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Snellmanin rooli edelläkävijänä on TNS Gallupin tuoreen tuottajatutkimuksen mukaan
se yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa kaikista eniten tyytyväisyyteen, etenkin Snellmanin
siantuottajien keskuudessa. Tuottajat arvostavat avoimuutta, tuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja sitä tosiasiaa, että tuotteet kehitetään kuluttajalähtöisesti. Tutkimus todistaa,
että Snellmanin tuottajat ovat ymmärtäneet laatuketjun tavoitteet ja todella sitoutuneet niihin. Yhteistyöyritykseen sitoutuminen on Snellmanin tuottajien keskuudessa aivan omaa luokkaansa muuhun alaan verrattuna. Snellmanin tuottajilla on suurempi kiinnostus panostaa ja investoida tulevaisuuteen kuin suomalaisella keskivertotuottajalla.
Edelläkävijänä oleminen vaatii määrätietoista kehitystä. Se vaatii tehostettua yhteistyötä, kohdistettua neuvontaa ja toimivaa vuorovaikutusta yrityksen ja tuottajan välillä.
Edelläkävijän asemaan ei ole oikoteitä. Vaatimustaso on yksinkertaisesti korkeampi.
Tämän myös meidän tuottajamme ovat sisäistäneet. Ei riitä, että vertaa itseään muihin,
vaan aina pitää katsoa eteenpäin, siihen mitä voitaisiin vielä kehittää. Tuottajatutkimus
nosti esiin tärkeitä kehitysalueita. Haluamme ottaa palautteen vastaan ja palata näihin
kehityskohtiin vuoden tuottajatilaisuuksissa.
Snellmanin gm-vapaan tuotantoketjun julkistamisen yhteydessä Snellmanin kotisivuilla avattiin keskustelufoorumi. Suuri joukko tyytyväisiä kuluttajia halusi osoittaa kiitoksensa Snellmanin perhetiloille niistä uhrauksista, mitä gm-vapauden säilyttämiseksi on
tehty. Snellmanin linja kohtaa odotetusti myös vastustusta. Julkisessa keskustelussa
gm-vapautta linjavalintana ovat epäröineet lähinnä tutkimuksen edustajat.
Snellmanin tuotantoketju ei ole kuitenkaan millään tavalla vieras tutkimukselle ja kehitykselle. Paremminkin voitaisiin sanoa, että Snellman kulkee suomalaisen tutkimuksen kärjessä sekä alkutuotannossa että tuotekehityksessä. Snellmanin tuotantoketju
on Suomen ainoa, joka tekee sikarotujen geneettistä tutkimusta. GM-vapaus asettaa
myös täysin uusia vaatimuksia pitkän tähtäimen ruokintatutkimukselle. Tutkimuksen ja
tuotekehityksen lähtökohdaksi voidaan kuitenkin asettaa erilaisia tavoitteita. Monissa
tapauksissa kehityksen päämäärä on asetettu tekniseen massatuotantoon. Tämän päivän avoin yhteiskunta asettaa kehitykselle uudet vaatimukset.
Tämän kehityksen mekin haluamme tunnustaa. Se on edelläkävijän vastuu.

2013
Vuoden 2013 aikana Snellmanin naudan- ja sianhankinta kasvoi 10 % noin 39 milj. kiloon (28 milj.
kg sikaa + 11 milj. kg nautaa). Vasikanvälitys kasvoi
20 % ja porsasvälitys 11 %. Keskimääräinen naudan
tuottajahinta nousi 12 % (33 c/kg) ja sian hinta 10 %
(16 c/kg) verrattuna vuoteen 2012. Snellman maksoi
perhetiloille teuras- ja välityseläintileinä yhteensä
105,2 milj. €. Sianjalostusyhtiö Figenin operatiivinen
tuloskehitys oli positiivinen ja siemenenmyynti kasvoi 4 %.
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Sikaseminaarin antia
Snellmanin sikaseminaari järjestettiin jälleen
tänä vuonna Seinäjoella
sekä sikapäivä ruotsiksi
Vöyrillä. Tämän vuoden
seminaarissa pohdittiin
Snellmanin kunnon
maatiaispossukonseptin
osa-alueita ja miten
konsepti sijoittuu niin
kotimaan kuin maailman
markkinoilla.
Teksti ja kuvat: Heidi Heino

S

ikaseminaari
haluttiin
tänä vuonna toteuttaa
hieman tavanomaisesta poiketen, antamalla avoimelle keskustelulle enemmän
tilaa. Tavoitteena oli päivien
aikana katsoa eri näkökulmista minkälainen asema kunnon
maatiaispossukonseptilla on
maailmassa ja miten me voimme omalla toiminnallamme niin
Snellmanilla kuin itse sikalassakin kehittää sitä eteenpäin. Seminaarin lopputulemana kirjattiin näkyvästi ylös niin kutsuttu
tavoitteiden agenda, eli tulevan
vuoden kehityskohteita.
- Yksi tärkeimmistä asioista
konseptissamme on sitoutuminen. Meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua, mutta myös
haasteita on paljon. Tänä vuonna panostamme erityisesti porsaslaatuun sekä myös neuvonnan ja viestinnän lisäämiseen,
Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs sanoo.
Tässä lyhyesti seminaariohjelman antia ja parhaita paloja.

Gm-vapaus sikojen ruokinnassa

R

isto Uusitalo Uudenkaupungin Finnprotein soijajalostamosta kertoi gmvapaan soijan jalostuksesta.
- Uudenkaupungin soijajalostamo on suurin
erikoistunut, monivaiheinen soijajalostamo
Euroopassa.
- Tehtaan tuotanto perustuu gm-vapaan soijan
prosessointiin
- Tehtaan kokonaiskapasiteetti on noin
240 000 t soijapapua/vuosi
- Jalostamon oma logistiikkaryhmä suunnittelee ja valvoo soijapapujen kuljetuksen Brasiliasta Suomeen
- Tuotantoketju on rakennettu läpinäkyväksi,
Brasiliasta tulevat gm-vapaat soijapavut ovat
jäljitettävissä tilatasolle asti
Gm-vapaan
soijan laatu pyritään tehtaalla
takaamaan mm.
salmonellatestein, sulavuusmittauksin, laatujärjestelmin ja
varmistusohjelmistojen avulla
Risto Uusitalo, Finnprotein

Gm-vapaa soija kulkee tehtaalla kolmen jalostusvaiheen läpi. Ensimmäisessä esikäsittelyvaiheessa soijapavut kuoritaan, minkä jälkeen
uuttamon ensimmäisessä vaiheessa pavuista
uutetaan soijaöljyä ja saadaan soijarouhetta.
Soijarouhetta jatkojalostetaan edelleen poistamalla siitä sokereita ja haitta-aineita. Lopputuotteena saadaan soijaproteiinikonsentraattia. Sivutuotteena muodostuu melassia ja
lesitiiniä.
Esikäsittely

Uuttamo
(heksaani)

Uuttamo
(etanoli)

Soijan
kuoret

Soijaöljy

Melassi &
soijarouhe

Soijaproteiinikonsentraatti

Gm-vapaassa tuotannossa on tärkeää, että
rehuissa käytettävä soija on todennetusti ja
jäljitettävästi gm-vapaata, salmonellatestattua
ja vastuullisesti tuotettua. Sikojen ruokinnassa
käytettävässä soijassa on hyvä olla korkea valkuaispitoisuus ja sen tulee olla oikein paahdettua. Lisäksi soijatuotteiden ravintoarvot ja tuotanto-ominaisuudet on tunnettava ja teknisen
laadun on oltava hyvä. Tärkeätä on myös tasainen saatavuus, kilpailukykyinen hinta sekä
rehuissa selkeät ja oikeat tuotemerkinnät.
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Snellman maailmassa

P

Anne Kallinen, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n toimitusjohtaja

aneelikeskustelun Snellmanin sijoittumisesta maailman markkinoilla avasi
Anne Kallinen TNS Gallupista esittelemällä tilastoja Euroopan sikamarkkinatilanteesta.
- EU:ssa sianlihantuotanto on viime vuosina
laskenut ja emakkomäärät ovat voimakkaasti
vähentyneet
- Sianlihan kysyntä on heikentynyt ja tuottajahinnat ovat laskeneet niin koti- kuin vientimarkkinoilla
- Tuottajahinnat ovat Suomessa ja Euroopassa
suunnilleen samalla tasolla
- Sikatilojen määrä Suomessa on viime vuosina
vähentynyt 8-9 %
- Emakoiden määrä on Suomessa laskenut kun
taas porsastuotanto on puolestaan noussut
- Tammi-joulukuun aikana 2013 on sianlihantuotannossa Suomessa tapahtunut 0,9 % kasvu

- Puolet maailman sioista kasvatetaan Kiinassa,
missä kasvuennuste vuodelle 2014 on noin 2 %
- EU:ssa, missä kasvatetaan viidennes maailman sioista, kasvuennuste on +/- 0 %
- Suomessa lihankulutus on viimeisen 20 vuoden aikana noussut ja ja se lähestyy nyt EU:n
keskiarvoa
Herra Snellmanin erottautumista maailman
markkinoilla avasi Snellmanin kaupallinen johtaja Peter Fagerholm.
- Snellman pyrkii kohti yhä luonnollisempia, aidompia ja paremman makuisia tuotteita
- Tavoitteena on kehittää tavallisia volyymituotteita yhä laadukkaammiksi ja maukkaammiksi
- Tärkeätä on pystyä kommunikoimaan yrityksen valinnat ja linjaukset onnistuneesti kaupalle
- Snellmanilla erottautuminen markkinoilla

koostuu useasta tekijästä:
puhtaudesta,
kotimaisuudesta,
vastuullisuudesta,
luonnollisuudesta, korkeasta
lihapitoisuudesta, gm-vapaudesta, parhaasta vastineesta
rahalle sekä lisäaineiden vähentämisestä
- Kuluttajan käyttäytymisessä
ja valinnoissa avainasemassa on sitoutuminen tiettyyn
tuotteeseen tunteella ja tuotantoketjun hyväksyminen

Peter Fagerholm, Snellmanin kaupallinen
johtaja

Loppupuheenvuoron aiheesta piti vielä Figenin toimitusjohtaja Timo Serenius, joka
pohti Snellmanin sikaketjun
kehityspotentiaalia.

- sikatuotannon tehokkuudella on vahva vaikutus tuotantokustannuksiin
- tuotannon tehokkuuden
lisääminen lähtee perusasioiden huolehtimisesta ja kehittämisestä
- jalostusohjelmalla, hybridituotannolla ja ensikoiden
kasvatuksella on tärkeä rooli
tehokkaassa tuotannossa
- positiivinen asenne ja kyky
nähdä mahdollisuuksia, mutta silti pysyä realistina, on
ratkaisevaa tuotannon tehostamisessa
Timo Serenius, Figenin toimitusjohtaja
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Eväitä päivittäiseen jaksamiseen

Ruokinta terveyden ja hyvinvoinnin takana

U

S

karkeus ja kuidun määrä
• hyvä mikrobiologinen laatu
• rehu ei saa sisältää hometoksiineja tai
rikkakasvien siemeniä

Rehun laadussa tärkeätä on:
• ravintoainekoostumuksen tasapaino
• sopiva määrä energiaa ja täyttävyyttä
• mahan terveyden kannalta riittävä

Lisäksi on huomioitava, että puhtaalla vedellä
on vähintään yhtä tärkeä rooli kuin ravitsevalla rehulla. Sika tarvitsee vettä elintoimintojen
ylläpitoon, lämmönsäätelyyn, ravintoaineiden
kuljettamiseen, ainevaihdunnan jäteaineiden
poishuuhteluun sekä valkuaisen muodostumiseen.

utuutena tämän vuoden sikaseminaarissa oli Seinäjoella järjestetty iltaohjelma. Iltaohjelman
teemaksi oli nostettu arjen jaksaminen,
josta inspiroivasti puhui henkilöstö- ja johtamiskonsultti Carola Lindholm-Gerlin.

Iltaohjelman aikana Carola kävi läpi keskusteluiden ja käytännön harjoitusten
avulla niin kutsutun aivojen lautasmallin.
Ajatuksena on, että aivojen lautasmallin
kaikkia aktiviteetteja tulisi pyrkiä toteuttamaan joka päivä. Näin pystyy optimoimaan aivotoimintaansa ja jaksaa paremmin arjen myllerryksessä. Lautasmalli on

jaettu seitsemään eri toimintoon:
• Riittävä yöuni
• Fyysinen liikunta
• Sosiaalinen kanssakäyminen
• Keskittyminen yhteen kiinnostavaan
asiaan kerrallaan
• Leikillisyys
• Levollinen hetki rauhoittumiseen
• Omaa aikaa pohdiskeluun
Iltaohjelmassa keskusteltiin myös siitä,
miten pystyisi paremmin käsittelemään
vastoinkäymisiä.
- Meillä on kaikilla luontainen kyky selviytyä hyvin ja löytää sopeutumiskeinoja

vaikeissa tilanteissa, Carola sanoo. On
kuitenkin joitakin asioita, mitkä vahvasti
vaikuttavat kykyyn hallita stressiä.
• Kyky säädellä tunteita painetilanteissa
• Kyky kontrolloida impulsseja
• Kyky tarkastella tilannetta realistisesti
myönteisessä valossa
• Kyky nähdä syy-seuraus –suhteita
• Vahva luottamuksen tunne sekä itseään
että ympäristöään kohden
• Taito ja tahto empaattisuuteen ja uteliaisuuteen
• Halu kokeilla uusia asioita

einäjoen toinen seminaaripäivä starttasi Snellmanin rehupäällikkö Kirsi Partasen luennolla sikojen ruokinnasta.
- Ruokinnassa huomioitavaa on rehun laatu
ja koostumus, ruoan tarjoilutapa sekä määrä.
Niin veden kuin rehun seuranta on avainroolissa onnistuneessa ruokinnassa, Kirsi sanoo.

Snellmanin rehupäällikkö Kirsi Partanen.

Sikaketjun vuoden kehitysagenda

S

eminaarin yhteenvetona Tomas
Gäddnäs kirjasi seminaarin aikana
esille tulleet kehitysalueet kehitysagendaan. Kehityskohteet ryhmiteltiin
kolmesta näkökulmasta: ihmiset, siat ja
konsepti. Joka kehityskohtaan nimettiin
oma vastuuhenkilö Snellmanin alkutuotannosta.
Tarkoituksena on palata kehityskohtiin
vuoden tulevissa sikatilaisuuksissa.

Ihmiset

Siat

• tilavalmennuksen erikoiskonsepti, esim neuvonnan
eri painopisteitä kuten
eläinterveys, talous ja
management
• ruokinnan hyötysuhteen
parantaminen ja hävikin
minimointi
• sisäisen viestinnän tehostaminen
(Snellman - tuottaja - tuottaja)

• porsaan laatuprojekti
• app-ongelman hallinta
• ensikkouudistuksen konseptointi

Konsepti
• porsaslogistiikka ja
poikkeamien viestintä
• lihaprosentin hinnoittelun tarkistus

Mitä mieltä olivat osallistujat?
Seinäjoen sikaseminaariin osallistui iso
joukko aktiivisella ja positiivisella asenteella liikkeellä olevia tuottajia. Seinäjoen
tilaisuus keräsi noin 120 osallistujaa per
päivä ja Vöyrin sikapäivä puolestaan noin
30 tuottajaa.

Paula ja Vesa Kurikka-Oja

Katri Kaaro ja Tellervo

Taneli Pihlajamaa

Paula ja Vesa saapuivat Seinäjoen sikaseminaariin tilaltaan Jalasjärveltä. Jalasjärvellä heillä on noin 300 emakon porsastuotantotila. Kurikka-Ojat nostavat mielenkiintoisena esille mm. Paavo Viitasen pitämän puheenvuoron
emakoiden siemennyksestä.
- Puheenvuoro oli antoisa koska siitä sai uutta tietoa ja
pieniä syventäviä ajatuksia. Myös Carolan vetämä iltaohjelma oli mukava, siellä sai jakaa ajatuksia muiden kanssa.
On hyvä, että jaksaminen on nostettu esille, Kurikka-Ojat
toteavat.
Paula ja Vesa kokevat seminaarin kaltaiset tilaisuudet
hyödyllisiksi myös siitä näkökulmasta, että siellä on mahdollisuus tavata muita tuottajia ja yhteistyökumppaneita.
- Enemmän aikaa voisi vielä jättää kysymyksille ja keskustelulla. Pienryhmätyöskentelyä voisi myös kehittää
eteenpäin, pienryhmissä voisi avoimesti jakaa kokemuksiaan muiden kanssa, Paula ja Vesa pohtivat.

Seinäjoen seminaarista yksi ylivoimaisesti
eniten halauksia kerännyt osallistuja oli
labradorinnoutaja Tellervo. Eläinlääkäri
Katri, joka osallistui sikaseminaariin Seinäjoella kertoi, että Tellervo on aina mukana kaikilla työmatkoilla ja tuntee Suomen sikapuolen yrittäjät jo melko hyvin.
Sikalaan Tellervo ei kuitenkaan pääse ja
hyvä niin koska siat ovat Tellervon mielestä hiukan pelottavia.
- Teen eri lihatalojen tuottajien kanssa
paljon yhteistyötä ja tällaiset seminaarit
antavat mukavasti virikkeitä omaan työhöni. Lisäksi ne auttavat paremmin ymmärtämään Snellmanin toimintaa ja tuottajien odotuksia, Katri kertoo.

Tanelin tilalla Kaustisilla odottamaan jäi noin 90 emakon
porsastuotanto kun hän osallistui keskiviikon sikaseminaaripäivään Seinäjoella.
- Käytännön vinkkejä tilatason
asioista kaipaisin vielä lisää tämäntyyppisissä seminaareissa,
avoimella ja positiivisella asenteella liikkeellä oleva Taneli
pohtii. Hän kuten myös monet
muut seminaariin osallistuneet
toivoivat enemmän mahdollisuuksia jakaa tilakohtaisia
kokemuksia muiden tuottajien
kanssa.
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Lihanhankintayritysten imago

Tuottajatutkimus 2013
Parin vuoden välein toteutettavan lihantuottajien tyytyväisyyskyselyn tulokset vuodelta 2013 julkaistiin tammikuussa.
TNS Gallupin toteuttaman tutkimuksen tuloksissa heijastuu
alan haasteellinen tilanne, mutta samalla näkyvissä on myös
merkkejä jatkuvuudesta ja laajentamishalukkuudesta.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 1632 maidon-, naudan- ja siantuottajaa, joista 272 oli
Snellmanin tuottajia. Kyselyssä selvitettiin
tuottajien asiakassuhteen perusteita, lihahankintayritysten imagoa ja asiakastyytyväisyyttä
koskien yritysten toimintoja.
- Luotettavuuden, varmuuden ja jatkuvuuden
merkitys on yleisellä tasolla kasvanut yrityksen valintaperusteena, mikä heijastaa myös
epätietoisuutta tulevaisuuden näkymistä.
Toimialalla keskimäärin maito- ja nautatilojen
tyytyväisyys yrityksiin on kasvanut ja sikatilojen on pysynyt ennallaan. Pääosaan palveluista ollaan tyytyväisempiä kuin vuonna 2011,
eniten on kasvanut tyytyväisyys asiakaspalveluun kokonaisuutena ja teuraiden noutoon
ajallaan, kertoo tutkija ja Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n toimitusjohtaja Anne Kallinen.

Snellmanin tuottajat toimialan
tyytyväisimmät
- Tyytyväisyys Snellmaniin on hieman kasvanut vuodesta 2011. Tyytyväisyys on edelleen
toimialan kärkeä kokonaisarvosanan ollessa
8,9, sanoo Anne.
Maito- ja sikatilojen kokonaistyytyväisyys
Snellmaniin vahvistui toimialaan nähden.

Sitoutuminen
Snellman ja muu liha-ala 2013

Kokonaisarvosana
Snellman ja muu liha-ala

kaan hyvin tärkeänä asiana teuraskuljettajien
sekä kenttähenkilöstön toimintaa. Vuoden
2011 tuloksiin verrattuna henkilöstön toiminnan, viestinnän ja tuotantosopimusten tärkeys on kasvanut.
Anne Kallinen, TNS Gallup

Nautatilojen tyytyväisyys puolestaan pysyi ennallaan, mutta parani
toimialalla keskimäärin.
Korkea tyytyväisyysaste näkyy
myös sitoutumisessa. Sitoutuminen Snellmanin asiakkuuteen on
viime vuoden aikana pysynyt suurempana kuin muihin yrityksiin
keskimäärin. Snellmanin asiakkuuteen sitoutuneita on yhteensä
95 % vastanneista, mikä tarkoittaa
noin 5 % sitoutumattomia. Toimialalla sitoutumattomia on keskimäärin 27 %.

Muu liha-ala 2011

Muu liha-ala 2013

Snellman 2011

Snellman 2013

Asiakassuhteessa arvostetaan
varmuutta
Tutkimustulokset osoittavat, että Snellmanin
asiakkuudessa tärkeimpinä tekijöinä pidetään
tilityshinnan kilpailukykyä, luotettavuutta,
varmuutta ja jatkuvuutta. Avoimissa vastauksissa uutena valintaperusteena esille nousi
vahvasti myös suomalaisuus ja kotimaisuus.
Imagotekijöitä vertaillessa esille nousee huomioitavana asiana myös se, että Snellman
koetaan edelläkävijänä lihanhankintayritysten joukossa. Etenkin sikapuolella kyseisellä
tekijällä on myös selkeä ja tärkeä yhteys tyytyväisyyteen.
- Emolehmäpuolella ei edelläkävijän rooli korostu samalla tavalla kuin sikapuolella. Tässä
on haastetta kehittää tätä eteenpäin nautapuolella, Anne sanoo.
Yleisellä tasolla Snellmanin imago sekä tyytyväisyys toimintoihin ylittää alan yritysten keskimäärin saamat arvioinnit. Maito- ja nautatiloilla ero toimialaan kuitenkin kaventui kun
taas sikatiloilla etumatka kasvoi.
Tutkimuksessa selvitettiin myös lihanhankintayritysten toimintojen tärkeyttä sekä tuottajien tyytyväisyyttä kyseisiin toimintoihin.
Snellmanin tuottajat pitävät tutkimuksen mu-

Tyytyväisyyttä toimintoihin analysoitaessa
voidaan todeta, että Snellman saa parhaimman arvosanan tilitys- ja rahoituspalveluista
sekä teuraiden noudosta. Toimialaan nähden
suurin etumatka on kuitenkin tuotantosopimuksissa, tuottajaviestinnässä ja rahoituspalveluissa. Lisäkehitystä kaivataan neuvonta- ja
kehityspalveluihin, mitkä myös koetaan yhteistyön tärkeimmiksi tekijöiksi.
- Snellmanin tuottajilla on keskimääräistä

enemmän tuotannon jatkamisja laajentamishalukkuutta. Tämä
tarkoittaa, että Snellmanilta myös
odotetaan enemmän apuja tuotannon kehittämiseen. Palveluita
pidetään yleensäkin entistä tärkeämpinä. Entisestään korostuu
myös yhteydenpidon tarve, Anne
sanoo.

Epävarma tilanne näkyy
tuloksissa
- Tutkimuksen vastaukset heijastavat alan tilannetta. Nyt halutaan
pysyvä ja luotettava yhteistyökumppani, Anne sanoo.

Alan epävarmaa tilannetta heijastaa Annen
mukaan myös se, että tuotannon jatkamista
6-10 vuotta eteenpäin sikapuolella suunnittelee ainoastaan 30 % kaikista vastanneista.
- Tämä luku on erittäin alhainen koko alalla.
Edellisessä kyselyssä, joka tehtiin vuonna 2011
luku oli vielä huomattavan paljon korkeampi.
Sama kuvio näkyy myös laajentamissuunnitelmissa. Ainoastaan 21 % kaikista vastanneista
sikayrittäjistä suunnittelee toiminnan laajentamista. Nautapuolella tilanne on kuitenkin
positiivisempi. Yli 60 % Snellmanin maito- ja
nautatilallisista ilmoittavat jatkavansa tuotantoa seuraavan kymmenen vuoden aikana.
HH

Tyytyväisyys eri toimintoihin

Päätoimintojen tärkeys

Snellman 2013

Snellman 2013
Snellmanin asiakkaista
% pitää tärkeänä

maitotilat

nautatilat

sikatilat

Kuljettajien/
lastausmiehen toiminta

96

98

95

Kenttähenkilöt

82

95

88

Yritysjohto

71

89

77

Tuottajaviestintä

76

95

90

- Tuottajalehti

84

95

83

Tuotantosopimus

64

73

77

Eläinterveydenhuolto

45

73

62

Kehitys- ja neuvontapalvelut

44

73

76

Elälinvälitykseen liittyvät
toiminnot

82

88

87

Rahoituspalvelut

25

55

32

Tyytyväisyys eri toimintoihin. Tyytyväisimpiä oltiin Snellmanin tilitys- ja rahoituspalveluihin sekä teuraiden noutoon.
Kehittämistä kaivataan etenkin neuvontapuolella.

00 % musta

TIFIOIT

S

U

ER

L A AT U V AS T U U
L

NE

ST

SA

EL

MÄ

KAN

LI

N L A AT UJÄR

JE

- 10 -

- 11 -

Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Sikavalle myönnetty kansallinen laatujärjestelmästatus

K

esällä 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira myönsi Sikava–
järjestelmälle kansallisen laatujärjestelmä aseman. Uuden kansallisen
laatujärjestelmän mukaan tuotettu sianliha tullaan tuotteissa viestimään laatuvastuumerkillä toukokuun alusta lähtien.
Laatuvastuujärjestelmän asettamat tuotantotapavaatimukset ylittävät monilta
osin lakisääteisen tuotantotason. Laatuvastuujärjestelmässä korostuu etenkin tuoteturvallisuus, eläinten terveys ja
ravitsemus, ympäristövastuu sekä lihan
alkuperä. Tuoreissa sianlihatuotteissa

asiasta saa viestiä 1.5.2014 lähtien laatuvastuumerkillä. Merkin käyttö edellyttää,
että sian tuotantotapa täyttää kaikki laatuvastuujärjestelmän asettamat tuotantotapavaatimukset.
Laatuvastuumerkinnän avulla halutaan
kertoa kuluttajille, miten paljon työtä
Suomessa tehdään laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun sianlihan eteen. Uusi, sertifioitava laatuvastuujärjestelmä perustuu
Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n
ylläpitämään sikojen terveydenhuoltorekisteriin Sikavaan. Tuotantotapakriteerit
pohjautuvat toisin sanoen vapaaehtoi-

Sianlihan tuotantotavat

Perustaso
tuonti

Perustaso
kotimainen
188 tilaa

Laatuvastuu
1440 tilaa

Lainsäädännön vaatimukset
• teurastusmaa

X

X

X

• eräkohtainen jäljitettävyys

X

X

X

• hormonien käyttökielto EU:ssa myytävässä lihassa

X

X

X

• sioilla on saparo

X

X

• lisää tilaa eläimille **

X

X

Kansallisen laatujärjestelmän erityislupaukset
• todennetut lain ylittävät erityslupaukset

X

Varmistettu alkutuotannon tuoteturvallisuus
• edistää merkittävästi salmonellan nollatoleranssia

X

• kattava eläintautien ennaltaehkäisyohjelma

X

• lääkekäyttötarpeen minimointi ja kontrolli

X

• lisäinformaatiota tiloilta jäljitettävyyteen

X

Eläinten terveys maailman kärkeä
• järjestelmässä yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä vuodessa

X

• tiloilla vähintään kolme terveydenhuoltokäyntiä vuosittain

X

• eläinlääkärin 158 kohdan tuoteturvallisuuden ja
terveydenhuollon tarkastuslista

X

Kunnon Maatiaispossu -ohjelmassa lisäksi:
• Snellmanin arvoihin pohjautuva tuotantomalli

X

• lihan alkuperä jäljitettävissä suomalaisiin sikageeneihin

X

• gm-vapaa ruokinta

X

• systemaattinen Welfare Quality -seuranta vuosittain

X

• systemaattinen porsaiden laatuseuranta

X

• online tuotannon suunnittelu ja seuranta Anelmassa

X

seen sikojen terveydenhuolto-ohjelmaan
ja sikatilojen terveysluokitukseen. Kyse
on ainutlaatuisesta järjestelmästä maailmassa. Sertifiointimerkkejä on yleisesti
käytössä niin EU:ssa kuin muualla maailmassakin, mutta ne todentavat ainoastaan
lakisääteisten vaatimusten toteutumisen.
Laatuvastuu-hanke on EU:n osarahoitteinen ohjelma, jota koordinoi liha-alan
tiedonvälittäjäorganisaatio Lihatiedotus
ry. Viranomaisvastuun ohjelman toteutumisesta kantaa maaseutuvirasto Mavi yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran kanssa. Yhteistyössä mukana ovat
myös liha-alan yritykset Atria, HK, Saarioinen ja Snellman. Laatuvastuu-ohjelmassa
mukana olevien yritysten tulee kirjallisesti
kuvata tuotantoketjunsa sekä varmentaa
lihan jäljitettävyys ennen kuin merkintää
saa käyttää lopputuotepakkauksissa.
Snellman on jo 20 vuoden aikana aktiivisesti ja järjestelmällisesti panostanut
Maatilan Parhaat -laatuohjelman puitteissa sikojen terveyden ja hyvinvoinnin
kehittämiseen ja kun Sikava perustettiin
vuonna 2003, Snellmanin oma eläinterveysjärjestelmä siirtyi osaksi sitä. Snellmanilla sikatilojen kuuluminen Sikavan
kansalliselle terveystasolle on siis ollut
osa MP-ohjelmaa Sikavan perustamisesta
lähtien. Mikäli MP-vaatimukset eivät sopimustilalla täyty, esim. tila ei täytä Sikavan kansallisen terveystason vaatimuksia,
tilan taso on ainoastaan lakisääteisellä
tasolla tai tuotantosuunnitelma puuttuu,
tehdään 20 c/kg vähennys kaikista sioista
kunnes puutteet on korjattu. Tämän lisäksi, mikäli tila putoaa Sikavan lakisääteiselle tasolle, porsaiden nouto keskeytyy välittömästi ja lihasikojen nouto viimeistään
30 päivän kuluttua, ellei puutteita korjata.
– Se, että Sikavalle on nyt myönnetty kansallinen laatujärjestelmästatus ei sinänsä
tuo mitään muutoksia Snellmanin alkutuotantoon, alkutuotannon johtaja Tomas
Gäddnäs sanoo.			
HH

Tuottaja kirjoittaa ensimmäiset rivit
tuoteselosteeseen
Keväällä 2013 SOK:n silloinen käyttötavarakaupan pääjohtaja
Leena Laitinen sai mielenkiintoisen puhelun. Puhelun seurauksena Leena siirtyi Snellmanin konsernijohtajaksi tammikuussa 2014.

L

eenalla on vankka kokemus vähittäistavarakaupasta sekä ketjutoiminnasta.
Kiinnostus kaupanalaa ja elintarvikkeita kohtaan heräsi jo varhain.
- Pidin paljon ruoanlaitosta jo lapsena ja kotona sain olla mukana valmistamassa kaikenlaista. Myös talous ja matematiikka alkoivat
kiinnostaa nuorena, Leena kertoo.
Juankoskelta kotoisin oleva Leena lähti näin
opiskelemaan kauppatieteitä Jyväskylän yliopistoon, minkä jälkeen hän vahvisti osaamistaan vielä elintarvikealan opinnoilla Helsingin
yliopistossa. Opintojen jälkeen matka jatkui
SOK:n kenttäkoulutuksen kautta Iisalmen
Prisman johtajaksi. Kahdeksaantoista vuoteen SOK:n palveluksessa on sittemmin mahtunut erinäisiä johtotehtäviä niin kotimaassa
kuin Virossakin.
- Minua on aina kiinnostanut syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen ja niiden avulla saavutettava kehitys ja johtaminen, Leena pohtii.

Haasteellinen markkina
Vähittäiskauppa on menneiden vuosien aikana käynyt läpi suuren murroksen tietotekniikan kehittymisen, logistiikan tehostumisen ja
globalisoitumisen myötä.
- Kauppa elää kuluttajan näkökulmasta. Kuluttajan toiveet heijastuvat siis suoraan kaupan
tekemissä päätöksissä. Kaupan puolella kasvua haetaan näin ollen kuluttajapreferoinnin
kautta. Hyllytila kaupassa jaetaan sen mukaan, mitkä tuotteet antavat lisäarvoa kuluttajalle, Leena kertoo.
Hyllytilan hallinnan lisäksi kaupalla on toki
monia muitakin haasteita. Kiristynyt kilpailu,
verkkokaupan yleistyminen, jatkuvasti muuttuvat trendit sekä lainsäädännön muutokset
ovat vain osa kaupan arkipäivää. Näihin haasteisiin vastaaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan kaupan tehtävä.
- Aktiivinen ja vuorovaikutteinen yhteistyö
kaupan ja teollisuuden välillä on kaikkien etu.

Avointa yhteistyötä
Haasteellisesta
markkinatilanteesta huolimatta Leena näkee
Snellmanin omaavan hyvät ja vahvat mahdollisuudet menestyä kovassa kilpailussa.
- Snellman on rohkeasti valinnut
oman asemansa markkinoilla ja
kuunnellut kuluttajaa. Avoin ja
vastaanottava yhteistyömalli kaupan kanssa sekä toimitusvarmuus
ovat Snellmanin etuja. Lisäksi
panostetaan paljon tuotekehitykseen ja kuluttajaviestintään.
Myös yhteistyö koskien tuotantoja myyntiennusteita auttaa niin
kauppaa kuin oman tuotannon
suunnittelua, Leena sanoo.

Tuottaja avainroolissa
Aito laadukas uutuus on kaupalle
aina kiinnostava. Täten panostukset tuotekehitykseen ovat Snellmanille tärkeitä. Lopputuotteen
laatu lähtee kuitenkin liikkeelle jo
tuottajatilalta.
- Tuottajan rooli tuotantoketjussa

Snellmanin uusi konsernijohtaja Leena Laitinen.

on erittäin arvostettava. He ovat ensimmäinen laatuaskel ketjussa ja kirjoittavat näin
ollen ensimmäiset rivit tuoteselosteeseen.
Tuottajan asiakas on loppukuluttaja ja Snellmanin rooli on parhaalla mahdollisella tavalla
avustaa lopputuotteen jalostuksessa, Leena
sanoo.
Työntäyteiseen kalenteriin Leena on alkuvuodesta saanut mahtumaan myös joitakin tilavierailuja Snellmanin sopimustiloille.
- On ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan eri tuotantomuotoihin ja nähdä tuottajien arkea ja arjen haasteita. Toiminta tiloilla on
erittäin ammattitaitoista ja tarkkaa. Hauskaa
oli tietysti myös havainnoida sikojen käyttäytymistä ja päästä toteamaan, miten älykkäitä
ja uteliaita eläimiä ne ovat. Eniten tilakäynneillä kyllä yllätti tekniikan määrä ja rooli tuotannon tukena, Leena kertoo.
Leena tutustui sikapuolen tuottajiin myös Seinäjoella järjestetyssä sikaseminaarissa tammikuussa.
- Mielestäni tuottajamme ovat erittäin sitoutuneita ja heillä on vahva halu olla edelläkävijöitä. Monella tuntuu olevan hyvin realistinen
ote ja luottavainen näkemys tulevaisuudesta.
Koin sen erittäin mukavaksi, että sikaseminaarissa tultiin välittömästi keskustelemaan
kanssani ja toivon, että näin tehtäisiin myös
jatkossa.				
HH
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1951 Veljekset Kurt ja Lars Snellman
perustavat yrityksen Snellmanin Liha ja
Makkara. Toiminta alkaa pienimuotoisena Pietarsaaren keskustassa.

ta kappaletta, vaikka pääpaino tilalla on
aina ollut lypsykarjassa.
- Siihen aikaan tehtiin hyvin paljon käsin,
maitokin kannettiin alkuaikoina tienvarteen. Se oli iso muutos kun saatiin ensimmäinen sontakone ja uusinta mallia
oleva lypsykone, Maija-Liisa muistelee.
Paljon jäi kuitenkin vielä käsityönä tehtäviä töitä, kuten AIV-rehun käsittely ja
rehujen kuljetus kottikärryillä lehmille.

Muuraiskankaan tila vuonna 2014
- peltoalaa noin 60 hehtaaria
- 51 lypsylehmäpaikkaa
- yhteensä 77 partta
- sairas-, poikimis- ja vasikkaosastot
Kuvassa Maija, Teemu, Alpo ja Maija-Liisa
Muuraiskangas

Maidontuotantoa

jo kolmannessatoista sukupolvessa
Muuraiskankaan maitotila Kälviällä on yksi Snellmanin vanhimmista sopimustiloista. Tilan historia ylettyy kuitenkin huomattavan paljon kauemmas kuin Snellmanin historia. Tilaa pyöritetään nyt kolmannessatoista sukupolvessa ja ensimmäiset tiedot
tilasta löytyvät jo vuodelta 1626.

S

ukupolvenvaihdos
Muuraiskankaan tilalla tehtiin 2009, jolloin
Teemu ja Maija ottivat tilan haltuunsa. Silloista navettaa, jossa oli vajaa
30 lehmäpaikkaa, oli viimeksi laajennettu
80-luvulla ja peltoa tilalla oli noin 30 hehtaaria. Uuden navetan rakentaminen alkoi
kuitenkin pyöriä Teemun ja Maijan mielessä ja peltoakin hankittiin lisää.
- Aloimme kiertämään uusia navetoita jo
samana vuonna kun sukupolvenvaihdos
tehtiin. Haettiin tuntumaa ja kuvaa siitä,
mistä itse pidimme ja mitä ratkaisuja muut
ovat hyödyntäneet. Mitään suurta ei ollut

tarkoitus rakentaa, jotta pärjättäisiin tilan
töiden kanssa kahdestaan, Maija muistelee.

muuttamaan uuteen navettaan. Vanha
navetta olisi tarkoitus remontoida ensi
kesänä, Maija ja Teemu kertovat.
Muuraiskankaan pariskunta pyrki olemaan myös itse mukana rakennusprojektissa niin paljon kuin pystyivät.
- Kyllä se oli hektistä aikaa. Paljon ei sinä
kesänä lomalla oltu. Parhaimmillaan herättiin neljältä navettaan ja oltiin jo ennen
seitsemää rakennustyömaalla, Maija kertoo.

Onnistunut rakennushanke
Huolellisen suunnittelun ja valmistelun
jälkeen rakennushanke polkaistiin käyntiin huhtikuussa 2013.
- Yritimme suunnitella kaikki hyvin ja kilpailuttaa hyvissä ajoin. Kannatti keskittää
hankinnat samaan paikkaan, niin pitkälle
kuin mahdollista. Kaikki meni suunnitelmien mukaan ja kustannusarviossa pysyttiin. Marraskuussa lehmät pääsivät sitten

Käsityöammatti
Myös Teemun vanhemmat Alpo ja MaijaLiisa iloitsevat onnistuneesta navettahankkeesta. He muistelevat, miten vastaavanlainen hanke toteutettiin myös
heidän aikanaan. 70-luvulla laajennettiin
ensin tilan vanhaa navettaa ja 80-luvulla
rakennettiin aivan uusi. Siihen aikaan tilalla oli hevosiakin, parhaimmillaan yksitois-

1959 Snellman ostaa Skatan tehtaan
Pietarsaaren keskustassa ja tuotanto
lähtee voimakkaaseen kasvuun.
1985 Snellman ostaa Pietarsaaren teurastamon Fellmanin veljeksiltä ja samalla turvataan oma raaka-ainehankinta.

Työnkuva on muuttunut Alpon ja Maija-Liisa ajoilta paljon ja lehmilläkin on
isommat ja mukavammat parret. Ruokinta hoidetaan kolmen kioskin avulla ja
AIV-rehu jaetaan automaattisesti muutaman tunnin välein. Myös keinosiemennys hoidetaan nykyään tilalla itse. Tilan
lehmät ovat saaneet aktiivisuuspannat,
joiden avulla kiimat huomataan paremmin.

Yli 60 vuotta yhteistyötä
Snellmanin kanssa Muuraiskankaan tila
on tehnyt yhteistyötä koko Snellmanin
historian ajan eli yli 60 vuotta. Jopa hevosetkin tulivat Snellmanille teuraaksi.
- Olimme Kälviällä ensimmäiset, jotka
laittoivat eläimet Snellmanille. Yhteistyö on aina sujunut hyvin, se mikä on luvattu myös pidetään. Tietysti yrityksellä
oli ennen mahdollisuus ylläpitää henkilökohtaisempaa yhteyttä tuottajiin kuin
mitä tänä päivänä. Edelleen on kuitenkin mukava, että tuottajille järjestetään
mahdollisuus tutustua yrityksen toimintaan esimerkiksi tuottajamessuilla, Muuraiskankaat miettivät.

1990-luku Snellmanin Maatilan Parhaat
–laatuohjelman määrätietoinen kehittäminen aloitetaan panostamallla eläinten
terveyteen ja eläinaineksen laatuun.
1993 Kuusisaaren ensimmäinen tehdasrakennus valmistuu, jolloin leikkaamo
ja lähettämö muuttavat uusiin tiloihin
Pietarsaaren keskustasta.

Vinkit onnistuneen
rakennushankkeen
toteuttamiseen
- aloita suunnittelu ajoissa
- kierrä erilaisia navetoita ja
kysy kokemuksia
- kilpailuta
- keskitä hankinnat
- viranomaisluvat ja rahoitus
selvitettävä hyvissä ajoin
- luotettavat yhteistyökumppanit
- oma aktiivinen osallistuminen rakennushankkeeseen

Elämäntapa ja arvovalinta
Vaikka ajat ovat muuttuneet työ sitoo
kuitenkin samalla tavalla kuin ennen,
kyse on enemmän elämäntavasta kuin
työstä.
- Itsestähän se arvovalinta lähtee, Teemu sanoo.
Maija-Liisa muistelee miten lapset olivat heillä aina ennen mukana navetassa,
Teemu jopa nukkui pinnasängyssä navetan eteisessä kun ei osannut nukkua
päivisin muualla.
- Lukemisenkin lapset oppivat navetassa lehmien yläpuolella olevista kylteistä.
HH

Virstanpylväitä
Snellmanin alkutuotannossa

Maija-Liisa ja Alpo Muuraiskangas sekä
Snellmanin alue-edustaja Mårten Lassfolk.

1994 Snellmanin tuottajalehti ilmestyy
ensimmäisen kerran.
1995 Kuusisaareen rakennettu uusi
teurastamo otetaan käyttöön. Teurastamolla teurastetaan samalla linjalla sikaa
aamupäivällä ja nautaa iltapäivällä.
2000 Maatilan Parhaat -laatuohjelma
laajennetaan kattamaan myös naudantuotanto.
2010 Sianjalostusyhtiö Faba Sika
ostetaan, suomalaisen sikagenetiikan
turvaamiseksi tulevaisuudessa.
2012 Laajennettu teurastamo otetaan
käyttöön Kuusisaaressa, nyt teurastamo
koostuu kahdesta erillisestä sioille ja
naudoille suunnitellusta teuraslinjasta.
2013 Snellmanin historian suurin
yksittäinen investointi valmistuu kun
uusi makkaratehdas vihitään käyttöön
Kuusisaaressa.

Arto Viitalan tila Jalasjärvellä.
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Saarijärven emolehmätila, Alavus
KAUHAVA
ALAJÄRVI
LAPUA

KURIKKA

SEINÄJOKI KUORTANE
ÄHTÄRI
JALASJÄRVI

ALAVUS

Teksti ja kuvat: Heidi jylhä

Naudantuotanto
Etelä-Pohjanmaalla
Kunnon Perhetila -lehti ajoi tammikuisena pakkaspäivänä
alue-edustaja Jouko Jaakolan kanssa Etelä-Pohjanmaalle.
Kävimme juttelemassa tuottajien kanssa Kuortaneella, Alavudella ja Jalasjärvellä. Koska Snellmanin nautaketjun teemana
on vuonna 2014 tehokas naudantuotanto, kyselimme mitä
tehokkuus merkitsee tuottajien arjessa.

Yli-Hynnilän maitotila, Kuortane
Mäyrän kylässä, Kuortaneella sijaitsee YliHynnilän maitotila. Vuonna 2008 käyttöön
otettu navetta on 130 lehmän verhoseinäpihatto, jossa on kaksi Lely A2 -lypsyrobottia.
Vasikoita varten on oma osasto kylmässä ulkorakennuksessa – paljon kuivikkeita ja runsaasti tilaa.
Tilalla on käytössään 6 km:n säteellä reilu 200
ha viljelysmaata, jolla viljellään sekä nurmea
että viljaa. Osa pelloista on yhteistyöpeltoja,
joita saa käyttää lannan levittämiseen ja viljan
viljelyyn.
Tila on toiminut jo 2-3 vuotta yhtymänä, jonka
jäseniä ovat Mervi ja Jorma sekä Antti-poika,
joten tilalla on jo luonnollinen jatkaja.
“Maidontuotanto on työlästä, eikä sillä rikastu, mutta se on suhteellisen varma työ”, Jorma Yli-Hynnilä toteaa.
Ehtiäkseen tekemään kaiken, tilalla on yksi
vakituinen työntekijä, joka tekee mm. apeseokset. Lähistöllä on koneyrittäjiä, joiden palveluita käytetään. Kesäksi on tulossa nuoria
kesätöihin.
Yli-Hynnilän perheelle tehokkuus merkitsee
mm. ennaltaehkäisevää työtä ja hyviä rutiineja. Silloin ei tarvitse tuhlata aikaa ”tulipalojen
sammutteluun”. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että sorkat hoidetaan säännöllisesti joka
kuukausi ja ettei turhia lehmiä pidetä tuotan-

Mari Saarijärvi, Snellmanin alue-edustaja Jouko Jaakola sekä Pasi Saarijärvi.

Mari ja Pasi Saarijärvellä on emolehmätila
Alavudella. He kasvattavat limousineja, keskimäärin tilalla on 200–250 eläintä, joista 80
on emolehmiä. Tilalla on 95 ha viljelysmaata,
jolla viljellään nurmea. Saarijärvet ostivat ensimmäiset limousin-eläimet 90-luvun puolivälissä, jolloin he rakensivat 20-paikkaisen
emolehmänavetan. Nykyään vanhassa navetassa asustavat teurassonnit. Lehmät, hiehot
ja vasikat ovat vuonna 2007 rakennetussa
kylmäpihatossa.
Juuri tänä päivänä, kun lämpömittari näyttää
lähemmäs -20°C, kylmäpihatossa palelee lä-

hinnä vain hoitaja, sillä eläimiä
pakkanen ei häiritse. “Lehmät
eivät halua poikia näin kylmällä
ilmalla, mutta meillä on yksi jalostussonni, joka syntyi -27 °C pakkasella”, Mari kertoo.“Vasikasta
kasvoi kuitenkin hyvä sonni ja
kolmessa vuodessa olemme saaneet siitä kaksikymmentä uutta
vasikkaa.”
“Limousin ei ole mikään maitorotu”, Pasi toteaa. “Vasikat pärjäävät maidolla noin kaksi kuukautta,

mutta sen jälkeen ne on totutettava rehuun,
ettei kasvu pysähdy.”
Saarijärven pariskunta on todennut vasikkapiilon hyväksi ratkaisuksi. “Vasikkapiilossa
vasikat saavat olla omassa rauhassa”, Mari
kertoo. “Ne viihtyvät yhdessä ja juoksevat
vasikkapiiloon useimmiten kaikki yhtä aikaa.
Vasikkapiilossa vasikat saavat syödä väkirehua vapaasti. Ne pääsevät maistelemaan ja
syömään rauhassa ilman, että suuremmat
eläimet syövät rehun parempiin suihin. Tällä
tavalla vasikat oppivat, että ruoasta ei tarvitse
tapella, eivätkä ne syö itseään kipeiksi.”
Vasikkapiilo on sijoitettu lähelle ruokintapöytää, joten vasikat pysyvät lauman lähettyvillä
vaikka ovatkin piilossa.
Tehokas naudantuotanto merkitsee Saarijärville osittain taloudellista tehokkuutta. Ruokinnan hyvät rutiinit pitävät huolen siitä, ettei
rehua mene hukkaan ja että kalliimpia lisärehuja saavat todella ne, jotka niitä tarvitsevat.
Esimerkiksi poikimisen yhteydessä jo poikineet lehmät voidaan erottaa muista eläimistä väliaidalla, jotta lisärehu ei mene hukkaan.
Työajan käyttö on toinen tärkeä asia. ”Kun
navetan työt tehdään kahden ihmisen voimin,
täytyy ajatella millä tavalla sekä jaksaminen
että aika käytetään parhaiten.”

Viitalan nautatila, Jalasjärvi
Antti, Mervi ja Jorma Yli-Hynnilä Kuortaneella.

nossa. “Lehmät täytyy hoitaa niin
hyvin, ettei niistä tule turhia, mutta ne laitetaan teuraaksi silloin,
kun ne ovat vielä niin hyvässä
kunnossa, että niistä saa jotakin”,
Mervi toteaa. “Kun laitoimme viime viikolla viisi lehmää teuraaksi,
se ei näkynyt maitomäärässä ollenkaan, vaan uudet lypsävät lehmät korvasivat ne heti.”
”Ongelmatilanteiden ennakointi
on asennekysymys”, Jorma sanoo.
”Pitäisi olla aina hieman edellä eh-

käisemässä sitä, ettei niitä pääse syntymään.”
“Suunnitelmallisuus on myös osa tehokkuutta”, Antti toteaa. “Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on tärkeää, että oikeat asiat tulevat
tehdyiksi.”
Vasikoiden hyvinvointi on lähellä eläinlääkäri
Mervin sydäntä ja hän korostaa, että vasikoiden hoidossa ei voi aina ajatella taloustermein. “Vastasyntyneiden vasikoiden hoitaminen on aikaa vievää, eikä työtä voi punnita
sen kanssa, mikä vasikan arvo on euroina.
Vastasyntyneiden ja sairaiden hoitoa ei voi
koneellistaa.”

Arto Viitala kasvattaa maitorotuisia sonneja Jalasjärven Luopajärvellä. Navetta
on rakennettu vuonna 2001 ja laajennettu
2007. Arto otti tilan vastaan isältään sukupolvenvaihdoksessa muutama vuosi sitten,
ja vanhempi isäntä osallistuu yhä töihin
päivittäin.
Artolla on 190 loppukasvatuspaikkaa ja erillinen vasikkaosasto ternivasikoille. Ternivasikat Arto hakee itse kuudelta maitotilalta,
joiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä jo
kauan. Tarvittaessa hän tilaa vasikoita myös
Snellmanin välityksestä. Saapuessamme tilalle, pihassa on Sundqvistin vasikka-auto
noutamassa kymmenkuntaa välikasvatettua 150 kiloista vasikkaa. Teuraiden päiväkasvu on keskimäärin 600 g/pvä.
Jalasjärveläiset tilat tekevät keskenään
melko paljon yhteistyötä, mm. sadonkor-

juutöitä ja lumenaurausta, Arto toteaa.
Arto ja kaksi muuta tilaa ostivat hiljattain
yhteisen siirrettävän myllyn. “Kustannustehokkuutta lisää se, ettei viljaa tarvitse
kuivata.”
Artolla on 125 ha viljelysmaata, vuokramaa
mukaan lukien, ja hän voi hyvänä satovuotena myydä viljaa myös toisille tiloille.
Arto on aloittamassa uutta investointiprojektia. Hän näyttää uuden, yhteensä
280-paikkaisen navetan piirustuksia. Rakennukseen tulee kaksi juottovasikkaosastoa ja 80-paikkainen vasikoiden välikasvatusosasto. Seuraavaksi on vuorossa
ympäristöluvan hakeminen ja tarjousten
pyytäminen. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, rakennustyöt saa aloittaa
kesällä 2015.

Arto Viitala, Jalasjärvi.
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Emolehmätuotannon näkymiä

T

ällä hetkellä Suomessa on emolehmiä noin 57 000 kpl. Määrän
kasvu jatkuu, mutta hidastuu
ja vuonna 2020 Suomessa arvioidaan
olevan 68 000 emolehmää. Neljännes kaikista nautatiloista ja kolmannes
jatkavista erikoistuneista emolehmätiloista aikoo investoida ja laajennus on
suunnitteilla 200 tilalla. On myös arvioitu, että noin 200 maidontuotannosta
luopuvaa tilaa tulee muuttamaan päätuotantosuunnan emolehmiin.

Tilakoot kasvavat myös emolehmäpuolella

Emolehmätuotanto
Suomessa
• Emolehmämäärän kasvu jatkuu,
mutta hidastuu
• Emolehmien määrän kehitys
2013: 57 000 kpl
2016: 66 000 kpl
2020: 68 000 kpl
• Neljännes kaikista nautatiloista
ja kolmannes jatkavista erikoistuneista emolehmätiloista aikoo
investoida, laajennus suunnitteilla 200 tilalla
• Noin 200 maidontuotannosta
luopuvaa lisää emolehmiä (=pääsuunta)
16 000 emopaikkaa lisää
(poistuma 5 000 paikkaa)
• Vasikkatuotanto ja teuraskasvatus eriytymässä
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Naudanlihantuotannon
kehitysnäkymät 2020

Saara Rantanen kertoo tuotantoketjun lisäarvoista emolehmäseminaarissa Ikaalisissa helmikuussa.

Emolehmätiloja on nyt noin 1500 ja
määrän arvioidaan putoavan 1250:een
vuoteen 2020 mennessä. Samalla eläinmäärät tilaa kohden ovat kuitenkin
nousussa siten, että tulevaisuudessa yli
puolella tiloista olisi enemmän kuin 50
emoa. (Suomen Gallup Elintarviketieto
Oy - Naudanlihantuotannon kehitysnäkymät 2020)
Lihantuotanto perustuu siis myös jatkossa lypsyrotuisten nautojen tuottamaan lihaan, mutta pihvilihan osuus
noussee yli 20 miljoonan kilon.

Jokainen emolehmätila on oma
kokonaisuutensa
Emolehmätilojen
tuotantomuodot
ovat monimuotoisia kokonaisuuksia,
joissa yhdistyvät usein tilojen erilaiset
toimintatavat. Osa tiloista keskittyy
jalostuseläinten tuottamiseen, osalla
tiloista mahdollisuuden luo maisemanhoitokohteet ja muut ympäristön erityiskohteet. Toiset tuottavat vasikkaa
välitykseen, toiset kasvattavat kaikki
eläimet itse teuraaksi. Tämän tyyppisessä tuotannossa tilojen erilaisuutta
tukevat monet rodut ja niiden soveltuvuus haluttuun toimintamalliin.

Tuotannosta lisäarvoa
Emolehmätiloilla tuotannosta lisäarvoa
saadaan hyvistä välitysvasikoista, erinomaisista päiväkasvuista ja hyvin luokittuvista eläimistä. On myös tärkeää
saada lisäarvoa kuluttajalta erottumalla
muista markkinoilla myytävästä lihasta.

Erilaisuus voi olla etu myös
pihvilihamarkkinoilla
Pihvilihan osuuden noustessa 26%:iin
lihamarkkinoista, löytyy lihalle varmasti

Varo mycoplasma bovista

mahdollisuuksia erottua edukseen. Kuluttajan luottamus täytyy saada ja makuelämys ja onnistuminen lihan kanssa
kotikeittiössä palkitaan, kun onnistumiset
toistuvat ja raaka-aine täyttää sille asetetut odotukset.
Näitä asioita esiteltiin Ikaalisissa, emolehmäseminaarissa, johon kutsuttuna oli
myös Snellmanilla puheenvuoro. Emolehmäseminaari kokoaa vuosittain yhteen
emolehmätiloja ja tilaisuudessa jaetaan
myös jalostuskilpailun palkinnot.
Jalostuskilpailuun osallistuvat emolehmätarkkailuun kuuluvat puhdasrotuiset
eläimet. Edellytys on myös se, että karjan
tulokset julkaistaan Faban wwwSONNIpalvelussa. Emolehmätarkkailuun kuuluu
Suomessa 320 karjaa, joista noin 80 %
julkaisee kantakirjaeläintensä tiedot.
Jalostuskilpailuilla halutaan osoittaa arvostusta yksittäisissä karjoissa tehtävälle
jalostustyölle, joka muutoin helposti jää ilman huomiota. Liharotujen jalostusarvostelu on uudistunut vuoden 2013 aikana
ja nyt jaetut palkinnot ovat ensimmäiset
uudistuneen indeksilaskennan tulosten
perusteella jaettavat. Tulokset perustuvat
vuoden 2013 viimeisen indeksilaskennan
tuloksiin. Kaikkiaan kolmessa roduittain
järjestettävässä kilpailussa sijoittui 45
kasvattajaa!
Jalostuskilpailussa palkittuja Snellmanin
tuottajia olivat tänä vuonna:
Marko Tirkkonen, Nilsiä
Mari ja Pasi Saarijärvi, Alavus
Mira ja Toni Rentto, Juupajoki
Jaakko Tapio, Ilmajoki
Teija ja Kari Valkama, Jalasjärvi
Helena ja Pasi Kukkonen, Siikajoki
Anja Pikkarainen, Paltamo
Jaana Skantsi ja Vesa Koskela, Siikajoki
Onnea palkituille!
Saara Rantanen

Mycoplasma bovis –tartuntaa
epäillään kymmenkunnalla suomalaisella tilalla. Bakteeri leviää
eläimestä toiseen suoran kontaktin kautta kosketus- tai pisaratartuntana. Tilojen välinen leviäminen
tapahtuu pääasiassa oireettomien
välityseläinten mukana, mutta myös
tartuntaa kantavien nautojen kanssa kosketuksessa olleiden työvälineiden, kuljetusajoneuvojen tms.
välityksellä.
Mycoplasma bovis aiheuttaa vasikoille ja nuorille naudoille mm.
hengitystietulehdusta, jonka oireina
esiintyy lievää kuumetta, ruokahaluttomuutta, yskää ja hengenahdistusta. Kaikenikäisillä hiehoilla ja
lehmillä bakteeri voi aiheuttaa utaretulehdusta sekä maitotuotoksen
rajun laskun. Sonneilla siittiöiden
laatu voi heiketä kives- ja rakkularauhasen tulehduksen johdosta.
Sairauksista ja mahdollisista tauti-

epäilyistä on ilmoitettava ETT:lle
Nasevan kautta.
Tärkein toimenpide tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi on tartunnan
rajaaminen ja eläinliikenteen tarkka
hallinta.
– Uudistuseläimiä ostaessa on oltava äärimmäisen tarkka. Vaadi, että
myyjä esittää aina ETU–terveystodistuksen ennen kaupan vahvistamista, Snellmanin kenttäpäällikkö
Vesa Hihnala sanoo.
Jos tilalla on epäilys mycoplasma
bovis -tartunnasta, Snellman ei ota
vastaan tilalta välityseläimiä ja tilan
teuraseläimet otetaan viimeisenä
kyytiin. Vesa Hihnala korostaa, että
Snellman ei kuljeta jalostuseläimiä
normaalien eläinkuljetuksien yhteydessä. ETT:n kotisivuilta löydät
lisätietoja bakteerista, oireista sekä
siitä, miten suojaat tilasi tartunnalta:
www.ett.fi

Tervetuloa
kevään nautatilaisuuksiin
Snellman järjestää kevään sonniplus-tilaisuudet Nivalassa, Pietarsaaressa ja Seinäjoella. Pääteemana tilaisuuksissa on kasvavien lihanautojen ruokinta. Tilaisuudet ovat tuottajille maksuttomia, mutta tarjoilun
vuoksi toivomme sitovia ilmoittautumisia.

Sonniplus-tilaisuuksien ajankohdat ja paikkakunnat
13.3.

Nivalan Sapuska Pajatie 5, Nivala

14.3.

Snellman Anna-kabinetti, Kuusisaarentie 1, Pietarsaari
(ruotsinkielinen)

19.3.

Hotelli-Ravintola Alma Ruukintie 4, Seinäjoki

Ilmoittautuminen Anelma-palvelun kautta tai Ann Knutar puh. 0447966203 tai ann.knutar@snellman.fi tilaisuuksia edeltävän viikon perjantaihin mennessä. Tarkempi ohjelma Anelmassa:
http://anelma2.snellman.fi
26.4.
Limousin sonnihuutokauppa
Jarkko Kääriälän tilalla, Mäntylänmäentie 17, Alavieska
Eläimiin pääsee tutustumaan klo 10.00 alkaen, huutokauppa aloitetaan
klo 11.00. Eläinlistat löytyvät: http://www.nostettanaaraista.fi/22
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uusi-seelanti

Joka viides possu vientiin

V

oidaan sanoa, että joka viides Snellmanin possu matkustaa maailmalle.
Nimittäin kiloissa laskettuna Snellmanin sikakilomääristä menee vientiin reilut
20 %. Suosituimpia ovat siankylki ja muut
rasvaisemmat lajitelmat, esim. 80 % Snellmanin siankyljistä menee vientiin. Suurimmasta
osasta tulee pekonia ja muita tuoretuotteita
Uudessa-Seelannissa, mutta myös Venäjä,
Kanada ja Hong Kong ovat tärkeitä vientikohteita.
Koska Venäjän viranomaiset ovat sulkeneet
rajansa Eurooppalaiselta sianlihalta, Venäjän
vienti on tätä kirjoitettaessa pysähdyksissä.
Snellmanin viennissä tämä merkitsee noin
20 % (2013). Kaikkiaan Snellmanin tuotteilla
on määränpää 28 eri maassa. Osa on suoraa
vientiä ja osa kulkee yhteistyökumppaneiden
kautta. Tärkein kohde on Uusi-Seelanti, missä
Snellman-brändistä on tullut vuosien varrella
käsite.

Puhdasta ja turvallista sianlihaa
– Snellmanin suomalainen sianliha on Uudessa-Seelannissa tunnettu brändi, Snellmanin

wellington

“

gm-vapaus
antaa meille
selvää lisäarvoa
uusi-seelantilaisilla markkinoilla

“

Lihanjalostuksen kansainvälisenkaupan johtaja, Staffan Snellman
kertoo. Se on turvallista, hyvää ja
varmaa.
Staffan on käynyt useita kertoja
Uudessa-Seelannissa tutustumassa kauppaan, toimijoihin ja kuluttajatottumuksiin. Marraskuussa
hän edusti Snellmania ulkoministeri Aleksander Stubbin johtamassa delegaatiossa Aasiaan ja

Uuteen-Seelantiin tehdyllä matkalla, jolle
osallistui myös noin kymmenkunta muuta
suomalaista yritystä. Matkan järjesti FinPro,
joka pyrkii edistämään suomalaisten yritysten
vientitoimintaa. Matkaa varten FinPro sai tehtäväkseen selvittää, mikä merkitys gm-vapaudella on uusi-seelantilaisille kuluttajille ja mitä
rajoituksia gm-vapaille tuotteille on olemassa.
– Selvitys osoittaa, että gm-vapaus antaa meille selvää lisäarvoa uusi-seelantilaisilla markkinoilla, Staffan kertoo.

christchurch

Streaky bacon on uusi-seelantilaisen Hellersin lihanjalostusyrityksen suurimmista tuotteista.
Hellersin myynti on kasvanut viime vuosien aikana 90 %. Streaky bacon valmistetaan Snellmanin
suolatusta ja savustetusta siankyljestä.

ta ja saanto huono, joten suhteellisen
korkeasta tuottajahinnasta huolimatta
kannattavuus on heikko.

Suuria eroja siantuotannossa
Uudessa-Seelannissa tuotetaan paljon sianlihaa, mutta kotimainen tuotanto on edelleen
alikehittynyttä. Suomessa tuotetaan vuosittain 2,2 miljoonaa sikaa ja teurassian paino on
keskimäärin 95 kg. Uudessa-Seelannissa luvut
ovat 700 000 kpl vuodessa ja keskipaino 69
kg. Omavaraisuusaste on alle 50 %.
– “Free farming” -käsite elää Uudessa-Seelannissa vahvana, Staffan sanoo. Käytännössä se
merkitsee sitä, että emakot ja porsaat ovat vapaina ulkona ja ne etsivät säänsuojaa pienistä
majoista. Menetelmä kuulostaa kuluttajien
mielestä hyvältä, mutta tuotanto on tehoton-

Vahvaa kasvua yhdessä
Hellersin kanssa
Yksi Snellmanin ensimmäisistä uusiseelantilaisista asiakkaista on jalosteita
ja lihatuotteita valmistava Hellers. Hellersin kasvu on ollut viime vuosina voimakasta.
– Hellersin savustettu pekoni valmistetaan Snellmanin raaka-aineesta, Staffan kertoo. Myynti on lisääntynyt 350
tonnista/vuosi 1,2 milj. tonniin/vuosi, eli
kasvua on tullut 90 %. Tämän matkan
Snellman on kulkenut Hellersin kanssa
käsi kädessä. Me myymme nykyään ainoastaan Hellersille miljoona kiloa siankylkeä. Hellers käyttää pakkauksissaan
laadun takeena perustaja Todd Hellersin allekirjoitusta, aivan kuten Herra
Snellmankin.
Tähän mennessä Snellman on myynyt
Hellersille raaka-aineeksi pelkästään siankylkeä, mutta viime vuodesta alkaen
vientilihan jalostustaso on noussut.
– Nykyään me sekä suolaamme että
savustamme siankyljet ennen kuin ne

“Free farming” on käsite, joka on saanut Uudessa-Seelannissa vahvan
jalansijan. Käytännössä se merkitsee sitä, että emakot ja porsaat ovat
vapaina ulkona. Suojaa ne etsivät pienistä majoista.

Snellmanin vientijohtaja Staffan Snellman (keskellä) yhdessä asiakkaiden,
John Uptonin ja John Kippenbergerin kanssa aamiaistilaisuudessa FinPron
Uuteen-Seelantiin järjestämän vientityöryhmän matkan aikana marraskuussa.

Uusi-Seelanti, missä asuu
4,43 miljoonaa asukasta, on
riippuvainen elintarvikkeiden
tuonnista. Jouluun 2013 asti
maalla on ollut tiukat tuontirajoitukset, joista on ollut
Suomelle etua, mutta nyt
rajat ovat avoimet.

pakastetaan ja lähetetään eteenpäin,
Staffan kertoo. Aloitimme viime keväänä testaamalla valmiiksi savustettujen
siankylkien käyttämistä Hellersin tuotannossa. Syksyllä toimitimme kaksi
kontillista, eli 50 tonnia savustettua siankylkeä ja seuraavat kaksi konttia lastataan laivaan nyt helmikuussa.

Lisääntyvää kilpailua
markkinoiden avauduttua
Uuden-Seelannin vientiin on kuitenkin
tulossa suuria muutoksia. Vuoden 2013
loppuun saakka siellä oli tiukat tuontirajoitukset. Sianlihantuonti hyväksyttiin
vain PRRS-taudista vapaista maista, mikäli liha on tarkoitus myydä kuluttajalle
raakana. Käytännössä vain Suomella,
Ruotsilla ja Australialla oli lupa myydä
lihaa Uuteen-Seelantiin. Nyt nämä rajoitukset ovat poistuneet, mikä avaa
tuonnin rajat useammalle maalle ja näin
kilpailu lisääntyy.
– Aikaisemmat rajoitukset ovat antaneet
meille aikaa luoda Uuteen-Seelantiin
vahvoja suhteita ja tunnetun brändin,
Staffan sanoo. Tästä on meille selvä etu
nyt kun markkinat avautuvat useammille
toimijoille.
HJ

Snellmanin vienti
2%

2%

6%
7%
51%
12%
21%

Snellmanin viennin liikevaihto oli vuonna 2012
yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Pääasiassa meiltä
viedään luutonta ja luullista lihaa, elimiä, jalkoja ja
kamaraa.
Suurimmat vientimaat olivat:
Uusi-Seelanti

Etelä-Korea

EU

Hongkong

Venäjä

Muut

Kanada
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Avajaisia

Hyvä kysymys!
Miten se oikein toimii?
Onko sinullakin kysymys Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella ann.knutar@snellman.fi
 Millä tavalla voin tilata tuotteita tuottajamyymälästänne?

Anssi Honkela,
Kalajoki
Anssi Honkelan vasikkakasvattamon
avoimet ovet pidettiin Kalajoen Tyngällä 24. tammikuuta 2014. Kasvattamossa on tilat 320 vasikalle. Ensimmäiset ternivasikat toimitettiin
navettaan viikolla 9. Vuodessa navetasta lähtee eteenpäin jatkokasvatukseen yli 600 vasikkaa. Kuvassa
Tuulia Arvola, Anssi Honkela sekä
Pekka Taipale Snellmanilta.

Sarka-messut
MTY Enholm,
Pedersöre

Snellman osallistui yhdessä Figenin kanssa edellisen vuoden tapaan Seinäjoella
tammi-helmikuun vaihteessa järjestetyille
Sarka-messuille. Kaksipäiväisillä messuilla
vieraili lähes 12 000 kävijää, heistä suurin
osa oli karjatalouden ammattilaisia.

MTY Enholmin uuden robottinavetan avoimet
ovet pidettiin Pedersören Kolpissa 3. helmikuuta
2014. Snellmanin väki tarjosi grillimakkaraa kävijöille. Kuvassa vasemmalla Tomas Gäddnäs Snellmanilta, Alf ja Viktor Enholm sekä Mårten Lassfolk Snellmanilta.

Timo ja Teija Surakka pitivät uuden 1300
lihasikapaikan laajennusosan avajaisia
14.12.2013 Kärsämäellä. Yhteensä tilalla on
nyt 1750 kasvatuspaikkaa. Yläkuvassa grillaamassa Ritva Tuppurainen Figeniltä ja
Kirsi Partanen Snellmanilta. Teija Surakka
toinen vasemmalta, Timo Surakka oikealla.
Viereisessä kuvassa Timo onnittelukakun
kera.

 Voinko ajaa auton myymälän eteen jos teen suuren määrän
ostoksia?
Vastaus: Ei, autot tulee jättää parkkipaikalle. Myymälän ulko-oven vieressä
on maitokärryjä, jotka on tarkoitettu suurten ostosmäärien kuljettamiseen
parkkipaikalle.
 Kuinka otan NAVRAn käyttöön, jotta voin tehdä rekisteröinnit Maatalouden laskentakeskukseen?

Tuominiemi
MTY, Halsua

Surakan sikala,
Kärsämäki

Vastaus: Kauempana asuvat tuottajat, joilla ei ole mahdollisuutta käydä
tuottajamyymälässä, voivat tilata tuotteita puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Puhelintilauksia otetaan vastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin
kello 9.00–13.00, numerossa 044-7966384. Tilauksen voi lähettää myös
sähköpostilla osoitteeseen: myymala@snellman.fi. Anelmasta löytyy lista tuottajapalautusten toimituspaikoista. HUOM! Tuottajapalautukset voi
noutaa kyseisen päivän iltapäivänä.

Tuominiemi MTY:n emakkosikalan
avajaisia vietettiin 30.1.2014. Tilalle
on rakennettu uusi joutilaspihatto,
porsitusosastot ja vieroitusosastot.
Tuotannossa tulee olemaan noin 260
emakkoa. Kuvassa vasemmalla Mika
Tuominiemi maistamassa Kirsin ja
Toven tarjoamaa
Eetvarttia. Muut
MTY:n osakkaat
ovat Sari sekä
nuoripari Aleksi ja Anu. Tässä
kuvassa nuorin
tuottaja Elli äitinsä Anun kanssa.

Vastaus: Ilmoita minulle, että haluat ottaa NAVRAn käyttöön, niin avaan
sinulle linkin. Sen jälkeen tarvitset oman käyttäjätunnuksen Maatalouden
laskentakeskuksen ylläpitämään nautarekisteriin (esim. Elmeri) sekä voimassa olevan salasanasi nautarekisteriin. Ellei sinulla ole näitä tietoja, pyydä niitä laskentakeskuksesta. Salasanan saat nopeimmin pyytämällä sitä
sähköpostitse osoitteesta: tuki@mloy.fi.
Avaat NAVRA -yhteyden seuraavalla tavalla:
Klikkaa esiin omat yhteystietosi. Kirjoita oma käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, vahvista salasana ja tallenna se. Salasanan tallentamisen jälkeen
Anelma-sivu päivittyy ja vasemman reunan sisällysluettelossa näkyy otsikko NAVRA.
 Olen vaihtanut pankkia. Minne ilmoitan uuden tilinnumeroni?
Vastaus: Ilmoita vanha ja uusi tilinnumerosi minulle kirjallisesti sähköpostitai Anelma-viestinä.
 Tilallamme tehdään sukupolvenvaihdos 1.6.2014. Mitä tietoja
te tarvitsette?
Vastaus: Tarvitsemme uuden omistajan nimen,
henkilötunnuksen, osoitteen, puhelinnumeron,
Y-tunnuksen ja pankkitilinnumeron. Tarvitsemme
nämä kirjallisina. Uuden omistajan kanssa tehdään
uusi MP-sopimus ja gm-vapaussitoumus.

Ann Knutar
MP-toimiston esimies
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Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Yhden aikakauden loppu

Kevään uutuus

Snellmanin Skatan tehtaalla Pietarsaaren keskustassa toiminta loppui
tammikuun alussa kun viimeisetkin tuotantovaiheet siirrettiin Kuusisaaren
uusiin tiloihin. Viimeiset tuotantovaiheet, mitkä siirrettiin tehtaalta Kuusisaareen oli sous vide ja maksamakkaran tuotanto. Skatan tehdasalueella
käytössä on enää pakkasvarastot. Skatan tehtaalla on Snellmanin historiassa merkittävä rooli koska siellä toiminta muuttui ensimmäistä kertaa teolliseksi. Tehdas ostettiin Snellmanin Lihanjalostuksen käyttöön vuonna 1959.
- Siihen kortteliin jää monta muistoa asumaan. Skatan tehtaassa on aina ollut jotain erityistä, se on ollut pieni ja kodikas, Snellmanin Lihanjalostuksen
toimitusjohtaja Henrik Snellman muistelee.
Skatan tehdastontille on jo olemassa suunnitelmia mutta mitään päätöksiä
asiassa ei vielä ole tehty.

Navetan pesu
lämpimällä
vedellä
Pohjanmaan Navettapalvelut Oy on uusi
yritys, joka tarjoaa navetan pesua lämpimällä vedellä. Yrittäjänä toimii Mikael Pettersson, jonka osa tuottajista on tavannut
aikaisemmin porsasautonkuljettajana.
– Tarvittaessa me voimme myös desinfioida tilat, Mikael Pettersson kertoo. Meillä
on mukanamme kaikki tarvittava varustus,
joten desinfiointiaineitakaan ei tarvitse
hankkia etukäteen.
Yritys pesee sikaloita, navetoita ja kasvattamoita. Työkenttänä toimii Snellmanin
hankinta-alue.
Mikäli tarvitset rakennuksen kokonaispesua tai sen osan pesua, ota yhteyttä Mikaeliin numeroon 050 492 8405.

Vuoden 2014 aikana vuorisuola tulee vaihtumaan
merisuolaan kaikissa Snellmanin ruokamakkaroissa.
Tämä on jälleen yksi askel kohti luonnollisempia ja
paremman makuisia arkituotteita.

M

Figenin komeat karjut
uuteen kotiin Venäjälle
Figenin viennin karjuprojekti päättyi onnellisesti joulukuun 2013 alussa. Venäjälle myydyt jalostuskarjut ja
lihamuskelit saapuivat hyväkuntoisina uudelle kotitilalleen. Karjut hytkyivät eläinrekan kyydissä n. 2000
km Keski-Venäjälle, Nizhny Novgorodin lääniin. Ostaja kiitteli, että ovat
ne vankkoja otuksia, matkarasitusta
ei näy juuri lainkaan.

kuussa 2013. Pian oli selvää, että hän
piti näkemästään. Ostajan tavoite oli
saada paremmat kasvut lihasioilleen
ja kasvattaa pahnuekokoa. Sikojen
hyvä terveys oli tärkeä kriteeri. Ostaja on iso liha-alan yritys, jonka toiminta kattaa kaiken alkutuotannosta
jakeluun. Tila tuottaa n. 100 000 lihasikaa vuodessa ja jatkojalostaa ne
itse.

Venäjällä on merkittävää kiinnostusta Figenin genetiikkaan. Ostajayrityksen johtaja kävi tutustumassa
Figenin sikoihin ja toimintaan maalis-

Johanna Kylä-Lassila
vientipäällikkö, Figen Oy

Figenin uusi myyntikoordinaattori
Minna Kumpu-Huhtala on vuoden alussa nimetty Figenin myyntikoordinaattoriksi. Figen
tulee kuluvan vuoden aikana konseptoimaan
emakoiden uudistusohjelman sikatiloilla. Yhteistyössä tuottajan ja jalostusneuvojan kanssa
tullaan käymään läpi, mitä ainesta tilan kannattaa ostaa ja mitä kehittää itse. Myyntikoordinaattorin tehtävänä on hallinnoida konseptoinnin myötä syntyvää kysyntää ja tarjontaa.

Myyntikordinaattorin tehtävien ohella Minna
tulee jatkamaan työtään osa-aikaisesti Tuomikylän karjuasemalla laboratorio- ja sikalatehtävissä.
- Olen hyvin innostunut tästä tehtävästä ja minut on otettu hyvin vastaan. Odotan kovasti
yhteistyötä tuottajien kanssa. Ottakaa hihasta
kiinni tai soitelkaa, Minna hymyilee.
Puh. 044-796 6762

erisuolan käyttöä tuotteissa on
pohdittu Snellmanilla jo monta vuotta, mutta runsas vuosi
sitten sitä alettiin kunnolla testaamaan
tuotekehityksessä. Alkuvaiheen testauksessa mukana oli useita erityyppistä ja eri
tavalla valmistettuja merisuoloja. Lopullinen valinta osui monen testikierroksen
jälkeen ranskalaiseen Guérande merisuolaan.
- Tärkeimpinä kriteereinä valinnassa oli
suolan maku ja luonnollisuus, tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo sanoo.

Vuorisuola vaihtuu merisuolaan
ruokamakkaroissa

Luonnollisesti käsityönä

Kunnon lenkkimakkara luonnonkuoressa
on uutuus, ei vain merisuolan takia vaan
myös luonnonkuorensa vuoksi. Tuotteessa käytettävä luonnonkuori on valmistettu
sian ohutsuolesta.
- Tuote on saanut kaupalta hyvän vastaanoton, ja laajan jakelun. Kunnon lenkkimakkara toi täysin uusia kuluttajia tuoteryhmään ja tätä työtä jatketaan nyt
luonnonkuorilenkillä, Snellmanin tuoteryhmäjohtaja Juuso Reinikainen sanoo.
HH

Guérande merisuola valmistetaan hyvin
luonnonmukaisin menetelmin. Suolaaltaat sijaitsevat Ranskan rannikolla Atlantin valtameressä. Seudulla on pitkät
suolanvalmistusperinteet, mitä noudatetaan vielä tänäkin päivänä. Suolakentällä
merivesi ohjataan isoihin altaisiin, josta
edelleen kohti yhä pienempiä altaita auringon ja tuulen haihduttaessa vettä.
- Guérande suolaa ei käsitellä teollisesti
vaan käsittely tapahtuu käsityönä. Lisäksi suolaa ei valkaista, siihen ei lisätä
paakkuuntumisenestoaineita eikä siitä
poisteta mineraaleja. Se on toisin sanoen
vähemmän käsitelty kuin monet muut
markkinoilla olevat suolat, Johanna kertoo.
Suolakentiltä Guérande merisuola toimitetaan suoraan Snellmanille Pietarsaareen. Guérande suolan niin kuin muidenkin Snellmanilla käytettyjen mausteiden
puhtaus tutkitaan laboratorionäyttein
sekä valmistus- että käyttöönottovaiheessa.

Ennen käytössä ollut vuorisuola on nyt
korvattu merisuolalla kunnon lenkkimakkarassa ja kunnon nakkimakkaroissa.
Merisuolan käytön tuotteissa tunnistaa
pakkauksen päällä olevasta pienestä suolakeko-symbolista.
- Merisuolaan siirtyminen tulee tapahtumaan myös muissa ruokamakkaroissa asteittain kevään aikana, Johanna tarkentaa.

Kunnon lenkkimakkara luonnonkuoressa

Kunnon luonnonkuorilenkki,
kuten
myös aivan perinteinen kunnon
lenkkimakkara, on hyvää ihan sellaisenaan suoraan jääkaapista. Luonnonkuorilenkistä on helppo valmistaa myös perinteisiä makkararuokia
kuten uunimakkaraa, munakasta tai
makkarastroganoffia. Kun perinteiset makkararuoat alkavat kyllästyttämään, niin tässä aasialaisinspiraatiolla maustettu vinkki talvipäivien
ruokapöytään.

Makkaracurry
1 kunnon luonnonkuori lenkki
1 pieni kukkakaali
1 prk kikherneitä(300 g)
6 keskikokoista perunaa
1/2 litraa vettä
1 sipuli
3 valkosipulinkynttä
1 purkki ananaspaloja
50 g punaista currytahnaa
1 tl kuivattua korianteria
1 tl currya
1 tl suolaa
400 g tomaattimurskaa
400 g kookosmaitoa

Smetanakastike
1 prk smetanaa
1 tl currya
1 rkl hunajaa
ripaus suolaa
1 rkl kuivattua minttua
Paloittele lenkki ja sipuli, ruskista
pannulla. Paloittele kukkakaali, peruna ja valkosipuli. Valuta kikherneet ja ananas. Laita ensin perunat
kiehumaan ja lisää hetken kuluttua
kukkakaali, lisää myös curry ja korianteri. Anna kiehua kunnes perunat
ovat melkein kypsiä ja lisää loput aineksista. Anna porista hetken. Valmista smetanakastike ja tarjoile.

2287 kiitosta gm-vapaudesta.
Päätimme, että kaikki Snellmanin possut ja naudat syövät jatkossakin
gm-vapaata rehua. Helpompiakin päätöksiä on ollut. Kävimme yhdessä
2287 perhetilallisemme kanssa läpi, mitä gm-vapaa kasvatus merkitsee.
Luonnollisuutta – tietenkin, mutta myös erityistä tarkkuutta ruokinnassa.
Töitä gm-vapaus teettää varmasti enemmän, mutta viesti tiloilta oli
rohkaiseva: tähän mennään, tähän uskotaan.
Olemme aina sanoneet, että haluamme tehdä tuotteemme niin luonnollisesti kuin pystymme. Niin kuin itselle tehtäisiin. Vasta kovassa
paikassa punnitaan, miten vahvasti omiin arvoihinsa uskoo.
Emme tiedä mitä geenimuuntelu tuo tullessaan, sen näyttää aika.
Snellmanin perhetiloilla kasvaa kuitenkin vain gm-vapaalla rehulla
ruokittuja possuja ja nautoja.

henrik snellman
toimitusjohtaja
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Jos ajattelet samoin, käy antamassa kiitoksesi perhetiloillemme:
www.snellman.fi/gm-vapaa

