.
Vaikka kyse on vain muutamasta ensimmäisestä kuukaudesta, on vasikan kasvatuksen onnistumisella pitkäkestoiset
vaikutukset. Kuviosta 2 nähdään, että
sonnin nettokasvu kulkee käsi kädessä
vasikan päiväkasvun kanssa. Vasikan kasvatukseen kannattaa siis panostaa, että
se pysyy terveenä ja siitä kehittyy hyvä
märehtijä. Tulevaisuudessa vasikan hinnoittelu muuttuu yhä enemmän laatua
korostavaksi.			 KP

Esimerkki lihanaudan kaksivaiheisesta aperuokinnasta
Appeessa, %
Säilörehua
Murskeohraa
Perunarehua
Rypsirouhetta
Kivennäisiä

5 - 12 kk
77,8
9,3
11,2
1,6
0,1

12 - 20 kk
79,1
9,0
10,5
1,3
0,1

MJ/kg ka
11,35
OIV, g/kg ka
90
Karkearehuprosentti 66%

11,39
89
68%

Tule mukaan tilaisuuksiimme kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista maitotilojen lihantuotantoon
liittyvistä asioista.
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Tilaisuudet maitotiloille
550

500

450

Väkirehun määrä ja laatu
Kun säilörehun sato tai laatu on jäänyt
heikoksi, moni pohtii sitä, kuinka pitkälle
säilörehua voidaan korvata välirehumää-

Tilaisuudet maitotiloille keväällä 2016
Ilmoittautuminen tapahtuu Anelman kautta tai alue-edustajallesi tilaisuuksia edeltävän viikon perjantaihin mennessä. Tervetuloa mukaan!

650

Sonnin nettopäiväkasvu, g

Ruokintastrategian valinta on tilakohtainen ratkaisu, johon vaikuttaa olennaisesti
tilan rehuntuotanto ja siinä onnistuminen.
Kun nurmialaa on riittävästi, painopisteenä voi olla säilörehun laadun parantaminen. Tutkimusten mukaan hyvälaatuisella
säilörehulla, jonka D-arvo on yli 68 %,
voidaan saavuttaa hyvät kasvutulokset
ilman väkirehuakin ja väkirehulisäyksestä
saatava kasvuhyöty pienenee säilörehun
sulavuuden parantuessa. Toisaalta maitorotuisen sonnin kasvupotentiaalia ei saada täysin hyödynnettyä pelkällä hyvälaatuisella säilörehulla.

700

Lihakkuus- tai rasvaluokka

■ Lihanaudan kasvatus vasikasta teuraskypsäksi on pitkä, yleensä 18 – 22 kuukautta kestävä prosessi, ja eläimen tuona aikana syömä rehu muodostaa merkittävän
osan tuotantokustannuksista. Tuotannon
talouden kannalta ei ole yhdentekevää,
millaista rehua lihanaudoille syötetään.
Toisaalta ei ole myöskään olemassa yhtä
oikeaa ratkaisua hyvän ja kustannustehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Hankintapaino,kg
Päiväkasvu,g

Suunnitellusti hyvään
lopputulokseen

rää lisäämällä? Nauta on märehtijänä
kehittynyt hyödyntämään kuitupitoista
ravintoa. Riittävä kuidun saanti on tärkeää, jotta pötsin mikrobisto voi hyvin ja
sulattaa kuitua tehokkaasti. Voimakas väkirehuruokinta heikentää kuidun sulatusta. Karkearehun kuitupitoisuus ratkaisee
sen, kuinka paljon väkirehua seokseen voi
laittaa.

400

Alle 800 800–899 900–999 1000–1099 1100 tai yli
Vasikan päiväkasvu, g

Maitorotuiset

Liharotuiset

Kuvio 2: Vasikan ja sonnin kasvut kulkevat käsi kädessä. Siksi vasikan kasvatukseen kannattaa panostaa.

16.2.

Iisalmi, Runnin Kylpylä

19.2.

Pietarsaari Snellman (ruotsinkielinen)

23.2.

Pihtipudas, Rajalan Riihi

24.2.

Pietarsaari, Snellman (suomenkielinen)

25.2.

Nivala, Sapuska

26.2.

Seinäjoki, Marttilan Talli

MEIDÄN ARKI
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Jalostusohjelma

Tuotantoketjun alkulähteillä
Figenin karjuasemalla työskennellään tuotantoketjun
todellisilla alkulähteillä. Kurkistimme figeniläisten työpäivään.
Teksti: Kimmo Salo ja Pälvi Salo | Kuvat: Petteri Kitti
Tuomikylän karjuaseman päivä käynnistyy
kello 5.30 – myös sunnuntaisin. Rytmin
sanelee logistiikka. Siementoimitukset on
saatava lähtemään asiakkaille aamukuljetusten mukana.
Figenin navetassa röhkii noin 130 lähes
300-kiloista karjua. Eikä mitä tahansa
karjuja, vaan varsinainen valiojoukko.
Längelmäen koeasemalta tänne valitaan
parhaat yksilöt levittämään suomalaista
genetiikkaa Snellmanin sopimustiloille ja
jonkin verran myös muiden teurastamojen asiakkaille.
Karjuaseman henkilökunnalla on hyvä yhteishenki. Pieni poppoo sitoutuu työhönsä ja sopeutuu nopeasti myös muutoksiin.
Tekemisen meininkiä arvostavat kaikki.
– Täällä me olemme Snellmanin tuotantoketjun todellisilla alkulähteillä, porukka
vitsailee.

Ilmajoelta Iowaan
Figenin markkina-alueena on koko Suomi,
mutta maantieteellisesti suurin alue on
Pohjanmaa.
– Pieni ihme on se, että meiltä menee
korkealuokkaista siementä myös vientiin. Suomen sikatalouden koko on vajaa
prosentti Euroopan tuotannosta, mutta
meillä on jalostukselle yli sadan vuoden perinteet. Suomalaisen sian lihak-

Juha Mäkelä

Eija Ala-Kokko

kuus, kasvukyky ja rehunkäyttökyky sekä
maamme erittäin hyvä eläintautitilanne
ovat valttejamme, tuotantopäällikkö Juha
Mäkelä kertoo.
Vientimaista suurin on tällä hetkellä Yhdysvallat. Myös Kanada sekä Keski-Eurooppa ovat merkittäviä.

Laadun varmistajat
Eija Ala-Kokko ja Juha Leppänen työskentelevät laboratoriotyöntekijöinä.
– Keskeinen tehtävämme on laadun varmistaminen. Tutkimme jokaisesta siemenannoksesta elävyyden ja tiheyden. Lähetyksille annamme viiden vuorokauden
säilyvyystakuun lähetyspäivästä alkaen,
Juha kertoo.
– Eniten tilauksia tulee maanantaisin, joka
on viikon kiireisin päivä. Tilaukset tehdään
yhä enemmän netissä, mutta edelleen asiakkaat myös soittavat meille, Eija toteaa.
Eija on työskennellyt Tuomikylässä jo 27
vuoden ajan, niistä 15 vuotta karjuasemalla. Maatalosta lähtöisin oleva nainen on
tehnyt töitä karjakkona ja hankkinut itselleen seminologin ammattitutkinnon. Juha
on koulutukseltaan agrologi.
– Koulutus tukee hyvin työtäni. On helppo löytää yhteinen kieli maataloustuottajien kanssa, 12 vuotta Figenin palveluksessa ollut Juha sanoo.

Juha Leppänen

Maanviljelijän taidosta hyötyä
Tapio Myllymäki ja Jarmo Rinta-Lusa
ovat eläintenhoitajia. Maatilan arki ja
maatalousyrittäminen on molemmille tuttua. Tapiolla oli aiemmin Isossa-Kyrössä
800 sian lihasikala. Siitä hän luopui, kun
tilan uudistaminen olisi vaatinut isoja investointeja. Jarmo hoitaa edelleen kotitilaansa Kurikassa.
– Työpäivä alkaa aina kahvinkeitolla. Sen
jälkeen lähdemme navettaan nesteen ottoon. Yksi lypsy kestää 15–20 minuuttia, ja
karjuja lypsetään päivästä riippuen 10–30
kertaa. Tämän jälkeen eläimet ruokitaan
ja karsinat siivotaan, Tapio ja Jarmo kertovat.
Tarpeen mukaan molemmat ovat myös laboratoriotyöntekijöiden apuna: päivystävät, ottavat vastaan tilauksia ja järjestävät
kuljetuksia.

Eläimiä kunnioittaen
Eläintenhoitajan työ vaatii hyvää fyysistä
kuntoa. Monenlaisia tilanteita voi päivän
mittaan tulla eteen. Miehet korostavat,
että suurten eläinten kanssa on syytä olla
varovainen ja niitä on kunnioitettava.
– Sika on utelias eläin. Jos se leikillään
tökkäisee torahampaillaan, siitä voi olla
leikki kaukana. Minulle on kerran käynyt
näin ja otin siitä opikseni loppuiäksi, Tapio
toteaa.
Siat tulevat karjuasemalle kahdeksan kuukauden ikäisinä ja ovat siellä keskimäärin
vuodesta puoleentoista. Sen jälkeen ne
viedään teuraaksi Snellmanille.

Jarmo Rinta-Lusa

Tapio Myllymäki

parantaa tuotantopotentiaalia

Jalostus on sikatalouden tuotekehitystä ja luo potentiaalin
koko ajan tehostuvalle tuotantoketjulle. Jalostusorganisaatiosta riippumatta voidaan yleisesti todeta, että tavoite kaikissa
jalostusohjelmissa on samanlainen: luoda perinnöllistä edistymistä siten, että lihan tuotantokustannus pienenee. Samaan
aikaan kiistatonta on, että strategisia valintoja tehdään tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. Figen vastaa suomalaisen sian jalostusohjelmasta siten, että Snellmanin arvot ja strateginen ote
näkyvät vahvasti jalostusohjelman tavoiteasetannassa.
Toimivassa jalostusohjelmassa perinnöllinen edistyminen on
aina jalostustavoitteen mukaista. Figenin jalostustavoitteen
kantavana voimana on tuotannon tehokkuuden kokonaistalous ja teuraslinjalle saatavan raaka-aineen laatu. Tämä seikka on ketjussamme selvä vahvuus – koko ketjun läpi käytävän
tarkastelun kautta vältymme osaoptimoinnilta ja siten turhalta
hävikin luomiselta. Yksinkertaisesti sanottuna monta pientä
askelta useassa ominaisuudessa on parempi kuin yksi isompi
harppaus vain yhdessä ominaisuudessa.

Kasvun perinnöllinen edistyminen
70
60
50
40
30
20
10
0
g/pv

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rehuhyötysuhteen perinnöllinen edistyminen
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ry/kg kasvua

Liha-% perinnöllinen edistyminen

Oheisissa kuvissa on esitetty Figen jalostusohjelmassa saavutettu perinnöllinen edistyminen tärkeimmissä kokonaistalouteen vaikuttavissa ominaisuuksissa. Edistyminen on hyvin
linjassa valitsemamme strategian kanssa: Pahnuekoko kasvaa,
mutta siten, että porsaskuolleisuus ei samaan aikaan nouse ja
keskimääräinen porsas on lihasikana vuosi vuodelta hieman
parempi.

3,5

Kuten aikaisemmin tuotiin esille, jokaisen yksittäisen ominaisuuden parantamisella pyritään pienentämään lihan tuotantokustannusta ja sitä kautta parantamaan koko ketjun
kannattavuutta. Jalostusohjelmassa tapahtuvan vuosittaisen
perinnöllisen edistymisen arvoksi saadaan kaksi euroa per lihasika, kun kokonaisuus lasketaan auki lihan tuotantokustannus mallintaen (Taulukko). Nykyisillä ponnisteluilla uskomme
perinnöllisen edistymisen vielä nopeutuvan. Jokaisen porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalan kohdalla on hyvä miettiä emakoiden uudistusohjelman toimivuus. Toimiva uudistusohjelma
on oleellinen osa tämän kehityksen realisointia jokaisessa sikalassa.
Timo Serenius

1

3
2,5
2
1,5

0,5
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Yorkshire

Maatiainen

Perinnöllinen
edistyminen
10 vuodessa

Ominaisuuden taloudellinen arvo

Taloudellinen
merkitys /
lihasika, €

Yhteensä syntyneiden lkm

1,00

3,61

3,61

Kuolleena syntyneiden lkm

-0,01

-3,98

0,04

Porsaskuolleisuus
ennen vieroitusta

-0,01

-4,66

0,05

Ikä 1. kertaa prsiessa

-6,40

-0,05

0,32

Porsimaväli

-3,20

-0,19

0,60

Päiväkasvu

46,00

0,03

1,20

Rehunhyötysuhde

-0,24

-30,92

7,42

Liha%

2,60

2,96

7,69

Perinnöllisen edistymisen taloudellinen arvo/lihasika 20,92 €
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Tulokset kehittyvät
hyvää vauhtia
Emakoiden vuosituotos on kasvanut lokakuun loppuun mennessä keskimäärin
0,6 vieroitetulla porsaalla vuoden 2014
tuotokseen verrattuna, kun pidemmän
aikavälin kehitysvauhti on ollut 0,4 vieroitettua porsasta per emakko ja vuosi.
Porsastuotos on parantunut erityisesti
100 – 200 emakon sikaloissa, missä emakoilta on vieroitettu 1,2 porsasta enemmän kuin 2014. Näin suuri muutos kertoo
ennen kaikkea panostuksesta sikalan
jokapäiväisiin rutiineihin ja siten kiimantarkkailun, tiineytysten, porsaiden hoidon
ja emakoiden sekä porsaiden ruokinnan
paremmasta onnistumisesta.
Osansa tuloskehityksessä on myös jalostuksella ja pahnuekoon kasvulla. Pahnuekoon geneettisen edistymisen tahti on
porsas lisää kymmenessä vuodessa, kun
samalla huolehditaan siitä, ettei porsaskuolleisuus pääse nousemaan.

viikon iässä, osalla vielä myöhemmin. Pitkä imetys on porsaalle eduksi, mutta pidentää emakon tuotantosykliä ja alentaa
sitä kautta vuosituotosta. Toisaalta, kun
emakot vieroitetaan ryhmissä, imetyksen
keston on myös sovittava sikalan vieroitusrytmiin.
Vieroitettujen porsaiden määrä emakkoa
ja vuotta kohden ei vielä kerro koko totuutta emakon tuotoksesta. Kokonaisuus
hahmottuu vasta kun huomioidaan porsaiden hävikki välikasvatuksessa ja lihasikalassa, lihasikojen teuraspaino ja ruhon
lihakkuus. Emakon punaisen lihan tuotanto on otettu tänä vuonna porsas- ja yhdis%
telmätiloille maksettavan30kehittämislisän
perusteeksi. Tavoitteena25 %
on kannustaa
tuottajia sekä tuotannon tehokkuuden
20 %
parantamiseen, että hävikin
vähentämiseen.
15 %
10 %

Nopeammin vähemmällä rehulla
Emakon vuosituotos muodostuu monesta
osatekijästä. Siihen vaikuttavat porsimisprosentti, pahnuekoko, porsaskuolleisuus
ja vieroitusikäkin. Suuremmissa emakkosikaloissa porsaat vieroitetaan neljäviikkoisina, mutta pienemmissä usein viiden
30 %

38% ➝ 19%

5%
Lihasikaloiden tuotantotulokset
ovat kehittyneet erittäin hyvin kuluvan
vuoden
0%
aikana, mikä näkyy reippaana <siirtymänä
825
825-849
päiväkasvujen jakaumassa. Marraskuun
2015 loppuun mennessä lihasikojen päiväkasvu on nopeutunut keskimäärin 23 gram-

20% ➝ 36%
2014

20 %

2015
ry/liha-kg

25 %

15 %
10 %
5%

< 825

825-849

850-874

875-899

900-924

925-959

960-999

≥ 1000

Päiväkasvu

Lihasikaloissa päiväkasvujen jakauma on siirtynyt nopeampiin
kasvuihin.
2,9
2,85
2,8

maa ja
kokonaisrehuhyötysuhde on
pienentynyt 0,05 rehuyksikköä per kasvukilo vuoden 2014 tuloksiin
verrattuna.

Katse ruokintaan
Ruhojen jatkojalostuksen kannalta on
ilahduttavaa todeta, että nopeampia kasvuja ei ole saavutettu ruhojen lihakkuuden kustannuksella. Itse asiassa lihaprosentti on parantunut kolme kymmenystä
ja on tänä vuonna keskimäärin 60,7 %,
kun keskiteuraspaino on lähes 97 kg. Parhaassa 25 % kasvatuseristä päiväkasvu on
lihasikaloissa 970 g ja yhdistelmissä 1071
g, kokonaisrehuhyötysuhde 2,61 ry/kg.

Parhaisiin tuloksiin päässeille lihasikaloille on yhteistä, että sikojen ruokinta on
jaettu vähintään kahteen, usein kolmeen
tai useampaan vaiheeseen. Ruokinnassa
käytetään myös vehnää tai puolitiivistettä
nostamaan alku- ja keskikasvatusrehujen
energia-väkevyyttä. Vehnä on maittavaa sioille ja lisää rehun syöntiä. Tänäkin
vuonna rehuvehnää on hyvin saatavilla,
eikä hintaeroa ohraan juuri ole.

Miksi hyvä kasvu on tärkeää?

Parhaimpiin tuloksiin päässeet lihasikalat
ovat käyttäneet yhteistyökumppaneidemme, Suomen Rehun tai Feedexin valmistamia täydennysrehuja. Rehuyhteistyön
tavoitteena on, että tuottajillamme on
käytettävissä kotimaiselle eläinainekselle
sopivat rehut, jotka mahdollistavat Kunnon Maatiaispossu hyvän kasvukyvyn ja
lihakkuuden realisoimisen.

Sika käyttää joka päivä osan syömästään
2014
rehusta elintoimintojensa ylläpitoon,
2015
vaikka se ei kasvaisi grammaakaan. Mitä
nopeammin sika kasvaa, sitä pienemmäksi tämän ylläpitorehun osuus koko
rehunkulutuksesta jää ja rehuhyötysuhde
paranee. Toisaalta runsaampi ruokinta
laskee ruhojen lihakkuutta. Lihakkuus ei
saisi kuitenkaan
laskea
liikaa,960-999
sillä silavan
850-874
875-899 900-924
925-959
≥ 1000
Päiväkasvu
markkina-arvo
on vähäinen. Lisäksi yhden
silavakilon tuottamiseen sika tarvitsee
energiaa lähes neljä kertaa enemmän

61,3
61,1
60,9
60,7
60,5
60,3
60,1
59,9
59,7
59,5
59,3

2,9
2,85
2,8
2,75
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
2,45
2,4
< 825

0%

825-849 850-874 875-899 900-924 925-959 960-999 ≥ 1000

Rehua ry/tuotettu lihakg
Kokonaisrehunkulutus ry/lihakg

Lihaprosentti

Kun ruokinta on optimoitu ja rehun annostus kohdallaan, nopeampi kasvu
parantaa rehuhyötysuhdetta ja lihakkuus pysyy hyvänä.
61,3
61,1
60,9

Kasvatuksen alussa lihasika kasvaa lähinnä lihasta, ellei valkuaisen saanti tai laatu
rajoita lihasten kasvua. Kun sika kasvaa
isommaksi, sen geneettinen potentiaali
asettaa rajan lihasten kasvulle ja kasvupotentiaalin ylittävä energian saanti
näkyy sian rasvoittumisena. Parempien
kasvujen tavoittelussa pitää siis satsata
sian kasvupotentiaalin hyödyntämiseen
alkukasvatuksessa, ja loppukasvatuksessa
varmistetaan hyvä lihakkuus rajoittamalla
leikkojen rehuannosta. Imisien syöntikyky
on leikkoja pienempi, ja ne saavat syödä
ruokahalun mukaan.

Lihaprosentti

Snellmanin tuottajat ovat ottaneet vuoden 2015 aikana
reippaita askelia tuotantotulosten parantamiseksi sekä
porsastuotannossa että lihasikojen kasvatuksessa. Suunta
on oikea ja tulosten kehitysvauhti hyvä.

kuin yhden lihaskilon muodostamiseen.
Liika rasvoittuminen huonontaa siten rehuhyötysuhdetta.

Porsas- ja yhdistelmätuotannossa vaiheruokinnan saralla on vielä saavutettavaa
sekä rehukustannusten että tuotantotulosten osalta. Ensi vuoden puolella EU:ssa sianrehujen A-vitamiinipitoisuuksille
asetetut ylärajat, lihasiat 6 500 k.y., emakot 12 000 k.y. ja porsaat 16 000 k.y./kg rehua (kosteus on 12 %), tulee muuttamaan
täydennysrehujen vitamiinipitoisuuksia.
Nykyisten kaltaisten yhdistelmätiivisteiden käyttö lihasikojen ruokinnassa ei ole
jatkossa enää mahdollista, koska seokseen tulisi A-vitamiinia yli sallitun määrän.
Nyt on hyvä sauma pohtia investointia lisäsiiloon, jotta emakoilla ja lihasioilla voisi
olla omat tiivisteensä.		
KP

Sikalan tautisuojaus
– tärkeämpää kuin
koskaan aikaisemmin
Suomalaisen sikatalouden suurena huolenaiheena on afrikkalaisen sikaruton
(ASF) leviäminen Suomen lähialueilla,
erityisesti Virossa. Tauti on levinnyt laajalle Baltian alueen ja Puolan villisikapopulaatiossa: ASF-löydöksiä tehdään
viikoittain kymmenistä kuolleista villisioista. Latviassa, Liettuassa ja Puolassa tiukat tautisuojaustoimet ovat vielä
pitäneet taudin sikaloiden ulkopuolella,
mutta Virossa tauti on levinnyt jo 18 tuotantosikalaan.
Afrikkalainen sikarutto on sikojen verenvuotokuume, johon ei ole olemassa
hoitoa, eikä taudilta voi suojautua sikoja
rokottamalla. Tauti tarttuu helposti ja on
sioille tappava, mutta ei tartu ihmisiin.
Ihmiset voivat kuitenkin levittää taudin
sikaloihin mm. jalkineissaan ja vaateissaan tai tartunta-alueelta tuotujen lihatuotteiden mukana.
Aktiivisia toimia tarvitaan nyt kaikilta,
jotta ASF-viruksen leviäminen Suomeen
estetään. Sikasektorilla panostetaan
ennaltaehkäiseviin toimiin, mikä tarkoittaa mm. sikaloiden tautisuojauksen
tehostamista. Jokaisessa sikalassa tulee
olla käytössä tautisulku, eli sikalaan tultaessa vaihdetaan jalkineet ja vaatteet
ja pestään kädet. Eläintaudeilta suojautumisessa olennaista on myös se, että
eläinten lastaukseen on asianmukaiset
tilat, kuljettajan ei tarvitse tulla lastates-

!

sa sikalan puolelle ja lastauksen jälkeen
hänen on mahdollista pestä jalkineet.
Eläinten terveys ETT ry on laatinut tiloille yksityiskohtaiset ohjeet afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Toimintaohjeet ja tautisuojauksen periaatteet tulee
käydä läpi sikalatyöntekijöiden, myös
lomittajien kanssa.
Koska villisiat levittävät sikaruttoa, sikalassa työskentelevien henkilöiden tulee
välttää villisikojen metsästykseen osallistumista. ASF-virus on kestävä, eikä
tuhoudu pakastuksessa tai matalissa
ruuanvalmistuslämpötiloissa, ja leviää
siksi helposti elintarvikkeiden kautta.
Alueilta, joilla ASF-tautia esiintyy, ei saa
tuoda sian- tai villisianlihaa, eikä niistä valmistettuja elintarvikkeita. Myös
turkiseläinten rehuksi maahan tuotava
teurasjäte muodostaa riski taudin leviämiselle.
Tuottaja voi itse vaikuttaa eläintensä
terveyteen ja vähentää riskiä tarttuvien eläintautien leviämisestä tilalle
huolehtimalla sikalan tautisuojauksesta.
Keskustelkaa asiasta oman terveydenhuoltoeläinlääkärinne kanssa terveydenhuoltokäyntien yhteydessä. Voit
kysyä neuvoja myös Tove Donnerilta sikalasi tautisuojauksen parantamisesta.
KP

» Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta ja
tilatason tautisuojauksesta
Eläinten terveys ETT ry: www.ett.fi
Evira: www.evira.fi/asf
Maa- ja metsätalousministeriö: www.mmm.fi/asf
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Hyvää eläintenkäsittelyä
sekä joustavaa logistiikkaa

NAVETAN AVAJAISIA

Onko sinullakin kysymys
Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi.

si omaa työhönperehdyttämistä uusille
Eläinkuljetuslogistiikka muodostaa suuren kokonaisuuden,
kuljettajille sekä lisäkoulutuksia tarpeen
jonka napana, sekä kuljetusten että informaation osalta,
mukaan.
toimii teurastamo Pietarsaaressa. Vuositasolla kyse on yli
5100 kuormasta teuras- ja välityseläimiä, joiden turvallinen Teurastamolla tiukka aikataulu
Teurastamolle saapuu päivittäin noin 16–
kuljettaminen perhetilojen välillä ja perhetiloilta teurasta18 teuraskuormaa, suurin osa aamupäivälmoon, on meidän vastuullamme.
lä. Navetassa on tilaa 750 sialle sekä 120
Kaikki 10 liikennöitsijää, jotka vastaavat
Snellmanin eläinkuljetuksista, ovat itsenäisiä yrittäjiä. Liikennöitsijöiden lisäksi
tiimiin kuuluu 30 kuljettajaa.

Eläintenkäsittely on kaiken A ja O
Liikennöitsijöiltä vaaditaan paljon, toteaa
Snellmanin Lihanjalostuksen kuljetuspäällikkö Mona Julin. Kentällä liikennöitsijät
ovat osa Snellmanin julkista kuvaa, heidän tulee osata käsitellä eläimiä tehtävän
vaatimalla varmuudella ja kunnioituksella,
tuntea lainsäädäntöä koskien kuljettajien
työturvallisuutta, ajo- ja työaikoja ym.
Liikennöitsijöiden sopimuksessa Snellmanin kanssa määritellään, miten työ tulee
tehdä. Kevään aikana logistiikkatiimi on
myös liikennöitsijöiden kanssa laatinut
kuljettajastandardin, jossa käytiin yhdessä läpi työkuvauksen sisältöä sekä se, millä tavalla työ tulee tehdä.
– Kaikista tärkeintä on, että eläimiä kohdellaan oikein kaikissa tilanteissa, Mona
Julin toteaa. Jokaisen kuljettajan tulee
tietää, miten eläimiä tulee ja saa käsitellä,

mikä osaltaan myös vaikuttaa kuljettajan
omaan työturvallisuuteen.
On myös keskusteltu eläinten käsittelyä
koskevasta kuvamateriaalista, joka on syksyllä esitetty mm. MOT -TV-ohjelmassa.
– Kuljettajat ovat tietoisia siitä, että heidän
toimintansa voi koska tahansa olla tarkastuksen kohteena. Oikea käyttäytyminen
on ehdotonta kaikissa olosuhteissa.
Toinen Snellmanin vuoden 2016 projekteista tukee tuottajia parantamaan tilan
lastausolosuhteita. Tavoitteena on mm.
ennaltaehkäistä ongelmatilanteita lastauksen yhteydessä.

Tautisuojaus tärkeä
Hygieniasta sekä tautisuojauksesta on
keskusteltu paljon kuluneen vuoden aikana. Koska sikaruttoa on havaittu lähellä
Suomen rajoja, on äärimmäisen tärkeää,
että eri tilojen välillä liikkuvat henkilöt
ovat perehtyneet tartuntasuojaukseen.
Jotta kuljettaja saa tehdä eläinkuljetuksia,
hänen on käytävä lakisääteinen pätevyyskoulutus. Snellman järjestää tämän lisäk-

naudalle. Yhteensä teurastetaan 1400 sikaa ja 180 nautaa päivittäin.
Työpäivän ensimmäisellä puoliskolla teurastamossa hallitsee hyvin tiukka aikataulu. Suurin osa teurastuksista tapahtuu aamun aikana, jotta tehtaan muilla osastoilla
olisi riittävästi raaka-ainetta. On erittäin
tärkeää, että teuraskuormat saapuvat perille oikeaan aikaan, sillä muuten muiden
osastojen työ voi pysähtyä. Myös tiloilla syntyvät myöhästymiset, esim. väärin
merkityt eläimet tai lastausongelmat, vaikuttavat teurastamon työkulkuun.

 RYTKÖNEN, MAANINKA
Heli ja Markus Rytkönen Maaningalla pitivät uuden automaattilypsypihattonsa avajaiset 30.10.2015. Navetassa on kaksi Lely A4 Manager
-lypsyrobottia sekä puhdistusrobotti. Timo Hietanen Snellmanilta
piti makkaragrillin kuumana, isäntäparia onnittelemassa Matti Kastarinen.

Marraskuussa tehtyjen organisaatiomuutosten yhteydessä eläinkuljetukset
siirtyivät logistiikkaosaston alaisuuteen,
jonka vastuuhenkilönä toimii Timo Tupeli.
Organisaatiomuutos ei tuonut mukanaan
mitään suoranaisia muutoksia tuottajille,
mutta reittisuunnittelun työnjako muuttui
osittain.
Onko sinulla palautetta liittyen eläinkuljetuksiin? Lähetä viestisi Anelma-järjestelmän palautelomakkeen kautta!
HJ

Ann Knutar
MP-toimiston esimies

Snellmanin eläinvälitys

Teuraskuljetuksia
vuositasolla
1900 sikakuormaa -> 32,5 milj. kg
1900 nautakuormaa ->13,5 milj. kg

Vasemmalta Henri Hurmerinta, logistiikasta
vastaava Timo Tupeli, Peter Björk, Antti Sallinen, Henry Ahlvik, Jukka Takanen, Kari Peltola,
Mika Laakso, Christer Sundqvist, Tomi Hietanen ja kuljetuspäällikkö Mona Julin. Kuvasta
puuttuu liikennöitsijä Timo Hartikainen.

 Milloin postitetaan vuosiyhteenveto ja
ensi vuoden tuottajakortit?
Vastaus: Vuosiyhteenveto siirretään Anelmaan
tammikuun puolivälissä. Vuosiyhteenvedot lähetettiin aiemmin kaikille tuottajille postitse,
mutta nyt lähetämme yhteenvedot postitse vain
niille tuottajille, jotka saavat tilitykset postitse.
Muut tuottajat voivat tulostaa yhteenvedot itse
Anelmasta. Tuottajakortit postitetaan tammikuussa tuottajille, jotka ovat tehneet tuotantosuunnitelmansa vuodelle 2016 ajoissa. Uutta
on, että tuottajakorteissa on viivakoodi. Kun
käyt tuottajamyymälässä, näytä kortti portilla
vartijalle, niin hän rekisteröi käynnin.
 Mikä on iso lihasika?
Vastaus: Iso Lihasika on sika, jonka teuraspaino
on vähintään 130 kg. Sioille, joiden teuraspaino arvioidaan olevan
yli 130 kg (noin 170 kg
elopaino), tulee teurasilmoituksessa valita
eläinlaji “iso lihasika”.
Näin logistiikkasuunnittelija tietää, että kuljetusautoon tulee varata
tilaa isolle lihasialle.

Organisaatiomuutos

vuositasolla
470 porsaskuormaa
850 vasikkakuormaa

HYVÄ KYSYMYS!

 MOISIO MTY, RUOVESI
Mty Moision lypsyasemapihatossa vietettiin
avoimet ovet 2.10.2015.
Pihatossa on mm. Pellon ERGO-parret parsipedeillä ja ritilämatot. Maatalousyhtymän
omistavat Juha Rinkinen ja Jani Huotari.

Snellman toivottaa menestystä yhteistyökumppaneilleen!
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Joulupöydän
tuoreita herkkuja
PERINTEISET JOULULAATIKOT
SUOMALAISTEN MAKUUN!
Jouluna maistellaan perinteisiä makuja, ja
siihen kelpaavat mielestämme vain tuoreet herkut. Kokkikartano tekee kaikki
joulutuotteet tuoreina, eli niitä ei pakasteta missään vaiheessa.

Joulun maun tuntee jo kieli...
Herra Snellmanin kinkuilla, pasteijoilla
ja lihahyytelöillä tulee joulu kultainen.

VIIPALOITU LIHAHYYTELÖ
LIHAHYYTELÖ

LEPPÄSAVUSTETTU
PIKKUKINKKU

YLIKYPSÄ KINKKU,
kokonainen ja puolikas

Valmiiksi viipaloitu tai kunnon pala
herkullista lihahyytelöä näyttävään
joulupöytään.

Aidosti leppälastuilla
savustettu perinteikkään
makuinen kinkku on hyvä
vaihtoehto esimerkiksi silloin kun syöjiä on hieman
vähemmän.

Herra Snellmanin perinteiset, ylikypsän
mureaksi kypsytetyt kinkut sopivat mainiosti juhlapöytään. Kauniin ruskeaksi
savustetut kinkut voidaan viipaloida
haluttuun paksuuteen suoraan kinkusta.
Herkullinen leppäsavun maku!

HUNAJAMAKSAPASTEIJA
PERINTEINEN MAKSAPASTEIJA
JUHLAVA MAKSAPASTEIJA
Hunaja yhdistettynä maksapasteijaan
luo makuyhdistelmän vailla vertaa.
Suosittelemme!
Tarjoamme myös perinteisen pienemmän joulupasteijan sekä ison Juhlavan
maksapasteijan pakattuna näyttävään
pahvirasiaan. Suussasulavan täyteläisiä
pasteijoita maksatuotteiden mestarilta!

KYPSÄ JUHLAKINKKU, luuton
Herra Snellmanin kypsä juhlakinkku
kypsennetään mureaksi hitaasti uunissa. Valmiiksi kypsennetty gm-vapaa
maatiaispossun kinkku on helppo
kuorruttaa haluamallaan tavalla.
Snellmanin kotisivuilta löydät useita
vinkkejä kinkun kuorrutukseen.

Näin joulun alla, perinteiset joululaatikot,
eli porkkana-, lanttu- ja perunalaatikko,
ovat suosituimmat tuotteet. Laatikot tehdään suomalaisista juureksista ja perinteisillä mausteilla, ihan kuten kotikeittiössäkin.

Näiden lisäksi kuuluvat myös hyvin perinteinen maksalaatikko ja hieman uudempi
tuttavuus bataattilaatikko Kokkikartanon
jouluvalikoimaan. Toinen hyvin kehuttu
tuote, jota kannattaa kokeilla, on jouluriisipuuro. Paksu ja täyteläinen riisipuuro
sopii mainiosti aamupalalle, välipalalle tai
vaikkapa jälkiruoaksi suosikkihillon kanssa. Hyvää ruokahalua!

KUNNON
MAATIAISPOSSUN
JUHLAKINKKU ON
AINUTLAATUISEN
SUOMALAINEN.
Lue miksi: snellman.fi/maatiaispossu

Snellmanin Kunnon maatiaispossu on satavuotisen työn tulos, joka
erottuu monella tavalla edukseen. Tätä laadukasta kotimaista possua
saat yksinoikeudella Snellmanilta.
Kunnon kinkku valmistetaan valtavirrasta poiketen perinteisellä
tavalla, jossa sen annetaan levähtää vuorokauden ennen pakkausta,
jotta ylimääräinen suolaneste valuu pois. Näin kinkku ei kuivu paiston
yhteydessä liikaa. Lihapitoisuus on ennen paistoa n. 85 - 86 %!

Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta
toivottaa Herra Snellman

