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Johdanto

Lopettaa tai kehittää

12 GM-vapaa tuotantoketju toimii

 Yli 5000 kotieläintilaa luopuu kotieläintuotannosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä
käy ilmi TNS Gallupin tutkimuksesta suomalaisen lihantuotannon kehitysnäkymistä.
Muutos on dramaattisin siantuotannossa, jossa tilojen lukumäärä laskee 10 prosentin vuosivauhtia. Tämä tarkoittaa, että sikatilojen lukumäärä puolittuu vuoteen 2020
mennessä. Naudantuotannossa prosentuaalinen vähennys ei tutkimuksen mukaan ole
aivan yhtä nopeaa, edellyttäen, että maitotuotteiden viennissä syntyneiden ongelmien
takia tapahtuneet hinnanlaskut eivät johda yllättäviin seurauksiin.
Tuottajien lukumäärän lasku ei ole sinänsä mitään uutta. Liha-ala on käynyt läpi hyvin
nopeaa rakennemuutosta viimeiset 20 vuotta. Tuotannon volyymiä ajatellen näyttää
siltä, että nautatilojen vähenevä lukumäärä vielä pystyisi pitämään pintansa naudantuotannossa. Vuosituotannon ennustetaan olevan lähivuosina 82-85 milj. kg. Tämä edellyttää kuitenkin, että maidon- ja naudantuotannon investoinnit voivat jatkua nykyisessä
laajuudessa. Siantuotanto laskee kuitenkin myös määrien suhteen. Pelkästään tänä
vuonna sianlihan tuotanto on Suomessa vähentynyt 10 milj. kg ja vähennys vuoden
2008 huipputuotannosta on jo 30 milj. kg. Jotta sianlihan vuosituotanto pysyisi 180
– 190 milj. kilon tasolla, vaaditaan sekä uusinvestointeja että aktiivista tuotannon tehostumista.
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Samaan aikaan kun suomalainen siantuotanto on vähentynyt 30 milj. kg, Snellmanin
tuottajatiimin tuotanto on kasvanut 14 milj. kg. Snellmanin sianlihan määrä on kaksinkertaistunut kahdeksan vuoden aikana tämän vuoden ennustettuun 32 milj. kiloon.
Naudanhankinnassa määrä nousee tänä vuonna 13 milj. kiloon. Naudassa kaksinkertaistumisaika on ollut 12 vuotta.
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Kannessa:
Tervetuloa Kunnon Tuottajamessuille!
Messuopas sivulla 4-11!

Messuohjelma.........................................................................................5

Yhdessä teidän, lihantuottajiemme, kanssa olemme saavuttaneet aseman, jota emme
voineet aavistaa kymmenkunta vuotta sitten. Kiitos siitä! Snellmanin tuottajilla on nyt
merkittävä raaka-ainepohja, laadukas perusta Herra Snellmanin gm-vapaiden tuotteiden valmistukselle ja jatkokehitykselle. Pääpanostuksemme on nyt jalostusasteen nostossa ja koko tuotantoketjun prosessien jatkuvassa tehostamisessa.
Tänä vuonna 2267 lihantuottajaa on osallistunut Snellmanin tuotantoketjuun. Meillä on
ilo kutsua Teidät kaikki tuottajamessuille Pietarsaareen perjantaina 3.10, yhdessä muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Uskomme, että toimivan yhteistyön kannalta
on tärkeää tavata ja voida vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia tavoitteista. Toivomme, että
jatkossakin meillä on riittävän monta tuottajaa, joilla on halu, edellytyksiä ja kapasiteettia jatkaa liha-alan kehittämistä yhdessä Herra Snellmanin
kanssa. Teitä todella tarvitaan.
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Haluamme myös osoittaa lämpimän kiitoksen kaikille tuottajille, jotka ovat nyt siinä vaiheessa tilansa elinkiertoa, että
lihantuotanto on päättynyt tai tulee päättymään. Teidän työpanoksenne on ollut tärkeä. Toivomme teille kaikkea hyvää
ja siunattua tulevaisuutta.
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Syksyn saapuessa on jälleen Kunnon
tuottajamessujen aika. Tänä vuonna
Snellmanin tuottajamessut järjestetään uuden makkaratehtaan tiloissa
Kuusisaaressa.
Messut antavat Snellmanin sopimustuottajille
ja muille kiinnostuneille sidosryhmille mahdollisuuden tutustua Snellmanin Lihanjalostukseen
ja yhteistyökumppaneiden toimintaan. Messuilla
paikalla on Snellmanin johtoa ja alkutuotannon
väkeä keskustelemassa niin markkinatilanteesta
kuin kentän kuulumisista.
Messuosastojen lisäksi on mahdollisuus tutustua
tuotekehityksen arkeen uudessa koekeittiössä.
Koekeittiössä pääsee maistelemaan uutuustuotteita, vaikuttamaan tuotteiden kehitykseen sekä
osallistumaan kilpailuun.

KUNNON TUOTTAJAMESSUT KLO 10-16
Kuusisaaren uudessa makkaratehtaassa

Paikka: Kuusisaarentie 1, 68600 Pietarsaari
Aika: 3.10.2014 klo 10-16

TERVETULOA!
Tuottajamessujen retkikohde: ELHO
Lue lisää sivulta 8
YHTEISTYÖKUMPPANIT

klo 10.30 ja 12.30

klo 10.45 ja 12.45

Puheenvuoro - Konsernijohtaja Leena Laitinen
– Konsernin strategiset linjaukset
– Ajankohtaista alalla ja kaupan puolella
– Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Haastattelu – Snellmanin Lihanjalostuksen
kaupallinen johtaja Peter Fagerholm
– Lihanjalostuksen näkymät
– Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Messuosastot

Tuotekehityskeittiö

– Snellmanin yhteistyökumppanit
esittelevät toimintaansa

– maistiaisia tuoteuutuuksista
– näytöksiä tasatunnein
– mahdollisuus osallistua tuotekehitykseen
– kuluttajaneuvonta

Maatilan Parhaat -osasto
– ruokintaneuvontapiste
– Anelma-piste: tutustu naudan
ryhmähallintatoimintoon
– keskustelua alkutuotannon
edustajien kanssa

Konekenttä
– Snellmanin pihalla
– konekentällä esillä yhteistyökumppaneiden konetarjontaa

KILPAILU: Voita Snellmanin
Arabia mukisetti

Grillimakkaraa
ja kahvitarjoilu
– pihalla tarjolla maalaismakkaraa ja
Savujuusto Iivaria
– tarjolla myös kahvia ja pullaa

Keittolounas

Teurastamon nautalinja

– lihakeittolounas ruokalassa
– toivomme ennakkoilmoittautumista: anelma.snellman.fi

– tutustu nautalinjaan alkutuotannon konttorista

Tuottajamyymälä

Biokaasun vastaanottopiste
– vastaanottopisteen esittely
klo 12 jälkeen

– laaja valikoima ja hyviä tarjouksia
– ylimääräinen kassa messupäivän
aikana

Lounastarjoilu
klo 11–15
Ilmoittautuminen:
anelma.snellman.fi

MESSUT PÄHKINÄNKUORESSA
 parikymmentä messuosastoa
 johdon ajankohtaiskatsaus
 tuottajamyymälässä tarjouksia
 tuotekehityskeittiön arki
 konekenttä
 keittolounas
 grillimakkaraa

MESSUALUE

Snellmanin
tuotepaketti
lahjaksi joka
talouteen!
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MESSUKARTTA
KUUSISAARENTIE 1, PIETARSAARI

SNELLMANIN TOIMINTA
MAKKARATEHDAS

MEETVURSTITEHDAS

Snellmanin uusi ruokamakkaratehdas
on ollut käytössä Kuusisaaressa runsaan
vuoden. Skatan vanhalta tehtaalta Pietarsaaren keskustasta siirrettiin viimeiset
tuotantoprosessit keväällä 2014.

Meetvurstitehdas sijaitsee samassa tehdassiivessä kuin tuottajamyymälä eli uuden makkaratehtaan vieressä. Meetvurstin valmistus kestää monta viikkoa ja vaatii
ammattitaitoa ja omistautumista asialle.
Meetvurstin pääraaka-aineina käytetään
vain korkealaatuista suomalaista naudanlihaa, porsaanlihaa ja silavaa. Lisäksi yksi
tuote valmistetaan suomalaisesta kalkkunanlihasta.

Makkaratehtaassa
valmistetaan
ja
pakataan tällä hetkellä kaikki Herra
Snellmanin ruokamakkarat. Sen lisäksi
makkaratehtaasta löytyy viipaloitujen voileipätuotteiden tuotanto, maksa- ja hyytelötuotteiden valmistus sekä sous vide
-tuotanto. Viipaloituja voileipätuotteita
valmistetaan noin 100 tonnia per viikko,
suosituin tuotteista on voileipäkinkku.
Ruokamakkaroiden tuotanto on puolestaan hyvin sesonkipainotteista. Vappuna
ja uutena vuotena kunnon nakkimakkara
on erittäin kysytty kun taas kesäkuukausina grillimakkaroiden menekki lisääntyy
huomattavasti. Maksa- ja hyytelötuotteita
tehtaassa valmistetaan noin 16 tonnia viikossa, maksatuotteista perinteinen 300 g
maksamakkara on kuluttajien suosikki.
Nykyinen ruokamakkaran tuotantokapasiteetti on noin 500 000 kiloa kuukaudessa.
Pinta-alaa uudessa tehtaassa on noin 21
000 neliömetriä, mistä osa on kuivavaraston käytössä. Messutilaa makkaratehtaan
yläkerrassa on kaavailtu uuden laboratorion tiloiksi.

laista lihaa!

100% suoma

Messut järjestetään sekä sisätiloissa makkaratehtaan kolmannessa kerroksessa että ulkona tuottajamyymälän edessä. Portaat ylös löytyvät myymälän
vierestä. Liikuntarajoitteisille ja lastenvaunujen
kanssa liikkuville mahdollisuus hissikuljetukseen.

SNELLMAN
NUMEROINA
Liikevaihto 2013: 284,8 milj. €,
josta Lihanjalostuksen osuus
208,2 milj. €
Henkilöstö: n. 1320 henkilöä
koko konsernissa
MP-sopimustuottajia: 2267
Kuljetusyrittäjiä ja eläinkuljettajia: 40
Eläinkuljetusautoja: 17 kpl
Teurasmäärät 2014: 13 milj. kg
nautaa, 32 milj. kg sikaa
Lihanjalostuksen toimitukset:
525 000 kg viikossa.
Lähettämöstä lähtee 64 000
kuljetuslaatikkoa viikottain

Lihan laadulla on suuri vaikutus tuotteen
makuun. Snellmanin meetvurstit savustetaan aidolla savulla, joka saadaan koivusta ja leppälastuista. Tangot viettävät aikaa
savustusuunissa noin seitsemän päivää.
Meetvurstitankoja jälkikypsytetään kolmesta viiteen viikkoa suuressa, hyvin
ilmastoidussa jälkikypsytystilassa. Sen
aikana meetvursti menettää jopa 30 %
nesteestään ja painostaan.

TEURASTAMO
Snellmanin teurastamo koostuu kahdesta erillisestä teuraslinjasta: sikalinjasta ja
nautalinjasta. Erillisten teuraslinjojen ansiosta teurastamolla pystytään teurastamaan sekä sikaa että nautaa samanaikaisesti. Päivässä linjoilla teurastetaan noin
170 nautaa ja 1260 sikaa. Henkilökuntaa
teurastamolla on 83, joista seitsemän
on Eviran lihantarkastajia. Koko teuras-
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 ESITTELY SNELLMANIN TOIMINNASTA
prosessi muodostuu yli kuudestakymmenestä eri työpisteestä kattaen navetan,
tainnutuksen, teurashallin, rehuosaston,
vuotavaraston, elintenkäsittelyn ja rasvavaraston.

NAVETTA
Kuten teuraslinja myös navetta on jaettu
sika- ja nautapuoleen. Navetta uusittiin
vuoden 2012 aikana ja kapasiteetti on nyt
noin 750 sikaa, 30 emakkoa ja 120 nautaa. Uuden sikaosaston karsinat ovat nyt
hieman aikaisempaa isompia ja väliseinät
muovisia. Lisäksi karsinoista löytyy juomavesipisteet ja karsinoiden yläpuolelta vesisumutusjärjestelmä. Myös nautapuolella
karsinat ovat edeltäkävijään tilavampia ja
niissä on sivulta suljettavat jaotteluovet
aikaisempien päältä suljettavien sijaan.
Uutena navetassa on myös nautakaruselli,
mikä helpottaa nautakuormien purkua.

BIOKAASUN
VASTAANOTTOPISTE
Oy Snellman Ab osti 22,5 %:n osuuden
Jepuan Biokaasu Oy:n osakekannasta ke-

väällä 2013. Investoinnin myötä Snellmanin Lihanjalostuksen hiilidioksidipäästöt
vähenevät noin 3000 tonnilla/vuosi, kun
1 milj. kiloa öljyä korvataan biokaasulla.
Kuusisaaren tehtaan lietteet (prosessi,
navetta- ja pesuhallilietteet) kuljetetaan
Jepuan biokaasulaitokselle tankkiautoissa. Puhdas prosessoitu metaanikaasu, eli
biokaasu, saapuu tehtaalle kaasusäiliöissä
siirtolavalla. Kaasusäiliö kytketään saapuessaan paineenalennusyksikköön, missä
230 baarin paine alennetaan kolmessa
vaiheessa 100 millibaariin. Paineenalennusyksiköstä kaasu siirtyy polttimiin höyryntuotantoa varten. Kuusisaaressa on 2
höyrypannua, joiden yhteiskapasiteetti on
6 MW.

TUOTEKEHITYSKEITTIÖ
Uusi tuotekehityksen koekeittiö on jotain aivan ainutlaatuista lihanjalostuksen
historiassa. Keittiö otettiin käyttöön maaliskuussa 2014 ja on n. 170 neliömetrin
suuruinen. Koekeittiön tilat sijaitsevat
tehdasrakennuksen uusimmassa osassa
ja koostuu tuotantokeittiöstä, perintei-

sestä kotikeittiöstä sekä kabinetista, jossa
toinen seinä on tehty suurista ikkunoista.
Ikkunoiden läpi näkee, mitä tuotantokeittiössä ja kotikeittiössä tapahtuu. Tuotantokeittiö, missä kaikki lihanjalostuksen prosessit ovat edustettuina pienoiskoossa, on
pienoismalli koko Kuusisaaren tehtaasta.

TEKNISET TILAT
Teurastamoa vastapäätä sijaitsee Kuusisaaren tekniikkakeskus. Tekniikkakeskuksessa ovat kylmälaitteet sekä höyrypannut. Kylmälaitteet vastaavat talon
kylmäjärjestelmästä ja höyrypannut puolestaan talon lämmityksestä ja höyryntuotannosta. Navetan takana sijaitsee lihanjalostuksen puhdistamo. Puhdistamossa
esipuhdistetaan prosessivedet, jotka sitten siirtyvät eteenpäin Pietarsaaren jäteveden puhdistamolle. Meetvurstitehtaan
vieressä sijaitsevat kolme kaasusäiliötä
sisältävät typpeä, happea ja hiilidioksidia.
Kyse on elintarvikekaasuista, mitä käytetään elintarvikepakkauksissa.

en:

Ennakkoilmoittautumin
anelma.snellman.fi

Tuottajamessuvierailun yhteydessä on mahdollista vierailla
myös Elhon tehtaalla valtatie
8:n varressa. Elho järjestää päivän aikana niin kone-esittelyjä
kuin tehdaskierroksia.

Elho tuottajamessujen
retkikohteena

 Kone-esittely Elhon tehtaan pihalla
klo 10-15
 Ohjatut tehdasesittelykierrokset
klo 11.00, 12.00, 13.00 & 14.00
Helposti kasitien varressa:
Teollisuustie 6, 38910 PÄNNÄINEN

Tuotekehityskeittiön arki
Idea uuteen tuotteeseen
voi syntyä monella eri tapaa. Idea voi saada lähtönsä omalta henkilökunnalta,
tuotekehityksestä, kuluttajalta tai raaka-aineista.

tein. Näytteitä analysoidaan ensin
kolmena päivänä ennen asetettua
viimeistä käyttöpäivää, minkä jälkeen näytteiden ottoa ja analysointia
jatketaan vielä useana päivänä. Näin
voidaan tutkitusti lyödä lukkoon turvallinen käyttöpäivämäärä.

- Uuden koekeittiön ansiosta voimme nyt työskennellä tehokkaammin
ja joustavammin. Lisäksi kaikki Snellmanin lihanjalostuksen tuotekehittäjät ovat nyt samassa tilassa, mikä
puolestaan luo hyvät vuorovaikutusmahdollisuudet, Kai sanoo.

- Kun saamme uuden tuoteidean,
selvitämme ensin onko meillä tuotteeseen oikeat ja laadukkaat raakaaineet, onko tuote toteutettavissa
olemassa olevilla prosesseilla ja tarvitseeko idean toteuttamiseen tehdä
investointeja, selittää Kai Meyer tuotekehityksestä.

Itse tuote on usein valmis jo vuotta
ennen lanseerausta, koska tuotteen
myyntiä ja markkinointia voidaan
alkaa suunnittelemaan vasta kun
lanseerauspäätös on tehty. Myös
tuotepaketin suunnittelu on osa
lanseerausprosessia. Paketin tulee
olla tuotantolinjaan soveltuva mutta
samalla myös käyttäjäystävällinen.
Pakkausta suunniteltaessa huomioidaan mm. tuotteen ominaisuudet,
tuotteen käyttötapa, pakkauksen
koko, pakkausmateriaali ja sen määrä sekä tuotteen näkyvyys pakkauksessa.

Yhteistyötä tehdäänkin paljon niin
tuotekehittäjien kuin tuotannon ja
laadunvalvojien kanssa. Joka aamu
aloitetaan tuotteiden aistinvaraisella arvioinnilla, mihin osallistuu henkilökuntaa eri osastoilta. Arvioinnin
aikana käydään läpi kaikki menneen
vuorokauden aikana valmistetut
tuotteet korkean laadun takaamiseksi. Maistelussa arvioidaan, vastaako
näyte maultaan, tuoksultaan, ulkonäöltään ja rakenteeltaan vaadittavaa
tuotelaatua. Mikäli arvioinnin aikana
havaitaan virhe tuotteessa, koko erä
vedetään pois myynnistä.
HH

Kaikki alkaa prototyypistä
Tämän jälkeen tuotekehityksessä
valmistetaan tuotteesta prototyyppi
eli testiversio. Testiversio viedään
sitten eteenpäin arvioitavaksi ja
maisteltavaksi organisaatiossa. Tuotteesta saatetaan tehdä kymmeniä
eri versioita muokaten niin raakaainetasapainoa, mausteita, koostumusta kuin tuotantomenetelmiä.
Kyseessä on usein vuosien mittainen
kehitystyö.
Tärkeä osa tuotekehitystä on myös
tuotteen säilyvyyden testauttaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tuotteelle asetetaan viimeinen
käyttöpäivämäärä, jota sitten lähdetään testaamaan laboratorionäyt-

Uusi koekeittiö
Myös itse työnteko tuotekehityksen puolella on kehittynyt huimasti, Snellmanin uuden koekeittiön
ansiosta.
Keväällä
2014 käyttöönotettu
koekeittiö
on kuin pieni miniatyyri
tuotannon eri
prosesseista.

 Käy tutustumassa tuotekehityksen arkeen uudessa
koekeittiössä!
Saat maistaa uutuustuotteita
ja osallistua kilpailuun!
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Kouluyhteistyötä

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Agrimarket/
Suomen Rehu
Agrimarket-ketju tekee maatalous-, kone-, puutarha- ja
harraste-eläintuotekauppaa.
Valikoimiin kuuluvat lannoitteet, kalkki, kasvinsuojelu- ja
säilöntäaineet, rehut, siemenet,
maataloustyökoneet,
harraste-eläintarvikkeet sekä
viljakaupan palvelut.
Agrimarketin valikoimaan kuuluvalla Suomen Rehu –tuotemerkillä valmistetaan täysrehuja, puolitiivisteitä, tiivisteitä,
erikoisrehuja ja premixejä.

Arla
Arla tarjoaa luonnollisia makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Arlan
11 meijeriä, yhteistyömeijerit
mukaan lukien, ja 630 maidontuottajaa sijaitsevat kaikkialla Suomessa aina Ranualta
Ylivieskaan ja Hausjärveltä
Skåldön saarelle.

BT-Agro
BT-agro on erikoistunut maanmuokkaukseen ja mekaaniseen rikkaruohojen torjuntaan.
Tarjonta kattaa monipuolisesti
laadukkaat koneet nurmen ja
viljan tuotantoon.

Elho
Elho Oy:n toimialana on laadukkaiden maatalouden työja urakointikoneiden valmistus.
Elhon tärkeimmät tuoteryhmät ovat rehunkorjuu, rehunjakelu ja ympäristönhoito.

Eurotrading
R & V Eurotrading Oy on maatalousalan tuotteiden ja tarvikkeiden maahantuoja. Viime
vuosina yritys on erikoistunut

erityisesti seosrehutuotteiden
myyntiin ja ruokinnan suunnitteluun.

Faba
Faba on MMM:n hyväksymä
nautarotujen jalostusjärjestö
Suomessa ja sen omistavat
suomalaiset
kotieläinyrittäjät. Faba tarjoaa jalostus-,
keinosiemennys- ja neuvontapalveluja suomalaisille kotieläinyrityksille eläinaineksen
kehittämiseen.

Feedex
Oy Feedex Ab on pohjalainen
yritys, joka valmistaa rehuja
naudoille, sioille ja turkiseläimille. Feedexin laatuohjelmaan kuuluu hyvä ja läheinen
yhteistyö raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden välillä.

tokoneiden maahantuontiin ja
myyntiin. Konefarmin tuotevalikoimasta löytyvät koneet niin
rehunkorjuuseen ja -jakeluun
kuin lannankäsittelyyn maitoja lihakarjatiloilla. Koneet modifioidaan ja varustellaan tarvittaessa tilan olosuhteisiin
sopiviksi.

Maitokolmio
Maitokolmio on jo yli 100
vuotta toiminut osuuskunta,
joka valmistaa maitoa ja muita
maitotuotteita. Maitokolmion
meijerin omistavat alueen lähimaidontuottajat.
Maitokolmion arvoihin kuuluu omalta
osaltaan alueen hyvinvoinnista
huolehtiminen. Kaikki maitotilat sijaitsevat alle 50 kilometrin etäisyydellä meijeristä.

Naseva & Sikava
FinnLacto
FinnLacto on kotimainen,
vuonna 1987 perustettu yritys,
joka toimii aktiivisesti maidontuotannon kehittäjänä. FinnLacto markkinoi tarvikkeita ja
laitteita
maidontuotantoon,
säilytykseen ja kuljetukseen
tilalta meijeriin.

Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä eli KPEDU on perustettu
vuonna 1995. Se on 14 kunnan
omistama
maakunnallinen
koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Koulutusyhtymä järjestää ammatillista koulutusta
kuudessa eri koulutusyksikössä Kokkolassa ja maakunnassa.

Konefarmi
Konefarmi on erikoistunut
maatalous- ja kiinteistönhoi-

Naseva on nautakarjan terveydenhuollon seurantajärjestelmä. Sikava on puolestaan
sikatilojen vastaava terveydenhuollon seurantajärjestelmä.

Optima
Optima järjestää ammatillista
koulutusta nuorille ja aikuisille
sekä tarjoaa erilaisia palveluja
työelämälle. Pääosa Optimakuntayhtymän koulutuksesta
on ruotsinkielistä. Toiminta
sijoittuu lähinnä Pietarsaaren
seudulle, mutta ammatillista
erityisopetusta annetaan koko
ruotsinkielisellä alueella Suomessa.

Pohjanmaan
rehujauhatus
Farm-Mixer -rahtimylläri Pohjanmaan Rehujauhatus Oy jalostaa viljat tilakohtaiseksi re-

huksi. Viljaa lukuun ottamatta
Pohjanmaan rehujauhatus tuo
kaikki korkeaan tuotokseen
tarvittavat rehukomponentit
mukanaan rehunvalmistusta
varten.

ProAgria
ProAgria tarjoaa palveluja
ja osaamista maatalouden ja
yritystoiminnan kilpailukyvyn
kehittämiseen. Tavoitteena on
hyvinvoiva maaseutu, menestyvä maatila- ja maaseutuyrittäjä sekä tyytyväiset kuluttajat.

Raisioagro
Korkealaatuisten rehujen sekä
kotieläinten ruokinnan ja kasvinviljelyn ammattitaidon lisäksi Raisioagro tarjoaa tuottajille
myös laadukkaan valikoiman
muita tuotantopanoksia ja
-tarvikkeita. Tutkimus ja tuotekehitys takaavat ajankohtaisen
tiedon kasvinviljelystä ja eläinten ruokinnasta.

Valio
Osuuskunta Pohjolan Maito/
Maitosuomi
Valio Oy jalostaa kuluttajille
hyvänmakuisia ja laadukkaita
tuotteita. Kaikki Valion toiminta perustuu arvoon ”Teemme parasta”. Valio Oy on 18
osuuskunnan omistama maidonjalostaja, joka maksaa toimintansa tuoton omistajilleen,
Valioryhmän maidontuottajille.

maatalouden tulevaisuuden puolesta
kinta-alueeseen kuuluu 62 kuntaa
Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Hämeessä, Etelä-Savossa
ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.
Osuuskunta Pohjolan Maito on
Valio-ryhmään kuuluva maidon hankintaosuuskunta, johon sulautuivat
Keski-Pohjan Juustokunta ja Lapin
Maito. Maidon hankinta-alueeseen
kuuluu 70 kuntaa Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

 Mahdollisuus hyvään ammattikoulutukseen on edellytys elinvoimaiselle ja
kehittyvälle maataloudelle. Sekä uudet,
nuoret maatalousyrittäjät että monen
vuoden alan kokemuksen omaavat tuottajat hyötyvät lähellä olevasta koulutuksesta. Snellmanin alkutuotanto tekee
yhteistyötä paikallisten ammattioppilaitosten kanssa sekä kun on kyse nuorison
ammattikoulutuksesta että lyhytkursseista aikuisopiskelijoille.

Yara

KPEDU

Yara Oy tuottaa ratkaisuja kestävään maatalouteen ja ympäristönsuojeluun. Yara tarjoaa viljelijöille ja
metsänomistajille kattavan lannoitevalikoiman. Valikoimassa on myös
typpikemikaaleja ja teknisiä nitraatteja eri teollisuuden aloille sekä
ympäristön suojeluun käytettäviä
tuotteita.

Keskipohjanmaan koulutusyhtymällä, tai
KPEDU:lla, on maatalousalan koulutusta
Perhossa ja Kannuksessa. Matti Louhula,
Perhon yksikön koulutuspäällikkö, kertoo
että koulu laatii suunnitelmaa, jossa eläinten hyvinvointia emolehmätuotannossa
painotetaan enemmän. Saara Rantanen
Snellmanilta osallistui hankkeen alustavaan suunnitteluun, jossa mietittiin eläinaineksen hankintaan, eläinten käsittelyyn ja rakennuksiin liittyviä asioita.
- Ajatuksena on, että keskitämme opinnot eläinten hyvinvointiin juuri emolehmätuotannossa, sanoo Matti Louhula.
Koululla on Maatilan Parhaat -tuotantosopimus Snellmanin kanssa ja se toimittaa
Snellmanille vuosittain suunnilleen 30
nautaa teuraaksi ja pari tuhatta porsasta
välitykseen.

Yrkesakademin
Yrkesakademilla on monipuolinen
koulutustarjonta, joka sisältää yli 20
koulutusohjelmaa nuorille ja yli 60
tutkinto-oikeutta vapaan tutkintojärjestelmän puitteissa. Yrkesakademilla on vakituista toimintaa Kristiinan
kaupungissa, Närpiössä, Korsnäsissä,
Vaasassa, Pedersöressä ja Pietarsaaressa.

Myös Kannuksen yksiköllä on MP-tuotantosopimus Snellmanin kanssa ja toimittaa
teurasnaudat koulun maitotilalta Snellmanille. Työnjohtaja Riku Somero toteaa,
että on hyvä asia kun Snellmanin kokoi-

Osuuskunta
Maitosuomi
on Valio -ryhmään kuuluva osuuskunta, joka vastaa
toiminta-alueellaan
maidon
hankinnasta ja siihen liittyvistä taloushallinto-, neuvonta-,
kauppa- ja kuljetustoiminnoista. Maitosuomen maidonhanMaatalousalan yksikkö Perhossa

nen teurastamo löytyy niin läheltä. Maatalouslinjan oppilaat vierailevat joka vuosi
Pietarsaaressa tutustumassa Snellmanin
toimintaan.

Yrkesakademin i Österbotten
Yrkesakademin Vanhan Vaasan yksikössä 31 nuorta opiskelee maatalousyrittäjiksi ruotsinkielellä. Koulurakennuksesta
vastaava Ulf Hagner toteaa, että opiskelijoiden määrä on viime vuosina noussut
jonkin verran. Koululla on sianlihan tuotantosopimus Snellmanin kanssa. Kolme
kertaa vuodessa ostetaan porsaita ja teuraat lähetetään Snellmanille. Opetuksessa käytetään myös aktiivisesti Anelman
lihasikakasvatuksen toimintoja kuten tuotantosuunnittelua ym. Lihasikalassa on
320 eläinpaikkaa ja oppilaat osallistuvat
kaikkeen työhön tuotantoketjussa.

Optima
Optiman maatalouden yksikkö on Pietarsaaressa. Koulun lihasikapuolella on
tuotantosopimus Snellmanin kanssa. Työmestari Mats Blomqvist kertoo, että koulusta vieraillaan Snellmanilla aina silloin
tällöin. On tärkeä ja hyvä asia, että niin läheltä löytyy teurastamo, jonne on helppo
mennä ja joka voi antaa tietoa ruotsiksi.
Kouluun on hakeutunut hyvin oppilaita,
nyt syksyllä 27 nuorta aloitti opintonsa.
– On hyvä asia alalle, että nuoret ovat kiinnostuneita, sanoo Mats Blomqvist. Vaikka
taivaalla juuri nyt on huolen pilviä, tämä
on pitkäjännitteinen ala. Jos katsotaan
historiaa, maataloudessa on aina ollut
sekä ala- että ylämäkiä. 		
HJ
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Auditointi koetaan
tarpeelliseksi

GM-vapaa
tuotantoketju toimii
Snellman otti käyttöön lihan gm-vapaasta tuotantotavasta
kertovan pakkausmerkinnän helmikuussa. Nyt voimme iloisena
todeta, että gm-vapaa tuotantoketju toimii. Taka-askelia ei ole
tarvinnut ottaa. Gm-vapaaseen tuotantoon sopivien rehujen
saatavuus on edelleen hyvä ja hintaero muuntogeenisiin rehuihin on pysynyt kohtuullisena. Ja kuluttajat ovat ottaneet gmvapaat tuotteemme hyvin vastaan.
Päätös olla käyttämättä muuntogeenisia
rehuja tehtiin Snellmanilla jo 2011. Pakkausmerkinnän myötä periaatteemme tuli
näkyväksi, ja kuluttajilla on mahdollista
valita ilman muuntogeenisiä rehuja tuotettua lihaa. Lihan gm-vapaasta tuotantotavasta kertova merkintä näkyy myös
tuotteiden menekissä. Se on siivittänyt
etenkin porsaanlihan myyntiä kesän grillisesongin aikana, sianlihan muuten vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Tuorelihatuotteiden lisäksi lihan gm-vapaasta tuotantotavasta kertova merkintä
on nyt myös käsityönä tehdyissä Savukinkku- ja Keittokinkku-leikkeleissä.

Ei yhtään eikä koskaan
Lihan gm-vapaa tuotantotapa tarkoittaa sitä, ettei

geenisillä rehuilla. Lisäksi tärkeimpien
rehunvalmistajien kanssa on sovittu
toimintatavoista rehujen gm-vapauden
varmistamiseksi. Tiloja myös auditoidaan
eli tehdään pistotarkastuksia. Auditoinnissa tarkastetaan rehukirjanpidosta ja
rehujen etiketeistä, onko tilalla käytetty
muuntogeenisiä rehuja. Tavoitteenamme on auditoida vuosittain vähintään 5
% nautatiloista ja 10 % sikatiloista. Tänä
vuonna on tähän mennessä auditoitu
164 tilaa, eli 6,5 % nautatiloista ja 6,5 %
sikatiloista, eikä gm-rehujen käyttöä ole
tarkistuksissa tavattu. Olemme myös
miettineet selvät toimintamallit, miten
mahdolliset poikkeamatilanteet hallitaan.

eläimiä ruokita muuntogeenisillä rehuilla
missään vaiheessa niiden elinkaarta. Ruokinnassa käytetään tavanomaisia rehuja,
joissa ei saa olla muuntogeenistä ainesta.
Ei yhtään eikä koskaan syntymän ja teurastuksen välillä, tuntui aluksi isolta haasteelta. Käytäntö on kuitenkin osoittanut,
että mahdotonta se ei ole. Eikä lopulta
niin vaikeaa.

Yhteispeliä ja toimiva omavalvonta

Nautojen ruokinnassa soijaa tai muuntogeenisiä rehuja ei juuri käytetä Suomessa. Muuntogeenistä soijaa voi kuitenkin
olla joissakin vasikoiden juomarehuissa.
Siantuotannossakin tiedämme varsin hyvin, mistä rehut ja eläimet tulevat ja mihin
ne menevät. Sekä rehujen että eläinten
jäljitettävyys oli Suomessa jo valmiiksi
hyvä, kiitos elinkeinon tiukan suhtautumisen salmonellaan.

Lihan gm-vapaa tuotanto edellyttää tuotantoketjun kaikilta toimijoilta sekä hyvää
yhteispeliä että toimivaa omavalvontaa.
Tuotantoketjun jäljitettävyyttä ja omavalvontaa saatiin harjoitella käytännössä
jo gm-vapaa merkinnän valmisteluvaiheessa, kun viranomaisen tekemässä
rehuvalvonnassa porsasrehusta löytyi
muuntogeneistä soijaa yli sallitun rajaarvon. Rehutehtaiden kanssa on käyty
läpi toimintatapoja ja varmistuksia, jotta
muuntogeenistä rehua ei joutuisi tuottajiemme käyttämiin rehuihin. Tänä vuonna
kontaminaaitotapauksia ei ole tullut ilmi.

Tu o t t a j a m m e
ovat kirjallisesti
sitoutuneet
siihen, etteivät
he ruoki eläimiään muunto-

Gm-vapaa tuotantotapa herätti Snellmanin markkinointikampanjan myötä vilkasta keskustelua. Keskusteluissa aprikoitiin
soijan riittävyyttä gm-vapaan tuotannon
tarpeisiin Euroopassa. Myös hintaeron
pelättiin karkaavan liian suureksi gm-soi-

GM-vapaa tuotantotapa on siivittänyt porsaanlihan myyntiä.
Vaikka koko Suomen porsaanlihamarkkinat laskivat kesän
aikana, Snellmanin porsaanlihamyynti kasvoi yhteensä 30 %
verrattuna samaan aikaan viime vuonna.
Kuvassa syksyn tuorelihauutuus Juhlafilee.

jaan verrattuna. Viime vuonna
Suomeen tuodusta soijasta
45 % oli tavanomaista ja 55 %
muuntogeenistä. Vaikka gmsoijan käyttö on lisääntynyt,
kasvu on ollut odotettua pienempi. Osaltaan siihen varmaan vaikutti Finnproteinin
soijajalostamon
toiminnan
käynnistyminen Uudessakaupungissa. Valitettavasti jalostamon toiminta ajautui konkurssiin ja soijan prosessointi on
edelleen pysähdyksissä. Tänä
vuonna gm-vapaan soijan saatavuus ulkomaisilta toimijoilta
on ollut hyvä, eikä soijajalostamon toiminnan seisahtuminen Uudessakaupungissa ole
supistanut gm-vapaaseen tuotantoon sopivien rehujen saatavuutta.

 Hannu ja Anne Tarkin tilalla Eurajoella
sikojen ruokinta gm-vapaan tuotantotavan
vaatimusten mukaisesti ei ole aiheuttanut
ylimääräistä vaivaa. ”Se menee aika helposti. Ei ole pelkoa siitä, että tilalle tulisi väärää
rehua”, toteaa Hannu. Porsas- ja täydennysrehut tilataan aina rehumyyjältä. Häneltä voi
varmistaa rehun sopivan gm-vapaaseen tuotantoon.
Tarkin sikalassa on 220 emakkoa ja vuoden
aikana myyntiin tulee yli 5 000 välitysporsasta. Emakoiden ruokinnan perustana on
oma vilja ja Suomen Rehun valmistamat täydennysrehut. Porsaille syötetään täysrehua.
Hannun mielestä gm-vapaaseen tuotantoon
sopivien rehujen saatavuus on riittävä, vaikka
joitakin rehuja jäi aluksi valikoimasta pois.
Figenin sianjalostusneuvoja Tuula Huttunen
on auditoinut Tarkin sikojen ruokinnan. Auditoinnissa Tuula katsoo ostorehujen tuoteselosteista, ettei rehujen valmistusaineina
ole käytetty muuntogeenisiä rehuaineita. ”Ei
siinä sen ihmeempää, vaikka tuoteselosteet
käytäisiin
läpi jokaisella tilakäynnillä”,
naurahtaa

Hannu. Tuoteselosteita luetaan tarkasti erityisesti silloin, kun mietitään uuden rehun
käyttöönottoa.
Tuula tekee gm-vapaan tuotantotavan auditointeja samalla kun käy sikatiloilla testaamassa ensikoita tai tekemässä porsaiden
laatutarkastuksen. ”Yleensä ilmoitan auditoinnista tilalle etukäteen. Joskus muistan
vasta tilalla, hei katsotaanpas samalla ne rehujen tuoteselosteet”. Tuulan mukaan siantuottajat ymmärtävät auditointien merkityksen ja suhtautuvat asiaan myönteisesti. Lihaa
ostavan kuluttajan tulee voida luottaa siihen,
että eläimiä ruokitaan vain gm-vapaaseen
tuotantoon sopivilla rehuilla.
Tuulan mukaan ostorehujen etiketit on monella tilalla koottu mappiin, ja tarkastus on
helppo ja nopea tehdä. Joskus rehujen saateasiakirjoja on haettu rehustamosta, minne
rehukuski on ne jättänyt. ”Rehun etiketin
tulostuslaatu voisi kyllä olla parempi”, puuskahtaa Tuula. ”Kun paperit ovat aikansa rehustamossa, muste himmenee, eikä tekstistä
tahdo saada selvää. Toisaalta auditoinnin
myötä monen sikalan rehukirjanpitoon on
tullut selvä rutiini”, iloitsee Tuula.
KP

Kirsi Partanen

GM-vapaan Maatiaispossun ruokinta
GM-vapaan Maatiais-possun ruokintaa kehitetään
yhteistyössä Suomen Rehun ja Feedexin kanssa.
Suomen Rehun uudet
Maatiaispossu-rehut ja
Feedexin MP-rehut on
suunniteltu vastaamaan
sikojen ravinnontarvetta
eri tuotantovaiheissa,
maatiaispossumme
tuotanto-ominaisuudet ja
syöntikyky huomioiden.

 Olavi ja Tarja Lehmosen tilalla Konnevedellä on 68-paikkainen vasikkakasvattamo
ternivasikoille. Vasikoista 40 jatkaa loppukasvatukseen muille tiloille, loput kasvatetaan itse teuraskypsiksi. Kasvatettavaksi tulevat vasikat ovat pääasiassa maitorotuisia.
Lehmosten tilalla nautojen ruokinta perustuu kotoisiin rehuihin, säilörehuun ja omaan
viljaan. Lisäksi käytetään perunarehua. Teurassonnien nettopäiväkasvut ovat liikkuneet
580 - 630 gramman välillä. ”Kun säilörehu
on riittävän hyvälaatuista, laskutikku ei näytä
valkuaisrehun syöttämisestä sonneille olevan
järkeä”, summaa Olavi sonnien ruokinnan periaatteita.
Vasikoiden ja sonnien gm-vapaa ruokinta ei
ole Olavin mielestä mitään salatiedettä. ”Lähinnä vasikoiden juomarehujen kanssa on
oltava tarkkana, koska niissä voi olla muuntogeenistä soijaa”, sanoo Olavi. Samoilla
linjoilla on Timo Hietanen, Snellmanin alue-

edustaja Keski-Suomessa. Vasikoiden juomarehujen valmistusaineita luetaan auditoinnissakin tarkimmin.
Timo on auditoinut yli 100 nautatilan ruokinnan. ”Kaikki uudet sopimustilat on auditoitu”,
kertoo Timo. Hän käy rehut läpi aina tilakäynnin yhteydessä ja tuottajat ovat suhtautuneet auditointeihin hyvin. ”He kokevat olevansa tässä asiassa meidän kanssa samassa
veneessä”, sanoo Timo. Olavinkin mielestä
on hyvä, että tiloja auditoidaan, vaikka nautatiloille gm-rehuja harvoin edes tarjota. Olavi
on tehnyt rehumyyjälle selväksi, ettei tilalla
käytetä muuntogeenisiä rehuja. Gm-vapaa
tuotantotapa on Olavista hyvä asia. ”Se, mikä
geenimuuntelussa nyt voi tuntua järkevältä,
ei välttämättä
ole sitä pitkässä juoksussa”, hän
tuumaa.
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Puhdas säästö

Biokaasu
korvasi öljyn
Syyskuun viimeisellä viikolla
Snellmanin Lihanjalostus oli
kutsunut kokoon lehdistön tiedottaakseen siitä, että Pietarsaaren tehdas nyt on ottanut
käyttöön öljyttömän lämmityksen ja höyryntuotannon.
Tehdas on ainoana elintarviketehtaana Suomessa siirtynyt
öljystä biokaasuun.

Laitinen, joka puheenvuorollaan aloitti
tilaisuuden. Snellmanin 1 milj. kilon öljyn
vuosikulutus on nyt kokonaan korvattu
biokaasulla. Tämä merkitsee 200 000 €
vuosittaista säästöä ja 3 000 tonnia pienempää hiilidioksidipäästöä vuodessa.
Siirtyminen biokaasuun on vaatinut suunnilleen 350 000 euron investoinnin Kuusisaareen, mutta se maksaa itsensä takaisin jo puolessatoista vuodessa.

– Luonnollisuus ja laatu ovat kantavia
tekijöitä Snellmanin toiminnassa ja tällä
linjalla biokaasu on hyvä ja tärkeä askel
eteenpäin, sanoi konsernin johtaja Leena

Snellmanilla ympäristöajattelu on ollut
ajankohtaista jo kauan ennen kuin alettiin
käyttämään termejä kuten ympäristötietoisuus ja -vastuu, toteaa Snellmanin Li-

Ottaa kaikki voimavarat talteen

hanjalostuksen tekninen johtaja Markus
Snellman.
– Säästäväisyys ja tarkkuus ovat osa tapaamme työskennellä – otamme talteen
olemassa olevan.
Vuonna 2007 aloitetussa pilottiprojektissa testattiin jäähdytyslaitteesta tulevan hukkalämmön talteen ottamista
teollisuuslämpöpumpun avulla lämpimän
veden tuottamiseen. Hanke oli niin tuloksekas, että vuonna 2009 asennettiin
toinenkin lämpöpumppu. Lisäksi lämpöpumpuista sivutuotteena tuleva kylmyys
voidaan ottaa talteen. Tämä hanke vähensi öljyn käyttöä 800 tonnilla vuodessa.

Höyrykattilat on muutettu niin kutsutuiksi kombi-polttimiksi, jotka mahdollistavat sekä öljyn
että kaasun polton. Yhteenlaskettu kapasiteetti
on 6 MW.

Jepuan Biokaasun tj Kurt Stenvall kertoo lehdistölle biokaasun valmistuksesta.
Jepuan laitoksen kapasiteetti on 90 000 tonnia lietettä vuodessa, jonka saatava
energia vastaa suunnilleen 2 milj. kiloa öljyä.

nilleen kuukauden. Mätänemisen aikana
syntyy biokaasua, joka sisältää 75 % metaanikaasua. Loppu on hiilidioksidia, joka
erotetaan metaanikaasusta. Puhdistettu
kaasu tiivistetään paineistamalla kaasukontissa, joka kuljetetaan autolla Snellmanille.

energialähde. Sen poltossa ei synny hiilidioksidi-, rikki-, hiili- tai hiukkaspäästöjä.
Toiseksi Snellman on vähemmän riippuvainen globaalien energiamarkkinoiden
tilanteesta. Biokaasu on yksinkertaistanut lietteen käsittelyä Kuusisaaressa ja
visiona on, että biokaasua käytettäisiin
myös sähkötuotannossa ja polttoaineena
eläinkuljetusautoissa niin, että Snellman
käyttää 100 prosenttisesti uusiutuvaa
energiaa.
Usein teollisuutta syytetään energian
tuhlaamisesta, mutta Markus Snellman

Taloudellista ja pitkäjännitteistä
Mikä kaasussa sitten on niin hyvää verrattuna perinteisellä öljyllä lämmittämiseen?
– Ensiksi, Markus Snellman painottaa,
biokaasu on täysin hiilidioksidineutraali

Ympäristöystävällinen kiertokulku lietteen muuttuessa energiaksi
Snellmanin Lihanjalostuksen siirryttyä öljystä biokaasuun, syntyy kiertokulku, joka
ratkaisee sekä jäteongelmia että pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Jepualla Uudessakaarlepyyssä sijaitseva Jepuan Biokaasu Oy tuottaa Snellmanin käyttämän
biokaasun. Jepuan Biokaasu perustettiin
2011 ja kaksi vuotta myöhemmin Snellman
osti 22,5 % osakekannasta.
Biokaasulaitos saa osan raaka-aineestaan
Kuusisaaresta tulevan lietteen (navetta-,
pesuhalli- ja prosessilieteen) muodossa.
Aikaisemmin tämä liete vaati jätteenkäsittelyn, mutta nyt siitä tulee resurssi.
Raaka-aine mätänee reaktorissa suunBiokaasu tulee Jepualta suurissa konteissa, noin
3–4 kpl per viikko. Yksi kontti vastaa noin 500
kg öljyä ja se riittää kaksi vuorokautta.

vertaa Snellmanin energiakulutusta arkipäiväiseen tilanteeseen kotona.
– Paistaessasi esimerkiksi 500 grammaa
jauhelihaa käytät yhtä paljon energiaa,
kuin me käytämme koko prosessissamme
siitä, kun sika saapuu teurastamolle.
HJ

JEPUAN BIOKAASU
• Jepuan Biokaasu Oy:n omistaa: Oy Snellman Ab, Jeppo
Kraft, Torp Frys, Jepuan Peruna, Oy Norcar BSB Ab, Oy
Finespo ja Fresh Servant
• Yhtiö perustettiin 2011 ja toiminta käynnistyy vuoden 2013
lopussa
• Biokaasulaitoksen toimitusjohtajana toimii Kurt Stenvall,
joka on myös koko hankkeen
perustaja.
• Jepuan Biokaasu on Snellmanin osakkuusyhtiö, ei tytäryhtiö, koska Snellman omistaa
vähemmän kuin 50% yhtiöstä
• Laitoksen kapasiteetti on
90 000 t lietettä vuodessa

Markus Snellman esittelee paineenalennusasemaa, jossa biokaasun
painetta alennetaan kolmessa vaiheessa ennen kuin se menee höyrykattiloihin.

• Laitoksella on kapasiteettia
tuottaa vuodessa niin paljon
biokaasua, että määrä vastaa
2 miljoonaa kiloa öljyä
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Konsernijohtaja Leena Laitinen

Olemme osa kansainvälisiä markkinoita
Maku on tärkein

Tällä hetkellä näkyy erittäin konkreettisesti, että Suomi on osa
globaaleja markkinoita. Sekä kansainvälinen kauppapolitiikka
että kotimainen ostovoima ovat haasteellisia elintarviketeollisuudelle. "Nyt meidän on katsottava eteenpäin ja löydettävä
ne suomalaiset asiat, jotka ovat ainutlaatuisia ja myönteisiä
kansainvälisessä vertailussa", sanoo Snellman konsernin johtaja
Leena Laitinen.
Konsernin johtajana tammikuussa 2014
aloittanut Leena Laitinen tiesi, että hän
oli tulossa hyvään työyhteisöön, mutta
se osoittautui vielä paremmaksi kuin mitä
hän oli pystynyt kuvittelemaan.
– Kuvaavaa koko konsernille on, että henkilökunta on uskomattoman omistautunut
työlleen. Kehitys ei koskaan
pysähdy, vaan ihmiset ovat

innovatiivisia ja miettivät jatkuvasti seuraavaa askelta, jolla työ voidaan tehdä
vielä paremmin. Yritetään löytää omat
kilpailuedut sen sijaan, että vain reagoidaan lainsäädäntöön, markkinoihin tai
kilpailijoihin.
Kun on yhteinen ja hyvin sitoutettu tavoite, se on myös itsessään kilpailuetu.
– Jokainen täällä tietää, miksi työskentelytapamme on se mikä se on, ja oman
osuutensa kokonaisuudessa. Snellmanilla
ei pelätä kovaa työtä, mutta täällä
on ihmiselle hyvä olla.

Sen, että maulla on niin tärkeä osa koko
konsernin työssä, Leena Laitinen näkee
yhtenä Snellmanin vahvoista puolista.
Maku on keskeinen sekä uusien tuotteiden kehittämisessä että vanhojen tuotteiden parantamisessa.
– Kaikkialla konsernissa keskustellaan
siitä, kuinka esimerkiksi työmenetelmät
ja maustaminen voivat myötävaikuttaa
siihen, että raaka-aineiden kaikkein parhaimmat puolet saadaan nostettua esiin.
Asiakkaan ja kuluttajan näkökulma saa
paljon tilaa Snellmanilla, Leena toteaa, ja
koko arvoketjun huomioimiseen on nöyrä
suhtautuminen.
– Kun luodaan hyvinvointia kaikille, se
saavuttaa koko arvoketjun. Tämä pätee
eläimiin, ihmisiin ja ympäristöön ja näkyy
myös kuluttajien palautteissa asiakasuskollisuutta ja preferointia mitattaessa.

Ulkopuoliset tekijät vaikuttavat
myös meihin
Tapahtumat viimeisen puolen vuoden aikana ovat selvästi osoittaneet, että Suomi on osa kansainvälisiä markkinoita. On
tärkeää sekä nähdä että hyväksyä, että
tapahtumat Suomen rajojen ulkopuolella vaikuttavat myös meihin, sanoo Leena
Laitinen.
– Nyt meidän on oltava joustavia ja kilpailukykyisiä ja löydettävä se, mikä meissä
suomalaisissa on ainutlaatuista, ja tuoda
tämä esiin myönteisessä mielessä.
Avoimet rajat ja halvan lihan ylikapasiteetti Euroopassa merkitsee luonnollisesti haasteita kaikille toimijoille lihateollisuudessa. Toinen tekijä on suomalaisten
kuluttajien jo kolmatta vuotta peräkkäin
laskeva ostovoima, mikä huomataan myös
Snellmanilla.

Luonnollisuus ja maku ovat keskeisiä sekä uusien
tuotteiden kehittämisessä että vanhojen tuotteiden
parantamisessa. Kuvassa Lisäaineeton Kunnon Nakki.

– Tämä vuosi on ollut erityisen haastava vuosi
meille, sanoo Leena Laitinen. Kun menekki
markkinoilla ei ole kehittynyt odotuksia vastaavalla tavalla, on myös haastavaa ylläpitää
raaka-ainetasapainoa ja ikävät jonotustilanteet ovat seurausta siitä.
Snellmanilla huomioidaan kokemukset jatkotyön suunnittelussa, kääritään hihat ja katsotaan tulevaisuuteen.
– Työskentelemme aktiivisesti ja herkeämättä
uusien myyntikanavien löytämiseksi tuotteillemme, sanoo Leena Laitinen.
Leena Laitinen painottaa, että Snellman
työskentelee kovasti ollakseen hyvä kumppani tuottajille myös tulevaisuudessa. Uusien
myyntikanavien löytäminen ja uusien mielenkiintoisten tuotteiden aktiivinen kehittäminen ovat panostuksia, jotka vahvistavat sekä
Snellmania että yhteistyötä tuottajien kanssa.
– Tavoitteenamme on, että markkinoilla on oltava kotimaista lihaa myös jatkossa ja hintaan,
joka on kohtuullinen kaikille osapuolille.

Kaupan alalla murrosaika
Suomalainen kauppa kokee murrosaikaa – rakennemuutosta, jossa haetaan uusia tapoja
työskennellä. Kolmessa kaupan suuressa toimijassa (SOK, Kesko, Stockmann) on vaihtunut tai vaihtuu toimitusjohtaja tänä vuonna ja
myös konsepteja on kokonaan suljettu, kuten
esim Anttila.
– Kauppa hakee uusia muotoja ja tämä murrosaika koskee myös meitä.
Kuluttajien käyttäytymisessä huomataan selvä polarisaatio eri intressien välillä. Ruoka
on kuluttajia kiinnostava asia, halutaan tietää
mitä suuhun pannaan ja ollaan kiinnostuneita
uusista mauista. Mutta siinä, missä luonnollisuus voi olla erittäin tärkeitä yhdelle ryhmälle, hinta on taas toiselle tärkein.
– Lähiruoka on myös kasvava ilmiö, joka saattaa jopa saada vankemman jalansijan kuin
luomu, sanoo Leena Laitinen.
Lopuksi Leena haluaa kannustaa tuottajia,
jotka ovat korvaamaton resurssi Snellmanin
toiminnalle, katsomaan rohkeasti tulevaisuuteen.
– Arvoketjun alussa tekemällänne työllä allekirjoitatte Herra Snellmanin laadun. Ilman teidän arvokasta työtä Snellmanilla ei valmisteta
pienintäkään makkaraa.
HJ

Snellman vie
edelleen Venäjälle
Vuoden 2014 aikana elintarvikevienti Venäjälle on saanut kolauksia. Kun eurooppalaiselle sianlihalle on haettava uusia
kanavia, se vaikuttaa myös suomalaisiin
kotimarkkinoihin.
Jo vuoden alussa Venäjä toteutti tuontikiellon
kaikelle tuoreelle sianlihalle sekä eläville sioille
koko EU:sta, koska Liettuan villisioissa oli todettu afrikkalaista sikaruttoa.
Tilanne kärjistyi entisestään elokuussa Venäjän
toteuttaessa tuontikiellon suurelle osalle EU:n
maataloustuotteita ja elintarvikkeita, vastauk- Henrik Snellman,
sena EU:n ja USA:n sanktioille Ukraina-kriisin TJ Snellmanin Lihanjalostus
johdosta.
Euroopassa tuontikiellon huomaa siitä, että sianlihan hinta on nyt alhaisempi kuin normaalisti tänä vuodenaikana. Tavallisesti elokuussa on hinta
noussut, mutta se keskeytyi kuukautta normaalia aikaisemmin.
– Syksyllä kotimarkkinoilla tulee olemaan ylitarjontaa, sanoo Henrik Snellman, Snellmanin Lihanjalostuksen toimitusjohtaja. Olemme työskennelleet aktiivisesti uusien kanavien löytämiseksi niille tuotteille, joita ennen
olemme vieneet Venäjälle, ja osittain olemme myös löytäneet sellaisia,
mutta vähän alhaisempaan hintaan. Halvemmat raaka-aineet kuten esimerkiksi elimet on aikaisemmin myyty Venäjälle.
Koko vientiä Venäjälle ei kuitenkaan ole pysäytetty. Snellman vie edelleen
10–15 lavaa kinkku- ja siipikarjaleikkeleitä sekä maksapasteijaa viikossa.
Henrik Snellman toteaa, että nyt on parasta odottaa ja katsoa kuinka tilanne kehittyy. Venäläisten viranomaisten provosoiminen muutokseen ei
kannata.
Jos tilannetta tarkastellaan puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta, myös
venäläisellä puolella voi olla kiinnostusta ylläpitää tuontikieltoa, koska kotimaisten tuotteiden hintakehitys tulee olemaan erittäin positiivinen.
– Kuluttajahinnat ovat nousseet voimakkaasti Venäjällä, muun muassa sianlihan hinta on noussut 50 % vuodessa.

Syksy näyttää hyvältä
Snellmanin Lihanjalostuksen osalta syksy näyttää hyvältä.
– Olemme aloittaneet toimitukset Lidlille ja tänä vuonna olemme myyneet
neljä kertaa aikaisempaa enemmän joulukinkkuja, eli 800 tonnia, kertoo
Henrik Snellman. Meillä on tulossa suuria kampanjoita Keskon kanssa ja
Uuden Seelannin vientimarkkinat vetävät hyvin. Nyt valmistamme Uuteen
Seelantiin niin paljon pekonia kuin vain pystymme.
Hän korostaa, että ympäri maailmaa käynnissä oleva kehitys voi avata uusia
teitä eurooppalaiselle lihalle. USA:ssa sianlihantuotanto pienenee ja Kiina on vastikään pysäyttänyt sianlihan tuonnin kuudesta amerikkalaisesta
yrityksestä. Kiina tuottaa 55 % kaikesta maailman sianlihasta, mutta maa
ei ole kuitenkaan omavarainen. Vienti Kiinaan on kuitenkin aikaa vaativa
prosessi, joka on nähtävä pitkäjänteisenä panostuksena.
HJ
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Kuluttajat arvostavat

Herra Snellmanin periaatteita
Aikana, jolloin kuluttajat arvostavat ruuan luonnonmukaisuutta ja yritysten avointa asennetta, on
luonnollista, että Snellmanin periaatteet ovat
herättäneet suurta vastakaikua kuluttajissa.
Kuluttajat luottavat Snellmaniin ja valmistamiimme tuotteisiin, sanoo Snellmanin Lihanjalostuksen markkinointipäällikkö Tommi Fors.

Viime vuosien aikana Snellman on työskennellyt paljon parantaakseen olemassa
olevia tuotteita ja kehittääkseen uusia ja
yhä luonnollisempia tuotteita. Tuotteiden
on oltava aitoja ja ne on valmistettava
"Tehdään niin kuin itselle tehtäisiin" -periaatteen mukaan.
Mittaustulokset osoittavat, että tämä tieto
on saavuttanut kuluttajat.
– Markkinointiviestimme on mennyt poikkeuksellisen hyvin perille, sanoo Tommi
Fors. Kuluttajatutkimuksissa kuluttajat
ovat pystyneet kertomaan mitä teemme ja
mikä on mielestämme tärkeää. Huomaamme, että kuluttajat näkevät ja ymmärtävät,
että tekemämme parannukset ovat aitoja
ja osa laajempaa kokonaisuutta tuotteiden
jatkuvaksi parantamiseksi.

Snellmanin periaatteet saavat
vastakaikua
Kun Snellman on tehnyt tuoteparannuksia, se on vuorostaan vaikuttanut kuluttajien käsitykseen hyvästä ja luonnollisesta
tuotteesta. Pari vuotta sitten Snellman
poisti lisätyn fosfaatin ruokamakkaroista
osana kehitystä kohti vähemmän lisäaineita sisältäviä tuotteita.
Tämän vuoden maaliskuussa tehdyssä
kuluttajatutkimuksessa 40 % katsoi, että
”ei lisättyä fosfaattia” oli erittäin tärkeä
asia ja laskettaessa mukaan ne, jotka katsoivat asian olevan tärkeä tai erittäin tärkeä, luku on 74 %. Ennen kuin kampanja
aloitettiin, sama luku oli ainoastaan 47 %.
– Snellman on ollut edelläkävijä poistamalla ensimmäisenä lisätyn fosfaatin kaikista
ruokamakkaroista, sanoo Tommi Fors.
Nyt, pari vuotta tämän jälkeen, näemme,
että periaatteemme luonnollisemmasta
ruuasta ovat tärkeitä myös kuluttajille.

Aito ruoka ja avoin dialogi
Gm-vapaus on herättänyt paljon keskustelua verkossa ja viestiä tullaan vahvistamaan vastaisuudessa.
–
Kuluttajat
arvostavat sitä,
että kerromme
avoimesti asiasta ja annamme
heille mahdollisuuden valita, sanoo Tommi Fors.
Kampanjan jälkeen

tehdyssä tutkimuksessa 67 % kuluttajista
katsoi, että gm-vapaus on tärkeää. Luku
on huima, kun ajatellaan kuinka uusi asia
on kyseessä.
Vastuullisuudesta puhutaan myös paljon.
Tommi Fors toteaa, että vaikka Snellman
ei ole tehnyt mitään erityistä kampanjaa
vastuunkannosta, kuluttajat kokevat Snellmanin yhtenä vastuuntuntoisimmista lihaalan yrityksistä.
– Kaikki mitä teemme on osoitus tahdosta
tehdä se, mikä on oikein, ja tämä vaikuttaa
kuluttajan mielikuvaan Snellmanista.

Porsaanlihan
myynti kasvoi 30 %
Kesän aikana Snellmanin porsaslihan myynti on
kasvanut reilusti. Snellmanin tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen kertoo, että gm-vapaus on
myös vahvistanut Snellmanin asemaa kaupan
hyllykuvissa.
– Omien analyysiemme perusteella markkinaosuutemme tuorelihassa on kasvanut noin kahdella prosenttiyksiköllä tammielokuussa. Kokonaisvolyymimme kasvoivat tammi-heinäkuussa
kaikissa kategorioissa.
Suurimmat menestykset nähtiin porsaanlihan grillituotteissa,
joissa myyntivolyymit kasvoivat peräti 30 %. Tuoreessa porsaanlihassa (poislukien jauheliha) Snellmanin markkinaosuus on nyt
noin 13 % volyymista, mikä merkitsee 4 prosenttiyksikön kasvua.
– Kasvu on saatu aikaan ensisijaisesti aiempaa selkeämmin
luonnollisuuden ja aitojen makujen varaan rakentuvalla grillituotteistolla, sanoo Juuso Reinikainen. Lisäksi olemme nähneet
kuluttajatutkimuksistamme, että markkinointikampanjamme
gm-vapaudesta nosti Snellmanin jauhelihan kuluttajapreferenssiä merkittävästi. Olemme nyt kuluttajan eniten suosima brändi
jauhelihakategoriassa ja Snellmanin markkinaosuus on jo lähes
26 %.

Hyvä kysymys!
Miten se oikein toimii?
Onko sinullakin kysymys Snellmanin
alkutuotannolle? Lähetä se osoitteella
ann.knutar@snellman.fi.
 Mihin naudan ruhon luokitus perustuu ja
miten sitä valvotaan?
Vastaus: Euroopan Unionin alueella on yhteinen lakisääteinen europ-luokitus ruhon käyttöarvon määrittelyyn. Luokituksen tarkoituksena on erottaa erilaiset
ruhot toisistaan ja määritellä sekä punaisen lihan että
rasvan osuus ruhosta.
Foodwest vastaa Maaseutuvirasto Mavin valtuuttamana naudan, sian ja lampaan teurasruholuokituksen
ja punnituksen valvonnasta sekä luokittajien koulutuksen järjestämisestä.
Lisätietoja aiheesta löytyy myös Mavin sivuilta,
www.mavi.fi
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Kesän myynti pähkinänkuoressa

Aktiivinen sosiaalisissa medioissa

Koko Suomi

Syksyn aikana Snellman tulee olemaan
vahvasti esillä sosiaalisissa medioissa kuten Twitterissä ja Facebookissa. Facebookissa Snellmania seuraa suuri joukko ihmisiä, jotka osallistuvat keskusteluun ja ovat
innokkaasti haastamassa meitä vielä parempaan. Kiitostakin annetaan runsaasti.
– Tulemme avaamaan toimintaamme edelleen kertomalla enemmän mm. ympäristöasioita, kertoo Tommi Fors.
Sosiaalinen media on vertaansa vailla oleva suora kanava keskusteluille kuluttajien
kanssa. Lisäksi muut kuluttajat näkevät
mitä on keskusteltu ja voivat halutessaan
osallistua.
– Kuluttajien palautteet ovat erittäin arvokkaita meille. Ne näyttävät mitä kuluttajat arvostavat ja mikä heidän mielestään
on tärkeää.
HJ

• Halvimman tarjonnan ylikorostamisen takia koko
maan tuorelihamarkkina ei kasvanut.

Lihaluokat E–P

• Tuorelihamarkkina kasvoi ainoastaan jauhelihassa
(+9 %), jota myytiin halvemmalla kuin vuosiin.
• Sekä naudan (-5 %) että porsaanlihan (-1 %) myynnit laskivat.

Snellmanin tuorelihamyynti
• Grillituotteiden myynti kasvoi voimakkaasti. Porsaan grillilihan volyymit kasvoivat peräti 30 %.
• Snellmanin tuorelihatoimitukset kasvoivat toukoheinäkuussa 8 % (koko markkina vain 2 %).

Snellmanin grillimakkaramyynti

1

Rasvaluokat 1–5

• Grillimakkaramyynti ei päässyt kesän tavoitteisiin,
johtuen edullisimman grillimakkaran roolituksesta
kesän tarjonnan ytimeen kaikkialla Suomessa.
• Uutuusgrillimakkarat nousivat erittäin vahvaan
myynnilliseen rooliin.
• Kuluttajat ottivat hyvin vastaan täysin lisäaineettomien grillimakkaroiden tuoteperheen: Chorizo,
Maalaismakkara ja Bratwurst.

Ann Knutar
MP-toimiston esimies
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Figen suoraviivaistaa
toimintoja ja rakentaa uutta
 Suomalaisella sianjalostuksella on yli
100 vuotta vanhat perinteet, joita Figen
vie nuorekkaana yhtiönä eteenpäin. Vuodesta 2010 lähtien Figen on ollut Snellmanin Lihanjalostuksen 100 % omistama
tytäryhtiö. Snellmanin arvot ja Maatilan
Parhaat -tuotantoketju ovat siis Figenin
jalostustavoitteen perustana.
Taloudellisesti tiukahkona aikana kaikkien alan toimijoiden on haettava
keinoja toimintojen suoraviivaistamiseksi. Myös me Figenissä olemme panostanut toimintojen tehostamiseen.
Vuoden 2013 aikana Längelmäen testaustoiminnasta vastaava Suomen Sianjalostus Oy fuusioitiin Figen Oy:öön ja
vuoden 2014 alusta Figen Oy:n taloushallinto siirrettiin Snellman konserniin. Viimeisimpänä organisatorisena muutoksena Tikkurilan toimipiste suljettiin 31.8.2014.
Tehdyt päätökset ovat osittain olleet epämiellyttäviä ja vaikeita, mutta tulevaisuuden kannalta välttämättömiä ja luonnollisia toteuttaa.
Organisatorisilla muutoksilla ei ole vaikutusta Figenin neuvontapalveluiden kattavuuteen tai niiden tarjontaan. Oheisessa

taulukossa on kuvaus Figenin avainhenkilöistä yhteystietoineen.

Porsastuotannolle oma
seurantaohjelma
Tehtyjen organisaatiomuutosten jälkeen
rakennamme Figenin tulevaisuutta taloudellisesti terveeltä maaperältä. Palveluiden ja genetiikan tehostaminen ovat
tärkeyslistan kärjessä. Uutta onkin tulossa: Työn alla on uusi www-pohjainen
porsastuotannon seurantaohjelma, joka
tulee luomaan erinomaisen perustan porsastuotannon ja sika-aineksen hallintaan.
Tämä avaa uudenlaiset mahdollisuudet
tiedon joustavaan hyödyntämiseen eri
tarpeita varten. Esimerkiksi lähtökohtanamme on, että kerran rekisteröity tieto
(esim. eläinmäärät ja lääkekirjanpito) siirretään automaattisesti eteenpäin rajapintojen kautta eikä tuottajan tarvitse niitä
kahteen tai useampaan kertaan kirjata.

Muskeli omaksi linjakseen
Toinen merkittävä uudistus liittyy Figen
konseptiin. Eriytämme Figen Muskelin
Yorkshire- ja Maatiaisjalostusohjelmista

Neuvontapalvelut
Nimi
Ritva Tuppurainen
Tuula Huttunen
Tiina Lindroos
Kaisa Kärnä
Michael Nygård

Vastuualue
Tilaneuvonta
Tilaneuvonta
Tilaneuvonta
Tilaneuvonta
Tilaneuvonta

Puhelinnumero
0400 614 112
0400 614 060
0400 614 073
äitiyslomalla
sairaslomalla

Jalostusohjelma ja sikakauppa
Nimi
Marja Nikkilä

Vastuualue
Puhelinnumero
Tuotekehitys, jalostus- 044 7966 761
arvostelut, jalostuspalveluiden tuki
Minna Kumpu-Huhtala Siitossikavälityksen
044 7966 762
koordinointi
Johanna Kylä-Lassila Jalostussika ja -siemen 040 8221 155
vienti
Ville Erkkilä
Längelmäen testiasema 040 7779 765
Juha Mäkelä
Karjuasema
040 5476 690
Timo Serenius
Toimitusjohtaja
044 7966 750

omaksi linjakseen. Muskelin jalostuksessa
keskitymme ainoastaan lihantuotantoominaisuuksiin, kun taas emärotujen jalostuksessa hedelmällisyyden suhteellista osuutta on jo tällä hetkellä keskitetyn
jalostussuunnittelun kautta kasvatettu.
Sika-aineksemme on lihantuotanto-ominaisuuksien suhteen hyvin kilpailukykyinen ja siten linjojen eriyttäminen on luonnollinen jatke vuosia sitten tehdyille
Matriarkka-, Kombi- ja Muskeli-linjojen
tuotteistuksille. Yksinkertaisesti olemme
tilanteessa, missä emien lihakkuuden jalostuksessa ollaan riittävällä tasolla - painotuksen tarve on laatuporsaan tuotannossa. Muskelin eriyttäminen selkeästi
omaksi linjakseen tarjoaa tehokkaan risteytyshyödyn myös porsaalle.

Päämääränä tulevaisuuden tilat
Tilojen väliset erot ja niiden rakenteessa
tapahtuvat muutokset tulevaisuudessa
luovat omat mahdollisuutensa ja haasteensa kokonaistaloudelliselle tuotantoketjulle. Luonnollista on, että porsastuotannon tehokkuuden nostossa tuotetun
lisäporsaan tulee olla myös tehokas lihasika. Tällä hetkellä porsastuotannon seurannan tulosten mukaan yli 200 emakon
tilat vieroittavat 25,5 porsasta eikä näköpiirissä ole mitään estettä tavoitella korkeampia porsastuotantotuloksia. Selvää
kuitenkin on, että porsastuotannon noustessa porsaan laatua pitää vaalia herkällä
korvalla.
Yllä kuvaillut askeleet ovat merkittäviä
koko Suomen sianjalostuksen kehityksen
kannalta. Verkkopohjainen sovellus emakkosikalan hallintaan on käsityksemme mukaan ensimmäinen laatuaan Suomessa.
Samaten Muskeli-linjan eriyttämisellä niin
sanotuksi synteettiseksi linjaksi kykenemme hyödyntämään "tavanomaisen" kolmirotuohjelman hyvät puolet ilman, että
lihasikojemme tuotanto-ominaisuuksien
kehityksessä tarvitsee ottaa taka-askelia.
Timo Serenius

Eläinryhmät hallintaan
ryhmätoiminnon avulla
 Eläinmäärien kasvu, rakennusten sijoittelu pihapiirissä, ruokinnan suunnittelu
sekä karsinakokojen vaihtelu ovat esimerkkejä, joissa eläinten ryhmittely auttaa päivittäisissä työrutiineissa. Anelman
nautavarastossa on avattu uusi ryhmätoiminto, joka kannattaa ottaa aktiiviseen
käyttöön.

Ryhmätoiminto apuna kasvattamoissa ja emolehmätiloilla
Kasvatusryhmää muodostettaessa voit
itse valita nimen sekä ryhmälle että karsinalle. Karsina voi olla myös toinen rakennus, esim. ”vanhapihatto” tms. Näin
eläinvarastosta muodostuu helppo ja käytännöllinen työkalu juuri omiin tarpeisiin.

PDF-tuloste vain ryhmää koskevista eläimistä
Ryhmätoiminto auttaa, kun tarvitaan nopeasti listaus tietyn ryhmän, karsinan tai
rakennuksen eläimistä. Nautavarastossa
voi hakea halutun eläinryhmän, minkä
jälkeen se voidaan helposti tulostaa PDFmuodossa. Tämä on suuri apu esim. teuraita haettaessa, välitysvasikoita lastatta-

essa, korvamerkkitarkastuksissa, Naseva
käynneillä, eläimiä uudelleen järjesteltäessä jne.

Ryhmänä teuraaksi tai
välitykseen
Kun eläimet tulevat teurasikään, pystytään ryhmästä tekemään teurasilmoitus
yhdellä kertaa. Tämä helpottaa ilmoituksen tekoa ja sen varmuutta entisestään.
Sama koskee välitysvasikkailmoitusta.
Emolehmätilat voivat hyödyntää ryhmittelyä monipuolisesti myös eläinlajien,
poistolehmien, uudistushiehojen jne. suhteen. Vieroittaminen ja eläinten lajittelu
välitystä, teuraskasvatusta tai uudistusta
varten sujuu helpommin, kun eläimet ovat
valmiina eriteltynä myös paperilla juuri
siinä järjestyksessä, missä tila itselleen
parhaimmaksi katsoo.

Ryhmää voidaan muokata
Ryhmää voidaan muuttaa ja eläimiä
pystyy poistamaan tai siirtämään
toiseen ryhmään muuttamalla
eläinkohtaisia
tietoja.

Anelman etusivulta pääset hakemaan päivitetyt ja selkeät käyttöohjeet. Ryhmätoiminnon ja NAVRA:n käyttöön liittyvät tiedot
löytyvät helposti sieltä.

Nautavaraston käyttö on yksinkertaista ottamalla myös NAVRA
käyttöön
NAVRA on kansallisen nautarekisterin
avoin rajapinta. NAVRA mahdollistaa
myös eläinten syntymä- ja poistoilmoitusten tekemisen Anelman kautta viralliseen
nautaeläinrekisteriin.
NAVRAn käyttöönotto varmistaa, että
eläinvarastossasi on aina ajan tasalla oleva eläinmäärä ja NAVRA poimii rekisteristä vain ne eläimet, joita ei ole syötettynä
nautavarastoon, ja sinne aiemmin tehdyt
eläinkohtaiset muutokset säilyvät.
Kehitämme toimintoja ja autamme aina
tarvittaessa!
Saara Rantanen

HERRA SNELLMANIN SYYSUUTUUDET

Uudet navetat

LIHAJALOSTEET JA TUORELIHAT

Ahvenus, Korpilahti

SAVUKINKKU & KEITTOKINKKU

 Perjantaina 11.7. järjestettiin pihattonavetan avajaiset
Jari Ahvenuksen tilalla Korpilahdella. Kuvassa liikennöitsijä Tomi Hietanen, alue-edustaja Timo Hietanen sekä
Jari Ahvenus.

LISÄAINEETON KUNNON
LENKKI LUONNONKUORESSA
LENKKIMAKKARA KULUTTAJALLE,
JOKA ARVOSTAA LAATUA,
AITOUTTA JA LISÄAINEETTOMUUTTA – HALUAMATTA TINKIÄ
HYVÄSTÄ MAUSTA.

PERINTEISEEN TAPAAN KÄSITYÖNÄ TEHDYT REILUN
KOKOISET JA MUREAT LEIKKELEET.

NAUDAN LUUTON KEITTOLIHA

AROMIKKAAN PAAHDETUN
MUSTAPIPPURIN PEHMEÄ MAKU
MAISTUU KOKO TUOTTEESSA.

Limousin-tilojen
avoimet ovet
 Limousin-kasvattajat haluavat avoimista ovista vuosittaisen
tapahtuman. Tänä vuonna 19.7. ovensa avasivat 8 tilaa ympäri
Suomea. Kävijämäärät vaihtelivat tiloilla muutamista satoihin.
Tärkeää on, että kuluttajille annetaan mahdollisuus tulla tutustumaan emolehmätuotantoon ja maatilojen arkeen. Mallia on
otettu Tanskasta, missä limousin-kasvattajat avaavat ovensa vuosittain aina helmikuussa.

Mikko Musikan tila, Rääkkylä

Iloinen yleisö Joel Puhakaisen tilalla Juvalla.
Kuva: Joel Puhakainen

Musikan tila, Rääkkylä. Kuvat: Tarja Musikka

Musikan tilalla Rääkkylässä toinen lauma oli kotona pihatossa
syömässä luomusäilörehua. Tarja Musikka kertoo, että etenkin
lapsivieraista oli hauskaa, kun lehmä saattoi lipaista karhealla
kielellä pieneltä ruokkijalta ruokaa kädestä. Pienet vasikat herättivät ihastusta niin nuorissa kuin vanhoissa katsojissa. Lomittaja kuljetti traktorikyydillä kaikki vierailijat tutustumaan toiseen
laumaan läheiselle laitumelle. Sekä traktorikyyti että läheltä
eläimiin tutustuminen oli vieraiden mielestä "tosi kivaa". Päivän
aikana vierailijoita oli n. 30.

KOTIMAINEN
PIPPURIMEETVURSTI

100 % SUOMALAISTA, GM-VAPAATA NAUDANLIHAA
SNELLMANIN KUNNON PERHETILOILTA.

PORSAAN ULKOFILEE &
PORSAAN ULKOFILEEPIHVI
MUHKEAT UUTUUDET
KUNNON SUOMALAISESTA
MAATIAISPOSSUN
ULKOFILEESTÄ!

JUHLAFILEE
HERRA SNELLMANIN
JUHLAFILEEN PINNALLA
ON LIHAA HERKULLISESTI
PAISTON AIKANA
MEHEVÖITTÄVÄ
MAKURASVA.

100 % SUOMALAISTA,
GM-VAPAATA SIANLIHAA.

PORSAAN LAPA

KAUPOISSA
SYYSKUUN
ALUSSA!

SOPII MAINIOSTI ESIM.
UUNI- JA PATARUOKIIN
TAI VAIKKAPA
KOKONAISENA
ROSVOPAISTIKSI
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