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1960 tuottajaa ja
Herra Snellman
 1960 tuottajaa on tehnyt tärkeän valinnan. He ovat tehneet yhdessä Herra
Snellmanin kanssa päätöksen tuottaa suomalaista lihaa luonnollisella gm-vapaalla rehulla. He ovat sitoutuneet ruokkimaan tuotantoeläimiään koko niiden
elinkaaren ajan rehuilla, jotka eivät sisällä muuntogeenisiä rehuaineita. 16.9.2013
mennessä tämän sitoumuksen on allekirjoittanut 1960 tuottajaa.
Suomen naudan- ja siantuotanto kattaa ainoastaan 0,9 % EU:n tuotannosta. EU
taas tuottaa 18 % koko maailman naudan- ja sianlihasta. Snellmanin osuus suomalaisesta lihantuotannosta lähentelee 15 %. Meidän kannanottomme gm-vapauden puolesta merkitsee siis, että 0,13 % Euroopan ja 0,02 % maailman naudan- ja siantuotannosta on tuonut julki kantansa pitää ruoantuotanto vapaana
muuntogeenisistä rehukasveista. Tämä saattaa näyttää mitättömältä osuudelta,
mutta se ei kuitenkaan ole merkityksetön.
Tällä pienellä osuudella on merkitystä Snellmanin tuotantoketjun 1960 tuottajan
ja lähes 1000 työntekijän kotitalouksille. Sillä on merkitystä usealle miljoonalle
kuluttajalle, jotka käyttävät säännöllisesti Snellmanin tuotteita. Tuoreen tutkimuksen mukaan (Taloustutkimus 2013) kolme neljäsosaa kuluttajista pitää tärkeänä tietoa, onko tuotantoeläimiä ruokittu geenimuunnelluilla rehukasveilla.
67 % on huolissaan geenimuunneltujen raaka-aineiden vaikutuksesta ihmisten
ja eläinten terveyteen, ja lähes yhtä moni sanoo gm-merkinnän vaikuttavan ostopäätökseensä.
Snellman-konsernin kuluttajalupauksen mukaisesti, meidän asiakkaamme ja kuluttajamme voivat aina luottaa siihen, että Snellman kunnioittaa ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia. Strategianamme on pitää laatutaso tavalliseksi
koettua parempana. Tämä sama koskee myös alkutuotantoa. On todellinen haaste tuottaa ja lanseerata lihatuotteita, jotka ovat taatusti tuotettu ilman muuntogeenisiä raaka-aineita, erityisesti nyt tässä vaiheessa, kun geenimuunneltu rehu
on tosissaan vallannut maassamme alaa. Se on kuitenkin voitettava haaste, laajan ja toimivan yhteistyön ansiosta.
Snellman haluaa antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan. Olemme nyt ylittäneet yhden Snellmanin suurimpien haasteiden lähtöviivan, kun nostamme julkisuudessa esiin Snellmanin ja tuottajien ainutlaatuisen laatuyhteistyön.

Uusi tuottajamyymälä
Maanantaina 9.9.2013 tuottaja- ja henkilöstömyymälä
avasi ovensa uusissa ja entistä suuremmissa tiloissa
Kuusisaaressa.
Kaikki on uutta
Uusi myymälä sijaitsee samassa rakennuksessa kuin meetvurstitehdas
ja aivan uuden makkaratehtaan vieressä. Tilat ovat nyt huomattavasti suuremmat ja valoisammat kuin aikaisemmin. Myymälästä vastaava Ove Snellman kertoo, että periaatteessa kaikki on uutta. Myymälä
koostuu nyt kolmesta eri osiosta: itse myymälätilasta, missä tuotteet
sijaitsevat, kassahuoneesta ja varastosta.
- Aikaisemmin koko kaupan pinta-ala oli yhteensä 36 m2. Nyt itse myymälä on 120 m2, kassahuone 36 m2 ja varastotila noin 50 m2. Meillä on
nyt myös mahdollisuus käsitellä pakkaamatonta lihaa erillisessä huoneessa varaston vieressä, Ove kertoo.
Myös asiakaskorit on uusittu. Vanhat 28 litran kokoiset korit ovat saaneet väistyä uusien 30 litran käsikorien tieltä. Myymälässä on nyt myös
isompia 80 litran kokoisia vedettäviä koreja. Kassojen luona käyttöön
on otettu kassahihna ja kassojen jälkeen löytyy sopivasti tilaa, missä
voi rauhassa pakata ostetut tavarat. Muistathan, että myymälä on tarkoitettu ainoastaan Snellmanin tuottajille ja henkilöstölle eli vain sopimustuottajat saavat tehdä ostoksia myymälässä.

Lauantaimakkara, oikea klassikko

Tahdomme kiittää kaikkia tuottajia myönteisestä suhtautumisesta ja aktiivisesta osallistumisesta. Menestys
ansaitaan tekemällä hyvää, panostamalla päivittäin oikeiden asioiden tekemiseen. Meiltä vaaditaan ennen
kaikkea nöyrää asennetta, jotta kykenemme katsomaan
päivittäin eteenpäin ja kohtaamaan uusia haasteita.
Tavataan tuottajamessuilla ja syksyn muissa tilaisuuksissa. Hyvää syksyn jatkoa!

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja

Vaikka myymälä onkin jo aukaissut ovensa uusissa tiloissa, tullaan
tuottajamessujen yhteydessä 4.10.2013 viettämään myymälän avajaisia monin eri tarjouksin. Ove paljastaa, että avajaispäivänä tulevat mm.
paninit ja kuorettomat nakkimakkarat olemaan erikoistarjouksessa.
- Itse pidän todella paljon viipaloidusta kinkusta ja teen siitä esim. kinkkupiirasta emmentaljuuston kera, Ove sanoo.
Viipaloidun kinkun lisäksi Oven suosikkeihin kuuluu marmoroitunut
liha, minkä hän viipaloi ja joko grillaa tai paistaa. Valmistuksen jälkeen
vuorossa on vielä maustaminen.
- Yksi tuote, josta erityisesti lapset pitävät, on kotletit. Kyse on paneroiduista jauhelihapihveistä, jotka sopivat erinomaisesti perunamuusin ja
puolukkahillon kanssa, Ove hymyilee.
Mutta mikä on asiakkaiden suosikkituote, mitä myydään eniten?
Kaupassa työskentelevä Malla Korkeamäki kertoo, että lauantaimakkara, nakkimakkara ja jauheliha ovat klassisia suosikkituotteita.
HH

 Katso tuottajamessujen kutsu takakannessa!
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suutta, vähän lisäaineita ja Snellmanin
periaatteiden mukaisia valmistustapoja.
– Me tulemme jatkamaan Snellmanin periaatteiden laajaa markkinointia, ja niille
tullaan antamaan tulevaisuudessa vielä
suurempi painoarvo. Haluamme tarjota
mahdollisuuden parempaan.

Hyvä kesä
makkaroille!
Kesä 2013 jää historiaan
Snellmanin tähän asti
parhaimpana grillimakkarasesonkina.
Snellmanin Lihanjalostuksen asiakasmarkkinointipäällikkö Juuso Reinikainen ei pelkää käyttää superlatiiveja
kuvaillessaan Snellmanin tuotteiden kysynnän kasvua kesän aikana.
– Tämä on ilman muuta Snellmanin paras grillimakkarakesä siitä lähtien, kun
olemme alkaneet valmistamaan grillimakkaroita.

Grillimakkaroiden vahva kasvu
Snellmanin grillimakkaroiden kysyntä on
kasvanut reilusti kesän aikana. Verrattaessa koko toukokuusta heinäkuuhun kestänyttä kautta viime vuoden vastaavaan
aikaan, määrät ovat kasvaneet 30 %.
Euroiksi muutettuna tämä merkitsee
noin 40 %:n kasvua. Koko ruokamakkaratuoteryhmämme kysyntä kasvoi peräti 40 %:a touko-heinäkuussa.
– Heinäkuu oli poikkeuksellisen hyvä. Silloin Snellmanin grillimakkaroiden kysyn-

tä kasvoi 65 % verrattuna viime vuoden
vastaavaan aikaan.
Sekä Eetvartti että Iivari ovat vahvistaneet asemaansa kaupan valikoimissa
merkittävästi, Juuso toteaa.
– Molempien suosio on erittäin vahva.
Eetvartti vastaa perinteisten A-luokan
makkaroiden kysyntään ja Iivari tarjoaa
vaihtoehdon sileämmän rakenteen makkaran ystäville.

Nauta-Eetvartti kesän uutuus
Kesän uutuus, 100 % naudanlihasta
valmistettu Nauta-Eetvartti, menestyi
hyvin.
– Nauta-Eetvartti täyttää markkinoilla
olleen aukon ja se täydentää tuoteperhettämme sopivasti Eetvartin ja IIvarin
rinnalla. Käytännössä vastaavia nautatuotteita ei ole aikaisemmin ollut saatavana kaupoissa yhtä laajasti.

Laadukas vaihtoehto
Snellmanin pitkä panostus ruokamakkaroiden markkinoiden uudistamiseen on
tuonut selviä tuloksia.
– Lähtökohtanamme on tarjota mm.
laatua ja luonnollisuutta arvostavalle

Grilliribsit suosittu uutuus
kuluttajalle merkittävä vaihtoehto myös
grillimakkaroissa, Juuso sanoo.
Edullisimmat grillimakkarat myytiin
tänä kesänä halvemmalla kuin juuri
koskaan aiemmin. Vaikuttaisi siltä, että
edullisen makkaran volyymin kasvu ei
kuitenkaan tuonut euromääräistä kasvua Suomen grillimakkaramarkkinoille.
Snellmanin tuotteiden kysynnän kasvu
osoittaa, että markkinoilla on merkittävästi tilaa luonnollisemmille ja aidoille,
laadukkaille tuotteille.

Luonnollisuus kasvaa trendinä
Laadukkaat raaka-aineet ja tuotteiden
sisältämät ainesosat sekä lisäainesisältö kiinnostavat kuluttajia entistä enemmän myös perinteisissä tuoteryhmissä
kuten grillimakkaroissa.
– Snellman pyrkii kehittämään tuotteistaan entistä luonnollisempia tavoittelemalla entistä parempaa makua, Juuso
sanoo. Tuotteiden maun kehittäminen
on ensisijaista aina kun esimerkiksi poistamme lisäaineita tai lisäämme lihaa.
Kuluttajat ja kauppa arvostavat Snellmanin linjaa käyttää korkeaa lihapitoi-

Grillikesään kuuluu myös monia tuorelihatuotteita. Kesän uutuus – marinoidut
tai maustamattomat grilliribsit – tulivat
nopeasti suosituiksi suomalaisten grilleissä. Snellmanin kylkituotteet ovat
kasvattaneet suosiotaan ja tuotteita on
nyt saatavilla lähes kaikissa Suomen
kaupoissa.
– Ribsit ja grillikylki onnistuivat ottamaan suuren markkinaosuuden koko
maassa, Juuso sanoo. Näemme selvästi,
että Snellman koetaan kaupan hyllyjen
ääressä laadukkaana vaihtoehtona.
Euroopan matalat lihan hinnat ovat vaikuttaneet tuoreen lihan kuluttajahintoihin myös Suomessa. Siksi markkinoiden
kehitys on ollut vaatimatonta, mutta
Snellmanin tuorelihan kysyntä on kasvanut kuitenkin markkinoiden yleistä
tasoa enemmän.
Viipaloiduissa leikkeleissä Snellman on
vakaasti yksi kolmesta suurimmasta toimittajasta noin 18 % markkinaosuudella.
Snellman säilytti kesän aikana vahvan
asemansa erityisesti kokolihaleikkeleiden ja meetvurstien kysynnässä.
HJ

Snellmanin syysuutuus:

Kunnon kuoreton nakki
Snellman toi syyskuussa markkinoille syksyn ruokamakkarauutuuden, kuorettoman nakin. Ja tavalliseen tapaan, laadusta
ja mausta tinkimättä.
– Snellmanin kuoreton nakki on käytännössä sama suosittu Kunnon nakkimakkara, mutta ilman kuorta, Snellmanin asiakasmarkkinointipäällikkö
Juuso Reinikainen sanoo.
Kuoreton nakkimakkara on tuoteryhmä, jota kulutetaan noin miljoona kiloa kuukaudessa. Toisin sanoen sillä
on huomattavat markkinat. Kuoreton
nakki on suosittu ennen kaikkea lapsiperheissä, mutta myös monen muun
mielestä se on helppokäyttöisempi
kuin perinteinen kuorellinen nakkimakkara.

Testiykkönen
Vuoden alussa tehty kuluttajatutkimus
osoitti, että Snellmanin kuoreton nakki
sai parhaan arvosanan sekä lämpimänä että kylmänä (paras maku ja paras
koostumus). Kuluttajat saivat maistaa
sokkotestissä Snellmanin kuorettomia
nakkeja ja muutamia markkinoiden
eniten myytyjä tuotteita. Suurin osa
kuluttajista suosi Snellmanin tuotetta
(Research Insight Finland, 2013).
– Meidän päämääränämme on uudistaa koko ruokamakkaran tuotekategoria ja tarjota laadukas vaihtoehto
halpamakkaroille. Kuluttajat arvostavat selvästi korkeaa lihapitoisuutta ja
lisäaineiden vähempää määrää, Juuso
Reinikainen sanoo.

Tuotannolla korkeat hygieniavaatimukset

Snellmanin onnistumista selittää myös Kunnon lenkkimakkaran lanseerauksen jatkuminen menestyksekkäänä. ”Olemme vauhdittaneet keinokuorilenkkien markkinan Suomessa tänä vuonna yli 20 %:n kasvuun”, Juuso Reinikainen kertoo. Kunnon lenkkimakkaran
lanseeraus toi lähes neljänneksen uusia tuoteryhmäostajia perinteisten keinokuorilenkkien markkinaan.
Lähde: Nielsen Kuluttajapaneeli, YTD 07/2013

Suurin yksittäinen menestys tuorelihassa
oli 100 %:n paistijauhelihan lanseeraus
heinäkuussa. Tuote kasvatti välittömästi
Suomen jauhelihamarkkinaa, ja sillä on
merkittävä rooli Snellmanin jo entuudestaan vahvassa jauhelihatuotteistossa.

Snellmanin lisäaineettoman ja 100 %:sti
kotimaisen bratwurstin kysyntä on kaksinkertaistunut tänä kesänä. Tuote on
ollut jopa kaupan suurimpien asiakaskanavien ykköstuote.

Snellman otti keväällä käyttöön uuden
ruokamakkaratehtaansa. Makkaratehtaassa valmistetaan grillimakkaraa,
lenkkiä, bratwurstia, nakkeja ja nyt
syksystä alkaen myös kuorettomia
nakkeja.

Kuorettomasta nakista puuttuu perinteisessä nakissa oleva suojaava kuori.
Tämän vuoksi hygieniavaatimukset
ovat korkeat sekä tuotantolinjalla että
pakkaamossa.
– Kuorettoman nakin valmistaminen
suurina määrinä oli meille uutta ja
se sisälsi luonnollisesti jonkin verran
haasteita, sanoo prosessin hoitaja ja
Snellmanin makkarantuotannon työnjohtaja Markus Gädda.
Täysin uusien tilojen käyttö mahdollisti tekniikan ja logistiikan suunnittelun.
– Kuorettomalla nakilla on elintarviketeollisuuden korkeimmat hygieniavaatimukset, Markus Gädda sanoo.
Hygieniataso on sama kuin esim. viipalointilinjalla. Valmistuksessa käytetään osittain samaa välineistöä kuin
kuorellisella nakilla. Makkaramassa on
samaa ja ruiskutuksessa käytetään samaa tekniikkaa. Joitakin uusia investointeja tehtiin lähinnä pakkaamiseen.
Snellmanilla on tänä päivänä kapasiteettia valmistaa makkaraa noin 500
tuhatta kiloa kuukaudessa. Nyt kun
tämä uusi, laadukas arkituote – joka
on jo osoittautunut kuluttajatestin
suosikiksi – pääsee kauppojen hyllyyn,
makkaratehtaalla saadaan varautua
kiireiisin työpäiviin.
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WQ - Sikojen
viihtyvyysseuranta
 Ensimmäiset versiot kansainvälisestä tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittausjärjestelmästä Welfare Quality®
julkaistiin 2009. Suomessa ensimmäiset
sikatiloihin keskittyneet WQ–mittaukset
toteutettiin vuosina 2010-2011, monen
eri suomalaisen lihatalon yhteistyöprojektina. Vuonna 2013 Snellman päätti
ottaa käyttöön WQ-järjestelmän mukaisen sikojen hyvinvointitutkimuksen,
osaksi vuosittain tehtävää laatuseurantaa. Tänä vuonna toteutetussa WQ -tutkimuksessa mukana oli lihasikoja, emakoita ja porsaita ainoastaan Snellmanin
Lihanjalostuksen tiloilta.

Miksi WQ?
Riitta Pietilä ja Johanna Sippola ProAgrialta ovat olleet mukana tutkimuksessa
tekemässä hyvinvointimittauksia Snellmanin sikatiloilla.
- WQ-mittauksien tarkoituksena on kertoa, miten hyvin suomalainen sika voi.
Perinteisellä hyvinvoinnin seuraamisella
tarkoitetaan yleensä eläinsuojelutarkastuksia, joilla keskitytään vain säädöksiin
ja vaatimuksiin. Ne eivät välttämättä
kuitenkaan kerro koko totuutta, eivätkä näin ollen ole kovin käyttökelpoisia
hyvinvointimittareita. Täten sikojen
hyvinvointia on alettu seuraamaan tarkemmin WQ–mittausten avulla, Johanna
sanoo.
WQ–mittauksia on tehty myös eurooppalaisissa sikaloissa. Näitä mittauspisteitä
on hyvä verrata suomalaisiin pisteisiin.

- Tämä voi olla hyvä kilpailuvaltti Suomelle, varsinkin kun kyseessä on vielä
kansainvälinen järjestelmä. Tietenkin
tutkimus myös mahdollistaa kehityskohteiden havaitsemisen sikaloissa, Johanna sanoo.

WQ–mittausten käytännön
toteutus
Ennen kuin WQ-mittausten tilakohtaiset
arvioinnit aloitettiin, kerättiin tutkimuksessa mukana olevilta tiloilta ennakkotietoja mm. sikojen kuolleisuudesta, lääkityksestä ja teurasmääristä.
- Sikaloissa WQ-mittaukset painottuvat
itse eläimeen eli suppeasti sanottuna
arvioidaan sian kuntoa, käytöstä ja olosuhteita, Johanna sanoo.
Käynnin jälkeen tilalle annettiin aina
suullinen palaute, jossa katsottiin positiiviset ja negatiiviset asiat. Lisäksi
pohdittiin usein myös mitä voisi vielä
parantaa tai onko tilallinen törmännyt
ongelmiin.
- Tiloilla otettiin arviointikäynnit hyvin
vastaan. Juttua riitti niin ennen arviointia kuin sen jälkeenkin. Oli mukava nähdä erilaisia tiloja ja niiden positiivinen
asenne, Johanna toteaa.

Snellmanin lihasikatilojen
WQ-tulokset
Snellmanin tutkimuksessa oli mukana 15
satunnaisesti valittua lihasikalaa. Vuosina 2010-2011 tehdyssä koko maan tutkimuksessa tiloja oli yhteensä 75 kappaletta, joista 62 kuului satunnaisotantaan

Suomi 2010-2011

ERINOMAINEN
HYVÄ
HYVÄKSYTTÄVÄ
EI ARVIOITU

Snellman
2013

100%
EI
EI
EI

Satunnaisotanta, 62

Vapaaehtoiset, 16

44%
56%
EI
EI

69%
31%
EI
EI

tilaa

tilaa

Kommer en lite längre bildtext till den här bilden…

EU, 100 tilaa
2009

EI
41%
59%
EI

ja 16 tilaa oli vapaaehtoisesti ilmoittautunut mukaan. Vuosien 2010-2011 tutkimustulokset toimivat tämän vuoden
vertailuaineistona.

todettiin samat asiat kuin lihasikaloiden
puolella eli kuivikkeen vähäinen määrä
ja rakenteisiin kohdistuva tutkimuskäyttäytyminen.

Snellmanin lihasikaloiden WQ–mittauksessa parhaimmat tulokset saatiin
hännänpurennan ja häiriökäyttäytymisen vähäisyydestä. Lisäksi siat olivat
hyvin ravittuja ja vedensaanti oli tiloilla
kunnossa. Heikkouksina tutkimuksessa
kuitenkin nostetaan esille mm. kuivituksen vähäisyys ja sikojen uteliaisuuden
suuntautuminen
karsinarakenteisiin
erilaisten virikkeiden sijaan. Yleisellä
tasolla WQ–järjestelmän neljän periaatteen keskiarvopisteet olivat kuitenkin
Snellmanin tiloilla erittäin korkeat. Neliportaisella asteikolla Snellmanin kaikki
tutkimuksessa mukana olleet lihasikalat
saivat täten arvosanan erinomainen.
Vertailuaineistossa ainoastaan 44 %
satunnaisotannasta saivat arvosanan
erinomainen.

Neliportaisella asteikolla 73 % Snellmanin emakkotiloista saivat arvosanan
hyvä ja 27 % sai arvosanan erinomainen. Vertailuaineiston satunnaisotoksesta 75 % tiloista sai arvosanan hyvä
ja 25 % arvosanan erinomainen. Emakoiden osalta WQ–järjestelmän neljän
periaatteen keskiarvopisteet eivät juuri
eronneet vertailuaineiston tuloksista.
Porsaille ei WQ–järjestelmässä lasketa omaa indeksiä mutta tutkimuksessa
tehtiin kuitenkin vertailevia havaintoja
aikaisempaan tutkimukseen. Snellmanin
porsailla ilmeni tutkimuksessa vähemmän yskää, aivastelua ja kasaantumista.
Lisäksi itsestään kuolleiden osuus oli
vertailuaineistoon verrattuna pienempi.

Sikojen hoito hyvällä tasolla
Omien kokemustensa pohjalta Johanna
toteaa, että sikojen hoito tiloilla oli hyvällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet
oli aloitettu ripeästi, mikäli ongelmiin tai
sairastumisiin tiloilla oli törmätty. Hän
kuitenkin muistuttaa, että virikemateriaalia tai leluja kannattaa vaihtaa ajoittain, jotteivät siat pääse kyllästymään.
- Useat tuottajat sanoivat, että ongelmana sikalassa olivat enimmäkseen
kärpäset, jota tänä kesänä näytti riittävän. Kärpäset eivät mittaa hyvinvointia,
mutta ovat bakteerien levittäjiä ja voivat
myös joskus stressata eläintä, mikä puolestaan saattaa lisätä häiriökäyttäytymistä, Johanna sanoo.
Tutkimuksessa todetaan, että Snellmanin tilojen siat ovat erittäin kesyjä.
- Melkein kaikille tiloille sai tuumata,
että siat ovat todella tuttavallisia. Tämä
kannattaa erityisesti huomioida työ-

turvallisuudessa. Oli kuitenkin mukava
huomata käytävillä ja karsinoissa kuljeskellessa, että aina välillä kuului pieni
rauhallinen kuorsaus, Johanna sanoo.

Tavoitteena vuosittaiset
WQ -mittaukset
- Tulevaisuudessa tulemme teettämään
WQ-mittauksia tiloillamme joka vuosi.
Tavoitteena on, että joka vuosi mittaukset tehtäisiin yhdellä viidesosalla tiloistamme, Snellmanin alkutuotannon
johtaja Tomas Gäddnäs sanoo.
Suomessa mm. ProAgria on sertifioitu
WQ–hyvinvointitutkimusten palveluntuottaja.
- On tärkeätä, että on olemassa objektiivinen ja puolueeton taho, kenen toimesta voimme seurata tilojemme eläinten
hyvinvointia. WQ–mittaukset auttavat
meitä myös tekemään jatkuvia parannuksia koskien eläinten hyvinvointia.
HH

Snellmanin emakkotilojen
WQ–tulokset
Snellmanin tutkimuksessa oli mukana
22 satunnaisesti valittua emakkotiloaa.
Vuosina 2010-2011 tehdyssä tutkimuksessa emakkotiloja oli yhteensä 76 kappaletta, joista 60 tilaa kuului satunnaisotantaan ja 16 oli vapaaehtoisia.
Tutkimustulokset osoittavat, että Snellmanin tilojen emakot ovat vertailuaineistoon verrattuna kesympiä ja erinomaisessa kunnossa. Heikkouksina

Tänä vuonna tehdyssä WQ –hyvinvointimittauksessa mukana olleet Snellmanin
lihasikalat saivat kaikki parhaan mahdollisen arvosanan: erinomainen. Suomesta
kerätyssä vertailuaineistossa ainoastaan
44 % satunnaisesti valituista tiloista
saivat saman arvosanan. EU:ssa tehdyssä
vastaavassa tutkimuksessa yksikään tila
ei yltänyt samalle tasolle.
Häiriökäyttäytyminen esiintyi vain 13 %:lla
tiloista, kun vertailuaineistossa 76 %:lla
tiloista.

Mikä WQ?
WQ on lyhenne englanninkielisestä rekisteröidystä tavaramerkistä Welfare Quality®. Welfare
Quality® on Euroopan Unionin
rahoittama projekti, jonka puitteissa on luotu tuotantoeläinten
hyvinvointia mittaava järjestelmä. Järjestelmän kehitystyössä
on ollut mukana tutkijoita seitsemästätoista maasta.
Perinteiset hyvinvointi-indeksit
keskittyvät usein lähinnä olosuhteiden ja hoitomenetelmien
mittaamiseen. WQ-mittausjärjestelmässä puolestaan painotetaan itse eläimen ja sen
käyttäytymisen havainnointiin

eikä siinä juurikaan arvioida
elinolosuhteita. Näin ollen järjestelmä poikkeaa perinteisestä
seurannasta.
Eläimen hyvinvointi on moniulotteinen käsite, mihin sisältyy
niin fyysinen kuin psyykkinen
terveys. WQ-järjestelmä koostuu
kahdestatoista kriteeristä, jotka muodostavat neljä eri hyvinvoinnin periaatetta. Kriteereitä
arvioidessa tiloilla huomioidaan
noin 30-40 eri yksityiskohtaa.
Jokaista kriteeriä kohden määritellään oma indeksiluku yksityiskohtaisten havaintojen perusteella. Kaikki periaatepisteet
lasketaan lopuksi yhteen, jonka
perusteella tilalle annetaan arvosana neliportaisella asteikolla.

2. Ei
pitkittynyttä
janoa

1. Ei
pitkittynyttä
nälkää
12.
Positiivinen
tunnetila

1. Hyvä
ruokinta
4. Tarkoituksenmukain
en käyttäytymienn

11.
Hyvä hoitajaeläin suhde
10. Muun
9.
käyttäytymisen Sosiaalisen
käyttäyty
ilmaisu
misen
ilmaisu

3. Mukava
lepopaikka
4. Sopiva
lämpötila

2. Hyvät
olosuhteet
3. Hyvä
terveys

8.
Kivuttomat
hoitotoimet

5.
Liikkumisen
helppous

6. Ei
vaurioita
7. Ei
sairauksia

WQ-mittausjärjestelmä koostuu neljästä
periaatteesta, jotka puolestaan muodostuvat
kahdestatoista kriteeristä.

Hyvinvoiva

perhetila
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Kohti vai karkuun?
Aivot lajittelevat asioita tauotta tiedostamattomalla tasolla.
Ne jakavat muistot, tekemiset, tilanteet sekä tunteet kahteen
leiriin: niihin, jotka uhkaavat meitä ja henkiinjäämistämme sekä
niihin, jotka edistävät näitä meille merkityksellisiä asioita.
Hyvässä, tasapainoisessa ja turvallisessa tilanteessa ollaan niin
sanotussa ”toward” (kohti)-moodissa. Jos taas uhat kasvavat
liian suuriksi, joudumme ”away” (pois)-moodiin.
Se, kummassa tilassa olemme, vaikuttaa
merkittävästi yhteistyökykyymme sekä
luovaan ongelmanratkaisukykyymme.
Kun ihminen tuntee olonsa uhatuksi,
hänen näkökenttänsä kapenee. Niin sanotut ”hiljaiset merkit”, mielentilat ja
omat ajatukset jäävät huomaamatta.
Työmuistin kapasiteetti romahtaa – samoin luova ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, oivallus- ja empatiakyky sekä avoin
ajattelu. Ihminen tulkitsee asioita pessimistisesti ja kokee ne uhkaavina. Jos
henkilö on ”away”-tilassa, hän ei yksinkertaisesti pysty tekemään laadukkaita
tulkintoja ja päätöksiä.

Norsu ja kuski
”Away”-tilassa yksilö ei enää ohjaa itseään tietoisesti, vaan primitiivisemmät
ja tiedostamattomat aivo-osat ottavat
ohjakset. Yksilö käyttäytyy helposti kuin
norsu posliinikaupassa.
Aivojen etuotsalohkon kuorikerrosta voisi kuvailla norsun kuskiksi. Kuski
edustaa tietoista, harkitsevaa mieltä:
suunnitelmallisuutta, empaattisuutta ja
joustavuutta sekä kykyä havainnoida it-

seään. Tätä kuskia tarvitaan esimerkiksi
kun laskemme paljonko on 49x49. Kuski
kuitenkin väsyy nopeasti ja jos 49x49 ei
hänen mielestään ole mieluisa laskutehtävä tai hän ei ymmärrä miksi tätä pitäisi laskea, jos hänen mielestään tehtävässä ei ole mitään palkitsevaa, niin hän
luultavasti jättää sen kesken, ei jaksa
juuri nyt ja hän jopa stressaa hieman ja
”away”-moodi astuu kuvaan.
Tätä laskutehtävää voisi verrata siihen,
että kaiken työkiireen ja erilaisten häiriötekijöiden keskellä - kun vielä lainan
maksut ja muutenkin taloustilanne painaa eikä perheessäkään kaikki ole niin
hyvin kuin voisi - pitäisi ymmärtää miksi
on palkitsevaa ja vaivan arvoista miettiä
ja päättää mistä gm-vapaa rehu hankitaan, miten ruokinta optimoidaan jne.

Puskissa risahtaa
Kuski rasittuu helposti, vaikka on norsuun verrattuna pieni, ja vie yli puolet
parivaljakon energiankulutuksesta ja
väsyy niin että tarvitsee pienen tauon
7-20 minuutin välein. Tietoisen mielen
käyttäminen rasittavalla ja rutiineja ravistavalla tavalla voi siis aiheuttaa eloonjäämisuhan.
Kun tilanne menee oikein jännittäväksi norsu nakkaa kuskin
pöpelikköön ja lähtee rymistelemään karkuun äärimmäisen
energisesti. Ilman kuskia norsu
voi toimia tehokkaasti, suoraviivaisesti ja refleksiivisesti, aiemmin opitun varassa ja energiaa
säästäen, kuitenkin tietämättä oikein mitä on tekemässä.
Aivojen etuotsalohkon kuoriArtikkeli on tiivistelmä Carolan esitelmästä
Snellmanin siantuottajien kesätapaamisessa Kauhavan Hunurijärvellä 16.8.

kerroks e s t a
sammuu
siis kriittisessä tilanteessa
valot.

Kuski paikalle
Norsu on mahtava voimavara, nopea,
monipuolinen, ketterä, avoin ja auttava,
kunhan sitä ohjataan ja palkitaan oikealla tavalla. Norsu tietää hetkessä mitä on
2x2 ja se voi samanaikaisesti aktivoida
huikean määrän asioita. Kuski ohjaa
norsua ja kun kuski pysyy ohjaimissa
saadaan norsusta paras teho irti.
Miten siis kuski pidetään paikalla ja pysytään ”toward”- siis ”kohti” moodissa?
Aloita päivä ja viikko lyhyellä suunnittelulla. Päätä mitkä ovat 1-3 tärkeintä
tehtävää, jo ennen kuin aloitat mitään
työtehtäviä, vastaat puhelimeen tai katsot sähköpostit. Älä siis lähde tekemään
rutiineja ennen kuin tiedät päivän 1-3
tärkeintä tehtävää.
Jos et itse pysty tekemään priorisointia,
pyydä apua. Kysykää toisiltanne esim.
aamiaispöydässä ”mitkä ovat sinun 1-3
tärkeintä tehtävää tänään” ja jos toinen
ei osaa vastata, sano mitkä ne sinun
mielestäsi voisivat olla, jolloin toisen on
helpompi hakea omansa.
Näin suunnataan huomiointikyky. Ja aivot työstävät näitä tärkeitä asioita samalla kun teet rutiinitehtäviä.
Varmista, että sinulla on aikaa, mielellään joitakin tunteja joka päivä, fokusoituun työhön. Sinulla on silloin aikaa
työstää tärkeitä tehtäviä ilman häiritseviä tekijöitä.
Kun kuski väsyy, anna hänelle tauko ja
suo norsulle tilaisuus loistaa. Tee joitain
automatisoituja mekaanisia tehtäviä,
joissa sinun ei tarvitse ajatella koska
osaat ne niin hyvin, että voit vain nauttia niiden tekemisestä.
Carola Lindholm-Gerlin
Senior HR-konsultti, Ab Carolin Oy

Gm-vapaa

Kaksi tuhatta tuottajaa on sitoutunut

gm-vapaaseen tuotantoon
Snellmanin Maatilan Parhaat -laatuohjelman mukaan sikojen
ja nautojen ruokinnassa on kiellettyä käyttää muuntogeenisiä
rehuja. Tämä vaatimus on ollut voimassa vuoden 2012 alusta lukien. Koska suurimmat rehunvalmistajat ryhtyivät viime
keväänä käyttämään gm-soijaa rehunvalmistuksessa, on eläinten ruokinnan gm-vapaus varmistettu Snellmanin lihaketjussa
kaikilta tuottajilta pyydetyllä sitoumuksella.
Kesän aikana Snellmanin melkein kaksi tuhatta Maatilan Parhaat -sopimustuottajaa on tehnyt Herra Snellmanin
kanssa kirjallisen sitoumuksen siitä,
ettei eläinten ruokinnassa käytetä gmrehuja. Noudamme eläimiä vain tiloilta,
jotka ovat sitoutuneet gm-vapaaseen
tuotantotapaan. Luotamme tuottajien
tekemään sitoumukseen, mutta jatkossa
asia varmistetaan vielä ketjuinformaatiokyselyn yhteydessä ja ruokintojen satunnaisilla tarkistuksilla.
Tuottajat ovat tärkeässä roolissa lihan
gm-vapaassa tuotantoketjussa, sillä rehun gm-vapaus on varmistettava jo rehuoston yhteydessä. Lisäksi rehun koostumustiedot on tarkistettava aina ennen
uuden rehuerän käyttöönottoa. Rehun

etiketistä selviää, onko rehun valmistuksessa käytetty muuntogeenisiä rehuaineita. Rehun sisältämät gm-ainesosat
on pakko merkitä tuotepakkaukseen tai
kerrottava niistä muuten myynnin yhteydessä.
Tuottajien tiedonsaannin helpottamiseksi Anelmaan on avattu GM-vapaa ruokinta -sivu. Sinne on koottu tietoa niin
gm-vapaan tuotantotavan vaatimuksista kuin rehuaineista ja markkinoilla olevista rehuseoksista, joita gm-vapaassa
sian- ja naudantuotannossa voi käyttää.
Ota yhteyttä Snellmanin edustajaan, jos
et ole varma rehun gm-vapaudesta.
Maailman soijatuotannosta noin 80 %
perustuu geenimuunneltuihin lajikkei-

siin. Odotamme gm-vapaan soijarouheen ja -öljyn saatavuuden varmistuvan
Suomessa, kun gm-vapaita soijapapuja
käyttävän Finnprotein Oy:n soijajalostamon toiminta etenee ensimmäisen papulastin koeajoista tuotantoon. Teemme
myös yhteistyötä rehualan toimijoiden
kanssa, jotta soijariippuvuutta voidaan
ruokinnassa vähentää ja Snellmanin lihaketjun gm-vapaus on jatkossakin varmistettu.
Kuluttajien halu tietää ruuan tuotantotavoista ja geenitekniikan käytöstä ei
ole vain suomalainen tai eurooppalainen ilmiö. Myös USA:ssa on kuluttajia,
jotka haluavat saada tietoa geenitekniikan käytöstä ruuantuotannossa ja valita mieluummin ilman geenitekniikkaa
tuotettuja elintarvikkeita. Juhannuksen
alla New York Times uutisoi ensimmäisen lihan gm-vapaasta tuotantotavasta
kertovan merkinnän hyväksymisestä
USA:ssa.
Kirsi Partanen
Finnprotein Oy:n soijajalostamolle
Uuteenkaupunkiin saapui ensimmäinen
toimitus gm-vapaita soijapapuja elokuun
lopussa.

Figen
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Sekä hyvät että huonot geenit
monistuvat ensikoiden rekrytoinnissa
 Emakoiden suunnitelmallinen uudistus on olennainen osa taloudellisesti
tehokasta sianlihantuotantoa. Tyhjänä
ammottava sikapaikka tulee kalliiksi,
koska se on lämmitettävä ja siihen liittyvät investoinnit on maksettava ajoissa.
Vielä kalliimmaksi tulee huono ensikko/
emakko, joka toistuvasti tuottaa pieniä
pahnueita - tai vaihtoehtoisesti suuriakin
pahnueita, mutta tehottomia porsaita.
Käytettävä rekrytointimalli on luonnollisesti tilan oma valinta. Kaikissa rekrytointimalleissa tavoitteena on Figenkonseptin mukainen sika-aineksen käyttö (kuva). Porsastuotannossa on tehokkainta hyödyntää ensimmäisen polven
risteytysensikoita, jotta risteytyselinvoima saadaan täysipainoisesti hyödynnettyä. Risteytyselinvoiman lisäksi tärkeää
on varmistaa hybridituotannossa käytettävän puhtaan emakkoaineksen perinnöllinen taso. Uudisensikoiden rekrytointiin on käytännössä kolme erilaista
mallia:

1) Risteytysensikoiden osto
2) Kantaemakoiden uudistus ostamalla
– oma risteytysensikkotuotanto
3) Oma puhdasjalostus ja oma risteytysensikkotuotanto

mallissa tilan emakoista noin 15-20% on
puhtaita kantaemakoita, jotka tuottavat risteytyspahnueita. Pahnueen isien
valinnassa kannattaa käyttää kaikkein
kovatasoisinta huippukarjun siementä
(K- ja H-indeksi vähintään 115).

Risteytysensikoiden osto
Risteytysensikoiden osto on yksinkertaisin ja suoraviivaisin rekrytointimalli.
Tässä mallissa koko uudisensikkotuotanto on ulkoistettu ja siten tila voi pääsääntöisesti keskittyä tehokkaaseen
porsas- ja lihasikatuotantoon. Ensikkotuottajan velvollisuus ja toisaalta ostajan oikeus (sekä velvollisuus) on vaatia
ensikoiden korkeaa sekä perinnöllistä
että fenotyyppistä laatua – miltä ensikko näyttää ja miten se tuottaa.

Kantaemojen ostouudistus
Omauudistus kantaemakoiden kautta
on varsin varteenotettava rekrytointimalli, mikäli tila haluaa ja tilalla on
olemassa olosuhteet sekä osaamista
risteytysensikoiden tuotantoon. Tässä

Kantaemojen uudistuksessa tulee olla
ankara – vähintään 50% kantaemoista
suositellaan uudistettavan vuosittain.
Ankaralla uudistuksella kantaemakoiden perinnöllinen taso saadaan pidettyä
korkeana ja perintötekijöiden monistus
tehokkaana. Vaikka kantaemojen uudistuksessa ollaankin ankaria, pysyy tilan
ulkopuolinen osto tässä mallissa pienenä. Esimerkiksi jos 100 emakon sikalassa
on 20 kantaemakon yorkshire populaatio, niin 50% uudistuksella ostettavien
puhtaiden ensikoiden lukumääräksi saadaan 10 per vuosi.
Suurin riski kantaemomallissa on nuukuus: säästämällä muutamia euroja
halvemman siemenannoksen tai riittä-

mättömän ensikkouudistuksen kautta
voidaan tulevaisuudessa menettää tuhansia ja kymmeniä tuhansia euroja.
Otetaan esimerkiksi MP indeksi:
• Oletetaan, että kantaemon MP-indeksissä ja keinosiemennyskarjun valinnassa satsataan kymmenen indeksipistettä parempaan emakkokantaan.
Koska porsaan perintötekijöistä puolet periytyy emälta (toinen puoli isältä), tarkoittaa tämä lihaporsaan MP
indeksissä viittä pistettä.
• Oletetaan edelleen, että yhdeltä kantaemolta tuotetaan viisi risteytysensikkoa per vuosi.
• Kun yksi risteytysensikko tuottaa 20
myytävää porsasta / vuosi, ollaan
’hyvää kantaemoa’ monistettu yhteensä 100 kappaletta vuositasolla
viisi MP-indeksipistettä = 1 €/porsas
100 porsasta  100 €/kantaemo
 100 risteytysemakon sikalassa 
2000 porsasta = 2000 €

Porsastuotannon seurantapalvelussa henkilövaihdos
Figen porsastuotannon seurantapalvelun
puhelinneuvonnasta
vastannut Sari Sirola jäi ansaitulle
vuorotteluvapaalle 16.9.2013 lähtien. Sarin vuorotteluvapaan sijaisena toimii Marja Nikkilä.
Marjalla on laaja kokemus sianjalostuksesta tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. Marja vastaa
porsastuotannon seurantapalvelun
kehittämisestä ja puhelinneuvonnasta. Porsastuotannon seurantaohjelmaan ja tietojen lähetykseen

liittyviin kysymyksiin vastaavat myös
ammattitaitoiset sianjalostusneuvojamme.

Marjan tavoittaa puhelimitse
numerosta 020 747 2054
ja sähköpostitse osoitteesta
marja.nikkila@figen.fi

Samalla tavalla talouteen vaikuttaa
H-indeksiin panostaminen, mutta tuotettujen porsaiden lukumäärä n kautta. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, että
hyvistä perintötekijöistä nauttiminen ei
jää yhteen vuoteen, vaan samoja emakoita käytetään useamman vuoden ajan.
Tämä pätee niin hyvässä kuin huonossa.

Oma puhdasjalostus ja
risteytysensikkotuotanto

Valitusta rekrytointimallista riippumatta tavoitteena on aina Figen konseptin mukainen
sika-aineksen käyttö. Lihaporsaiden emäksi ensimmäisen polven Figen Matriarkka tai
Figen Kombi risteytysensikko ja pahnueen isäksi Figen Muskeli.

Tarkka ja standardoitu yksilöllinen koejakso Längelmäen koeasemalla luo tietopohjan tuotanto-ominaisuuksien jalostukselle
ja MP-indekseille.

Mikäli tila valitsee rekrytointimalliksi kokonaan oman uudistuksen, tulee jalostuskiinnostuksen olla aitoa. Kaikenlaisia
valintakriteereitä maakunnassa on olemassa, mutta tehokkainta perintötekijöiden valinta on luotettavia indeksejä
hyödyntäen. Käytännössä jalostus porsastuotannon suhteen tapahtuu porsastuotannon seurannan kautta laskettavan hedelmällisyysindeksin (H-indeksi)
perusteella. Vastaavasti lihantuotantoja rakenneominaisuuksien tasosta kertoo tilatestin tulokset sekä emakoiden
MP-indeksit.
Itseuudistajien tueksi olemme kehittämässä palvelua, missä kattavan tilatestauksen tulokset tullaan laskemaan
aidoiksi BLUP-jalostusarvoiksi. Tätä
mallia pyrimme pusertamaan tarjottavaksi vuoden 2014 alkupuolella.
Timo Serenius
tj, Figen Oy

Längelmäen testitulos turvaa
luotettavat indeksit
Längelmäen koeasema on yksi jalostusohjelmamme peruspilareista. Tarkka ja
standardoitu yksilöllinen koejakso luo
tietopohjan
tuotanto-ominaisuuksien
jalostukselle ja MP-indekseille. Oleellista on huomata, että indeksit ovat sitä
luotettavampia, mitä lähempänä luotettava tieto sukupuussa on. Käytännössä
kannattaa siis vaatia, että ostoensikot

on läheisillä sukulaisuuksilla kytketty
Längelmäen koeaseman testituloksiin.
Samaten omauudistusmallissa paras
teho tulee Figen-jalostusohjelmaan täysin integroitumalla. Jos työtä tekee osittain kuin jalostaja – miksei sitä tekisi kuin
kunnon jalostaja.

t
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Suomen suurin
nurmitapahtuma
Pienistä sadekuuroista huolimatta, Ylivieskassa jo toista
kertaa järjestetyt Nurmipäivät
keräsivät yhteensä noin 4 300
kävijää. Tapahtuman järjestäjänä toimi Yara yhteistyössä
Agrimarketin ja K-maatalouden
kanssa. Yhteistyökumppanina
mukana oli myös Snellmanin
Lihanjalostus. Pääteemana
tänä vuonna oli tehokas nurmituotanto, mitä tuki laaja ja
monipuolinen näytteilleasettajakaarti sekä mielenkiintoiset
työnäytökset.

Kunnon Maitotila
–ohjelma takaa
tuottajalle:

Nurmipäivä on nurmenviljelyn ammattilaisille suunnattu ajankohtaistapahtuma, joka on samalla myös Suomen
suurin nurmituotantoon keskittyvä tilaisuus. Päivän ohjelmaan kuului ”kolmen
korjuun taktiikan” -lanseerauksen ja viljelijähaastatteluiden lisäksi myös monipuoliset työnäytökset. Suuren suosion
saaneissa työnäytöksissä esiteltiin mm.
niitto- ja sänkimurskausta, pöyhintää,
paalausta, noukintaa sekä lannoitteen
levitystä. Nurmipäivillä keskityttiin erityisesti siihen, miten nurmirehun tuotannon tehokkuutta voidaan lisätä ja
miten säilörehun ruokinnallista laatua
voidaan parantaa.
- Nurmituotanto on avainasemassa
kannattavassa maidon- ja naudanlihan
tuotannossa. Hyvä nurmenviljely ja säilörehuntuotanto ovat olleet usein esillä
myös meidän tuottajatilaisuuksissam-

me, Snellmanin nautapuolen kenttäpäällikkö Vesa Hihnala kertoo.

Nurmi 2013 -tapahtumassa oli tarjolla monipuolista ohjelmaa koko perheelle. Messuteltassa kävi paljon kiinnostuneita nurmenviljelyn ammattilaisia tutustumassa alan eri
toimijoihin. Tapahtuman teemana oli tänä vuonna tehokas nurmituotanto. Snellmanilta
mukana messuilla oli nautapuolen porukka ja tietysti myös herkulliset grillimakkarat.

Kiinnostuneita kävijöitä
Nurmen lisäksi esillä
myös rehuviljaa
Nurmenviljelyyn liittyvien työnäytösten ja tietoiskujen lisäksi messuilla oli
esillä myös kasvuruutuja, missä pääsi
tutustumaan uusiin rehuviljalajikkeisiin.
Suomen tavallisimmat rehuviljat ovat
kaura, ohra ja vehnä. Kauraa Suomessa viljellään rehuviljana yhteensä noin
300 000 hehtaarin alueella ja ohraa
noin 500 000 hehtaarin alueella. Rehuviljasadosta odotetaan tänä vuonna
tulevan viime vuotta suurempi. Kaurasadoksi arvioidaan noin 1,2 miljardia kiloa
ja ohran sadoksi noin 1,8 miljardia kiloa.
Rehuviljojen lisäksi näyteruuduissa oli
kokeena kasvamassa myös maissia.
(Lähde: Tike, Salpaus)

Nurmipäivän makkarat tarjosi Snellman,
mutta itse tarjoilusta päävastuu oli Pitkäsenkylän maa- ja kotitalousnaisilla
Kalajoelta. Näytteilleasettajien teltassa
Snellmanin osastolla oli mahdollisuus
tavata nautapuolen kenttähenkilöstöä
ja tutustua Snellmanin Kunnon Maitotila
–ohjelmaan.
- Tämän tyyppiset ammattitilaisuudet
ovat meille tärkeitä koska täällä tapaa
sekä sopimustuottajia että mahdollisia
uusia tuottajia. On hienoa nähdä, että

alan ammattilaiset uskovat tulevaisuuteen. Se on meille Snellmanilla tärkeää,
koska olemme myös itse investoineet
paljon luottaen suomalaiseen lihatuotantoon. Myös alkutuotannon kenttäedustaja Matti Kastarinen on samaa
mieltä Vesan kanssa.
- Kiinnostuneita kävijöitä vieraili osastollamme päivän aikana paljon. Tämä oli
kyllä yksi vuoden parhaimmista tapahtumista hankinnan näkökulmasta Matti
kiteyttää hymyille.
HH

Terveiset
Nurmipäiviltä:
• Viljeltyä nurmea Suomessa
on noin 660 000 hehtaaria.
• 2000-luvulla nurmenviljely
on lisääntynyt merkittävästi.
•	Nurmenviljelyssä huomioitavaa on mm. nurmiseos,
lannoitus, kasvinsuojelu ja
hivenravinteet.
•	Nurmilajeissa on paljon
eroavaisuuksia kuten esim.
kuivuuden ja kylmän kestävyys sekä kasvunopeus ja
sadontuottokyky.
• Säilörehun laadulla on usein
laaja-alaiset
vaikutukset.
Laadulla pystytään vaikuttamaan mm. maidon ravinnearvoihin,
tuotostasoon,
täydennysrehun tarpeeseen,
eläinten hyvinvointiin, tuotantokustannuksiin ja muihin kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin.

•	Kunnon pikalehmälinjan

• ”Kolmen korjuun viljely” on
yhä yleisempää. Nurmisatoja nostamalla pystytään
parantamaan
tuotantotehokkuutta niin maito- kuin
lihakarjatiloillakin.

•	Nautarekisteritoiminnot
Anelman kautta

Lähde: Suomalainen maaseutu,
Nurmi extra

•	Kunnon hinnoittelun
• Vapaan lehmän hintalisän
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Ainoa laatuaan
Kun Peter Björkin eläinkuljetusauto kaartaa tilan pihaan,
näky ei ehkä ole ihan se mitä
olisi odottanut. Kyse on tummanvihreästä rekasta, jonka
kyljessä on kaunis käsinmaalattu maisema, missä lehmät
ovat laitumella ja taustalla
näkyy Maatilan Parhaat -logoa
muistuttava punainen maalaistalo. Nyt saamme tilaisuuden tutustua paremmin tähän
upeaan käsityöhön.

Uniikki käsityö
Siitä on yli 30 vuotta, kun Peter Björk
aloitti eläinkuljetusten parissa. Vuonna
1987 hän käynnisti oman liiketoiminnan
ja vuonna 2002 perustettiin osakeyhtiö
P. Björk Transport Ab. Peterin yritys,
mihin kuuluu kolme autoa, hoitaa myös
osan Snellmanin eläinkuljetuksista. Yksi
autoista kuitenkin poikkeaa ulkoasullisesti muista.
Peter kertoo, että itse auto, Scania
R500, valmistui elokuussa 2012, mutta rekan vetovaunu valmistui vasta nyt
elokuussa 2013. Hytin ja vaunun kehikon
Peter on ostanut, mutta kaikki muu kuten sisustus, metallityöt ja maalaus on
tehty jälkikäteen käsityönä.
- Tämä on kiinnostuksen kohde ja harrastus, joka on ollut olemassa jo kauan
mutta kokonaisen rekan uudelleen kunnostaminen vaatii enemmän kuin vain
yhden ihmisen panostuksen. En pystyisi
siihen yksin, Peter sanoo.
Apunaan Peterillä on ollut mm. Tom
Bodbacka, joka myös työskentelee kuskina Peterin yrityksessä. Sekä auton
että vaunun maalauksen suunnittelun ja
toteutuksen on tehnyt Johnny Sjöblom.
Tekstiilitöistä hytissä on vastannut Paula Sandström ja Jari Lehtimäki on auttanut hitsaustöiden kanssa.

Pieniä yksityiskohtia
ja innovatiivisia ideoita
- Kun istuu ja ajaa pidempiä matkoja on
hauska mietiskellä erilaisia ratkaisuja
autoon ja usein saankin uusia ideoita
matkoilla, Peter sanoo.
Sen kyllä huomaa, että auton parissa
työskentelevällä porukalla on ollut hienoja ideoita ja hauskoja ratkaisuja, mitä
he ovat lähteneet myös käytännössä
toteuttamaan. Vaunun maalauksen teemana on Maatilan Parhaat -maisema,

missä näkyy punainen maatila ja ympäröivät pellot. Hauskinta piirroksessa
on ehkä kuitenkin se, että kun kiertää
vaunun toiselle puolelle katsomaan,
niin näkee saman maiseman toisesta
suunnasta, siitä suunnasta mistä sitä
ei ikinä painetussa logossa näe. Maalauksesta löytyy maiseman lisäksi myös
paljon pieniä yksityiskohtia kuten esim.
kesätuulessa lentäviä kärpäsiä ja nenärengas auton etuosassa. Hytissä sisällä
kovaääniset on tehty Highlandin sarvista, tekstiiliverhoilut lehmän nahasta
ja seinä vanhoista maatilan laudoista.
Samalla seinällä on myös taulu, mikä on
kehystetty vanhoilla heinäseipäillä.
Auto on ollut mukana monissa näyttelyissä ja se on palkittu sekä Suomessa
että ulkomailla. Auto voitti mm. ensimmäisen palkinnon Super Truck luokassa
Power Truck näyttelyssä Härmässä elokuussa 2013. Myöhemmin saman kuukauden aikana kotiin tuli myös toinen
sija Nordic Trophy näyttelystä Ruotsista.

Aktiivisessa käytössä
Peter kertoo, että yrityksen kolmella
eläinkuljetusautolla ajetaan viikossa yhteensä noin 35-40 ajoa. Myös uusin auto,
mikä on sekä sisustettu että maalattu,
on aktiivisessa käytössä. Kyseistä autoa
käytetään kuitenkin ainoastaan nautakuljetuksissa ja sinne mahtuukin noin 23
nautaa. Perävaunussa on tuulettimilla
varustetut ilmastointiluukut mitkä pystyy sulkemaan tarpeen mukaan. Lisäksi
vaunussa on vedensaantimahdollisuus
ja lämpötilanseuranta. Vaunun alla
puolestaan on 230 litran virtsatankki.
– Kun on pitkä kokemus eläinkuljetuksista, niin alkaa tietää mitä haluaa, Peter
sanoo ja lisää, että autoa on aina mukava laitella, koska koko ajan oppii uutta.
HH

Charles Östman on rakentanut lastauskäytävän tilalla
olleista teräspylväistä ja porteista. Pari siirreltävää porttia
auttavat ohjaamaan eläimet oikeaan suuntaan. Kahdessa viimeisessä elementissä on saranat, joten ne voidaan kääntää
haluttuun kulmaan. Siirreltäviä portteja on helppo käsitellä
ja ne parantavat lastauksen sujumista ja turvallisuutta.

Työturvallisu

us

Karsinassa oleva teleskooppiportti ohjaa eläimet oikeaan suuntaan.
Charles Östman päästää teurasautoon
lastattavaksi 3-5 eläintä kerrallaan.
Porttiin laitetaan vielä lattialukko,
etteivät sonnit saa työnnettyä sitä
taaksepäin.

Lastaus turvalliseksi
yksinkertaisilla ratkaisuilla
Hyvin toimivien lastauskäytäntöjen ei tarvitse olla erikoisia.
Täysikasvuisten nautojen lastauksessa pari siirreltävää porttia
voivat lisätä työturvallisuutta huomattavasti.
Charles Östman kasvattaa sonneja Kolpissa. Hänellä on 180 kasvatuspaikkaa ja
hän ottaa vastaan noin 30 ternivasikkaa
kerrallaan. Rakentaessaan uutta sairasosastoa vanhan rehusiilon paikalle, hän
halusi rakentaa samalla eläinten lastausta
helpottavan lastauskäytävän.
Ratkaisu on helppo, mutta todella kätevä. Teräspaaluista ja porteista rakennettu
käytävä kulkee seinää pitkin. Se on niin kapea, etteivät eläimet mahdu kääntymään
tai kiilautumaan kiinni toistensa viereen.
Pari siirreltävää porttia hoitavat väliaikaisen seinän virkaa lastauksen aikana
ja karsinassa Östmanilla on teleskooppiportti, jolla hän ohjaa eläimiä. Siirreltäviä
portteja on helppo käsitellä ja ne kestävät
hyvin väliaikaisessa käytössä.
– Ne maksavat muutaman satasen, mutta
ovat tosi käytännöllisiä, toteaa Snellmanin alue-edustaja Mårten Lassfolk. Tärkeintä on, että ne ovat tarpeeksi korkeita,
etteivät eläimet yritä hypätä niiden yli.
– Portin vaakatasossa olevia putkia pitkin
pääsee itse tarpeen tullen kiipeämään
pois karsinasta, Charles Östman lisää.

Lastaus on kasvattajan työn vaarallisin
tilanne, Charles toteaa. Sonnit reagoivat heti kun aletaan paukutella portteja
ja kettinkejä ja ne ovat levottomia jo kun
lastaus alkaa. Vaikka sonnit eivät ole
aggressiivisia, kokoero on niin suuri, että
vahinkoja sattuu helposti.
– Turvallisuuden parantaminen ei vaadi
erikoisia ratkaisuja niin kauan kun yksinkertaiset ratkaisut toimivat, Mårten Lassfolk sanoo.			
HJ

Käytävän puolessa välissä on portti,
josta lastaaja pääsee tarvittaessa
komentamaan eläimiä eteenpäin.
Teurasauto ajaa aivan navetan ovelle
asti, jolloin eläimiä ei tarvitse altistaa
valolle tai muille ulkoa tuleville vaikutteille, jotka voisivat aiheuttaa eläimille
epävarmuutta ja pelkoa.

MITAT
Siirreltävät portit
P= 3000 K=1600
putket 30x50mm
Kiinteät portit
K= 1100
vaakasuorat putket Ø 60mm
seisovat putket Ø 25mm
Kiinteän portin asennuskorkeus
lattiasta yläreunaan 1500mm
Pylväät, 100x100mm
K= 2000mm

Kaikki vasikat on nupoutettu, mikä
lisää sekä eläinten että hoitajien
turvallisuutta. Eläinlääkäri nukuttaa
ja puuduttaa vasikat ja Charles hoitaa
nupouttamisen itse. Charles ja Mårten
keskustelevat 17 kuukauden ikäisistä
sonneista, jotka menevät teuraaksi
kuukauden kuluttua.

Farmari
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Kiitos Farmari-messuista

Tutkimus käynnissä
rehukuidun vaikutuksista

Näin syksyn hiljalleen saapuessa on mukava muistella kesän
tapahtumia, joista ehdottomasti
suurin oli Farmari-messut. Kiitos
kaikille Farmari-messujen näyttelyvieraille upeasta messuviikosta. 100 000 messuvieraan rajapyykki tuli täyteen viimeisenä
messupäivänä. Messujen suosio
näkyi myös Snellmanin osastolla.
Tämän vuoden Farmari-messujen teemana Snellmanin osastolla oli luonnollisuus. Luonnollisuutta Snellmanin toiminnassa pyrittiin messuilla tuomaan
esille kertomalla toimintamme periaatteista, alkutuotannosta valmiiseen tuotteeseen asti.
Tuotepuolella messuvieraille tarjottiin
mahdollisuus maistaa Snellmanin grillimakkaroita ja valita kumpi on oma
suosikki, rouhea Eetvartti vaiko sileä
Iivari. Äänestys oli tiukka mutta viimeisen messupäivän jälkeen saattoi todeta,
että Iivari nousi äänestyksessä täpärästi
messuvieraiden suosikiksi. Grillimakkaroita messujen aikana tarjoiltiin runsaat 40 000 kappaletta. Luonnollisuus
grillimakkaroissa näkyy muun muassa
siinä, että liha tulee suomalaisilta perhetiloilta, tuotteissa on korkea lihapitoisuus, liha ei ole koneellisesti eroteltua
eikä makkaroissa ole kamaraa eikä natriumglutamaattia eikä myöskään lisättyä fosfaattia.
- Näemme luonnollisuuden käsitteenä,
joka kattaa koko toimintamme. Luonnol-

Snellmanin Lihanjalostuksen rehupäällikkö Kirsi
Partanen kertoi meneillään
olevasta rehututkimuksesta
Farmari-messuilla.

lisuus alkaa sopimustilojemme toiminnasta ja ylettyy tuotantoprosessiemme
kautta valmiiseen tuotteeseen asti, sanoo Lihanjalostuksen myynti- ja markkinointijohtaja Peter Fagerholm. Hän
jatkaa kertomalla, että tuotteiden luonnollisuutta arvostetaan niin kaupan kuin
kuluttajienkin keskuudessa.
- Luonnollisten tuotteiden kysynnän
kasvaessa tarvitsemme koko ajan lisää
tuottajia ja Farmari-messut ovat meille
arvokas kohtaamispaikka ei vaan kuluttajien vaan nimenomaan tuottajien
kanssa, Peter sanoo.
Alkutuotannon puolella näyttelyvieraat
saattoivat tutustua mm. Snellmanin ainutlaatuiseen sikakonseptiin, Figenin
jalostusohjelmaan, gm-vapaaseen ruokintaan, Snellmanin maito- ja lihanautatilaohjelmaan sekä limousin á la carte
-lihan tuotantoon. Osastolla oli mahdollisuus myös piipahtaa tuottajien kohtaamispaikassa ja keskustella alkutuotannon henkilökunnan kanssa kahvikupin ja
pullan kera. Sikatiloille osastolla jaettiin

ensimmäiset tilakohtaiset Kunnon Perhetila -kyltit, mitkä saivat positiivisen
vastaanoton.
- Snellmanin naudantuottajia kävi osastolla runsaasti ja se kyllä vahvisti messuilla mukana olemisen tärkeyden, sanoo nautapuolen kenttäpäällikkö Vesa
Hihnala. Hän kertoo, että messut ovat
erinomainen tilaisuus, missä tapaa niin
uusia kuin ennestään tuttuja tuottajia.
Sikatiloille jaetut Kunnon Perhetila -kyltit kiinnostivat Vesan mukaan myös nautatiloja, joten suunnitelmissa on saada
vastaavanlaiset kyltit jakoon nautatiloille ensi vuoden aikana.
Tuottajien kanssa keskusteluissa nousi esille mm. ajankohtainen Snellmanin
gm-vapaus ja mitä se käytännössä tarkoittaa tiloilla. Gm-vapaus kysymyksissä messuilla auttoi mm. Snellmanin
alkutuotannon rehupäällikkö Kirsi Partanen. Kirsi oli Snellmanin osaston lisäksi puhumassa Farmarin sikaosaston
karsinanlaidalla kuidun merkityksestä

emakoiden ruokinnassa. Lue lisää Kirsin
esitelmästä sivupalstalta.
Suuren suosion Snellmanin osastolla sai
myös Antilan tilalta tulleet kaksi kuusiviikkoista kunnon maatiaispossua. Messuvieraat saivat jättää nimiehdotuksia
tyttöpossuille ja kiitokseksi ottaa mukaan Herra Snellmanin muistipelin. Nimiehdotuksia messujen aikana tuli noin
6000 kappaletta, joista possujen nimiksi
valikoitui Lyydia ja Justiina.
Figen sikoja oli messuilla esillä myös kotieläinkentän vieressä, missä sikoja esiteltiin päivittäin. Yleisön ehdottomaksi
suosikiksi nousi Enska-karju, jota haastateltiin jopa Ilta-Sanomiin. Messuilla
Figenin toimitusjohtaja Timo Serenius
kertoi Figenin sikojen jalostusohjelman
periaatteista ja testaustoiminnasta.
- Jalostusohjelmassa pääteemana on
ketjun tehostaminen ja luonnollisuus,
Timo sanoo.
		
HH

MTT:n ja ProAgria:n yhteistyössä toteuttamassa tilakokeessa verrataan
sokerijuurikasleikettä ja ohrarehua
liemiruokinnalla olevien tiineiden
emakoiden kuitulisänä. Porsitusosastolla osa emakoista saa myös
pellavapuristetta. Seinäjoella järjestetyillä Farmari messuilla Kirsi kertoi
tutkimuksen alustavista tuloksista
ja kuidun merkityksestä emakoiden
ruokinnassa.

Ummetus yleinen vaiva
porsineilla emakoilla
Porsineita emakoita vaivaava ummetus johtuu usein siitä, että rehun
syönti on porsimisen aikaan vähäistä
ja energiapitoinen imetysrehu on hyvin sulavaa. Tiineysaikana annetun
kuidun ansiosta imetysrehun syönti
lähtee nopeammin kasvuun, mikä
on tärkeää sekä emakon maidontuotannon että kunnossa pysymisen
kannalta.
- Kuitu antaa emakon suolistolle
töitä. Se siivoaa suolet, kuljettaa
ruokasulaa eteenpäin ja helpottaa
porsineita emakoita vaivaavaa ummetusta. Ummetusta on hyvä ehkäistä, sillä se liittyy porsineiden emakoiden maidontuotannon häiriöihin,
Kirsi sanoo.

Kuiturehun vaikutus
Kuiduksi luetaan ominaisuuksiltaan
varsin monenlainen joukko hiilihydraatteja. Kuitu on kasvien solunseinämäainesta, jota sian ruuansulatusentsyymit eivät pysty pilkkomaan.
Kuitu sulaa sian suolistossa mikrobikäymisen seurauksena. Liukoisen kuidun sulaminen voi alkaa jo
ohutsuolen puolella, mutta pääosin
kuitu sulaa umpi- ja paksusuolessa.
Mikrobikäymisessä muodostuu mm.

etikka-, propioni- ja voihappoa, joita
sika voi käyttää energian lähteenä.
Emakko sulattaa kuitua useimmiten
paremmin kuin nuoret siat.
Emakoiden ruokintaa rajoitetaan tiineysaikana liian lihomisen välttämiseksi, ja silloin kuiturehut ovat hyvä
lisä liemiruokinnalla oleville sioille.
Kuitu sitoo itseensä paljon vettä ja
lisää siten ruokasulan tilavuutta ja
rehun täyttävyyttä. Kuitupitoisen
rehun syöminen antaa emakolle paremmin kylläisyyden tunnetta kuin
hyvin sulava rehu. Kuiturehun antaminen automaatista toimii myös
virikkeenä antaen sioilla lisäpuuhaa.

Tilatukimuksen tuloksia
Tilakokeessa verrataan sokerijuurikasleikkeen ja ohrarehun vaikutusta
liemiruokinnalla olevien emakoiden
ummetuksen ehkäisyssä. Kuiturehujen antaminen automaatista aloitettiin noin 3 viikkoa ennen odotettua
porsimista. Kuidun antamista jatkettiin vielä viikko porsimisien jälkeen.
Porsitusosastolla emakot saivat kuiturehua 2,5 dl päivässä, joko sokerijuurikasleikettä tai ohrarehua sellaisenaan tai yhdessä pellavapuristeen
kanssa (1:1).
Ohrarehun kuitu on pääosin liukenematonta, kun taas sokerijuurikasleikkeen kuitu on pääosin liukoista ja
sitoo itseensä enemmän vettä kuin
ohrarehun kuitu. Alustavien tulosten
mukaan kuitujen vaikutuksessa ummetuksen kestoon ei ole olennaista
eroa. Pellavan lisääminen sokerijuurikasleikkeen tai ohrakuidun joukkoon näyttäisi kuitenkin lyhentävän
pitkäkestoisen ummetuksen esiintymistä porsineilla emakoilla. Koe
jatkuu vielä ja lopulliset tulokset saadaan syksyllä.
Lähteet:
Siantuntijoiden Facebook-sivu
ProAgrian ja MTT:n yhteenveto ”Lisäkuitua porsiville emakoille, jotka
ovat velliruokinnalla”
HH

Limousin
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Suomen Limousin
kasvattajat ry. 30 vuotta
 Vuosi 2013 on juhlavuosi Suomen
Limousin kasvattajat ry:lle, yhdistys
täyttää nimittäin 30 vuotta. Suomen
Limousin kasvattajat ry. on limousin-rodun valtakunnallinen rotuyhdistys, joka
edistää ja valvoo rodun jalostusta Suomessa. Rodun edistäminen näkyy yhdistyksen toiminnassa mm. koulutusten,
opintomatkojen ja näyttelyiden järjestämisessä sekä yleisessä tiedottamisessa.

Juhlavuoden kunniaksi ovet
avattiin kuluttajille
Juhlavuotta on yhdistyksen puolesta
juhlistettu erinäisin tapahtumin kesän
aikana. Yhdistys oli mm. Farmari-maa-

Tiesitkö tämän
Limousin rodun historiasta Suomessa?
Fanfaron-nimisen sonnin siementä tuotiin Suomeen keinosiemennysosuuskunnalle
1970-luvun lopulla.
Vuonna 1981 konsuli Antti
Mustakallio toi Suomeen ensimmäisen Limousin-sonnin
Tanskasta. Kyseinen sonni oli
ensimmäinen elävänä kantakirjattu Limousin-nauta Suomessa.
Saman vuonna Anders af
Heurlin perusti maamme ensimmäisen Limousin-karjan
Tanskasta tuoduilla eläimillä.
Vuonna 1982 perustettiin
Luukkaan Limousin Pöytyälle
ja Metsä-Paavolan Limousin
Toijalaan.
Vuonna 1983 Suomessa toimivat aktiiviset limousin-kasvattajat kokoontuivat Paraisille, jolloin nykyinen Suomen
Limousin kasvattajat ry. perustettiin.

talousnäyttelyssä mukana ensimmäistä
kertaa omalla erillisellä osastolla.

nosta sijoittuu Savon ja Pohjanmaan
seudulle.

Yksi vuoden merkittävimmistä tapahtumista ja samalla myös yksi isoimmista
ponnistuksista oli kuitenkin Limousin
tilojen avoimet ovet -päivä heinäkuun
lopussa. Päivän aikana peräti 14 eri tilaa
ympäri Suomea avasi ovensa kiinnostuneille kävijöille. Snellmanin Lihanjalostuksen limousin-lihatuotannon ohjaaja
ja samalla myös itse limousin tuottaja
Saara Rantanen kertoo, että tilaisuus
ylitti kaikki odotukset.
- Tapahtuma oli suunnattu erityisesti kuluttajille ja vierailijoita tiloilla kävikin yhteensä noin 1500. Tapahtuma sai paljon
positiivista huomiota myös mediassa ja
tiloilta tullut viesti on, että samantyylinen tilaisuus voitaisiin tulevaisuudessa
järjestää uudestaan, Saara kertoo.

Aktiivinen, tulevaisuuteen uskova
yhdistys

Yhdistyksen juhlavuotta tullaan marraskuussa juhlistamaan myös tutustumismatkalla Mäntsälään, konsuli Mustakallion kotipaikalle, minne Suomen
ensimmäiset limousin-naudat tuotiin
80-luvun alkupuolella. Turun ja Hämeen
seutu on historiallisesti ollut limousinrodun alkuperäistä kotiseutua Suomessa, mutta nykyään suurin osa tuotan-

Suomen Limousin kasvattajat ry. on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut
voimakkaasti ja yhdistyksellä on tällä
hetkellä noin 120 jäsentä. Yhdistyksen
toimintaan on viime vuosina tullut myös
paljon uusia nuoria kasvattajia.
- Yhdistys on erittäin aktiivinen ja usko
limousin-kasvatuksen tulevaisuuteen on
vahva, Saara sanoo.
Yhdistyksen tavoitteena on luoda rodusta lihanautapuolen päärotu Suomessa.
Saara myöntää, että tavoite on kunnianhimoinen mutta silti realistinen.
- Limousin-siemen on jo nyt yleisin liharotusiemen, mitä käytetään maitotiloilla
Suomessa. Yhdistys suosittelee mielellään limousin-siemenen käyttöä maitotiloilla, sen hyvien lihatuotanto-ominaisuuksien takia. Lypsykarjalle siementä
valittaessa Faba:n valikoimasta löytyy
erinomaisia vaihtoehtoja, jotka edesauttavat myös helppoja poikimisia. Tällä
hetkellä yhdistys arvioi, että limousinrotuisia emolehmiä Suomessa on noin
5000 kpl, Saara kertoo.

Rakennushanke netissä
Mira ja Toni Rentton tilalla kävijöitä oli avoimien ovien päivänä lähes 400.
Tilalla limousin nautoja esiteltiin traktorin voimin.

Viime vuosina limousin-rotua koskevat
tutkimukset ovat lisääntyneet ja tulokset osoittavat, että rotu on yksi taloudellisimmista lihanautaroduista.
- Monet tutkimukset puoltavat, että
limousin-rotu ei tarvitse pitkää kasvatusaikaa, ei rasvoitu helposti ja luokittuu
varmasti, Saara tiivistää.
Rotua on jalostettu jo monta vuotta yhä
enemmän tuotantoon sopivaksi.
- Ennakkoluuloja rotua kohtaan löytyy
Kuvassa Vesa Hihnala Snellmanin nautapuolen kenttäpäällikkö ja Saara Rantanen,
Snellmanin limousin-tuotannonohjaaja.

kuitenkin aina. Kaikista roduista löytyy
aina erilaisia yksilöitä. Loppukädessä
ratkaisevaa kuitenkin on aina eläimen
käsittely ja kasvatustapa, Saara sanoo.
HH

Mikä sitten on Kasvattajaosuuskunta
Limousin?
Limousin on ainoa Suomen
pääroduista, jolla on rotuyhdistyksen lisäksi myös kasvattajapohjainen osuuskunta.
Osuuskunnan jäsenet ovat
automaattisesti myös rotuyhdistyksen jäseniä.
Kasvattajaosuuskunta Limousin myy ja markkinoi jäsentensä omistamia eläimiä teuraaksi, emoiksi ja siitokseen sekä
tarjoaa tukea jäsentilojensa
liiketoiminnan kehittämiseen.
Limousin-rodun määrittämisen ohella osuuskunta hallinnoi myös Limousin á la Carte
tuotemerkin käyttöä. Osuuskunta huolehtii myös tuotantoketjun kehittämisestä minkä tuotoksena mm. yhteistyö
Snellmanin Lihanjalostuksen
kanssa on syntynyt.

Snellmanin sopimustuottajat Jari
ja Päivi Paulasaari rakentavat uutta lihanautakasvattamoa Ilmajoelle,
noin 200 naudalle.
Rakennushanke on erityisen mielenkiintoinen ja ainutlaatuinen, koska sitä pystyy kuka tahansa seuraamaan reaaliajassa webbikameran
välityksellä. Jari kertoo, että hanke
käynnistyi kesäkuun puolessa välissä ja elokuun alussa vuorossa oli
peruspilareiden betonivalu. Mikäli
kaikki menee suunnitelmien mukaan niin käyttöönotto tapahtuisi
marraskuun aikana.
Tällä hetkellä Paulasaaren tilalla on
25 lypsylehmää ja peltoa tilalla on
noin 110 hehtaaria. Suunnitelmissa
on kuitenkin luopua maidontuotannosta kun lihakarjakasvattamo saadaan kunnolla käyntiin.
Paulasaaren kasvattamon rakennushankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa:
http://www.conexx.fi/fi/
kuvagalleria/92-muita-kohteita-jatyomaakamerat

Meidän arki
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Kuvassa väritettyinä: teurastamo sekä navetta ja ruhovarasto.

alussa ja tarkistetaan vielä luokittelun
yhteydessä. Sama koskee nautojen korvamerkkejä.
– Yksi korvamerkki poistetaan rekisteröinnissä tainnutuksen yhteydessä ja
toinen teuraslinjalla tarkistuksessa. Jos
yksi merkki puuttuu, kontrollointi on
heti vaikeampaa.

Teurastamo

hyvin toimiva koneisto
Snellmanin tehtailla, Kuusisaaressa sijaitseva teurastamo on hyvin toimiva koneisto,
jossa jokaisella henkilöllä on
hoidettavanaan omat erityistehtävät.
Työnjohtaja Christian Näsen maanantaiaamu alkaa jo edellisenä iltana. Hän
ottaa vastaan mahdolliset sairausilmoitukset ja järjestää sijaiset niille paikoille,
jotka olisivat maanantaiaamuna tyhjiä.
– Moniin muihin Snellmanin linjoihin
verrattuna, meidän linjamme työn sujuminen edellyttää sitä, että kaikki paikat
täytyy olla miehitettynä, Christian sanoo.

Meillä on kuitenkin hyvin koulutettua
henkilökuntaa, ja meillä on mahdollisuus
joustaa silloin kun tarvitaan sijaisia.

kunta on jaettu kahteen ryhmään, jotka
työskentelevät vuoroviikoin sika- ja nautalinjalla.

Henkilöstöpalapeli viikko viikolta

1100 sikaa ja 140 nautaa

Henkilökuntapalapeli on avainasemassa
kaiken toimimiselle. Viikko alkaa sillä,
että Christian suunnittelee seuraavan
viikon henkilökunnan yhdessä kahden
linjavastaavan, Jarmo Nybergin ja Janne Engmanin kanssa. Viikon työlistaan
suunnitellaan miehitys 61 eri paikkaan
navetassa, tainnutuksessa, teurashallissa, rehuosastolla, vuotavarastossa,
elintenkäsittelyssä ja rasvavarastossa.
Teurastamossa työskentelee kaikkiaan
81 henkilöä, joista viisi on Eviran lihantarkastajia. Teurastamohallin henkilö-

Aamuisin paikalla ovat ensimmäisenä
linjavastaavat, jotka tekevät tiettyjä rutiinitöitä ja –kontrolleja ennen sika- ja
nautalinjojen töiden käynnistämistä.
Teurastamon henkilökunta aloittaa työt
kyseisen päivän työtehtävästä riippuen kello 6 ja 7.30 välillä. Teurasruhon
matka linjalla ensimmäiseltä viimeiselle
henkilölle kestää noin tunnin ja tämän
jälkeen se jatkaa jäähdyttämöön. Päivittäiset teurasmäärät suunnitellaan vikko
kerrallaan. Christian aloittaa päivänsä
tarkistamalla kuinka paljon eläimiä na-

Teurastamon kaikki 61 työpistettä täytyy olla miehitettyinä joka päivä. Jokainen voi tarkistaa kyseisen
viikon
sijoituspaikkansa
”slussenissa”,
pukuhuoneen ja teurastamotilojen
välissä riippuvasta suunnitelmasta.
Erityisesti loma- ja flunssakausina kaikkien toimintapisteiden miehittäminen
on haastava palapeli. ”Linja
seisoo, mikäli yksikin paikka
on tyhjä”, Christian Näse
toteaa.

Uusittu aselupa

vettaan on tulossa sinä päivänä ja asettaa tarkan tavoitteen päivän aikana teurastettavista eläimistä.
-Tällä hetkellä teurastamme noin 1100
sikaa ja 140 nautaa päivässä, Christian
sanoo, mutta lisää, että kapasiteettia on
enempäänkin. Päivittäisen keskimääräisen teurasmäärän odotetaan nousevan
syksyn aikana.

Merkitse eläimet tarkasti
Kun teurastamon kautta kulkee joka päivä näin suuri määrä eläimiä, on todella
tärkeää, että ne ovat oikein merkittyjä.
Esim. vaikeasti tulkittavat sikojen tatuoinnit aiheuttavat joskus päänvaivaa.
– Jos siat tatuoidaan juuri ennen teurasauton saapumista, ei ole yhtään
ihme, vaikka jokin numero kääntyisi
peilikuvakseen. Eli kannattaa tarkistaa
etukäteen, että tatuoinnit ovat oikein.
Sikojen tilanumero rekisteröidään linjan

Juuri tänä iltapäivänä Christian on menossa poliisiasemalle uusimaan teuraslinjan aseen aselupaa.
– Meillä on ase, jota käytetään pienempien eläinten kanssa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Työnjohtajana minulla on
päälupa ja tainnutuksessa työskentelevillä teurastajilla on sivuluvat.

Nollatoleranssi poikeamille
Sähköpostiin tulee joka päivä erilaisten
laboratoriotutkimusten tuloksia, kuten
ilmanäytteet, bakteeritestit, teurasruhojen pinnalta tehdyt kokeet jne. Christian käy ne läpi ja katsoo näkyykö niissä
jotain poikkeavaa. Hänen pöydälleen
tulee myös erilaisia prosessintarkistusraportteja.
– Meillä on nollatoleranssi teurasruhojen
poikkeamille, eli kaikki raportoidaan minulle, ja me otamme kantaa siihen mitä
on voinut tapahtua ja miten sen tapahtuminen voidaan välttää jatkossa. Teurastamon laatuvastaava, Johan Wallgren, tarkistaa joka päivä teuraslinjoilla

tehtävän työn ja kouluttaa henkilökuntaa tarvittaessa.

Ennaltaehkäisevää työtä
Myös työssä tapahtuneet vahingot raportoidaan työnjohtajalle, ja Christian
pitää kahden päivän sisällä palaverin
loukkaantuneen henkilön, sekä osastonjohtajan ja työsuojelun edustajan kanssa.
– Me otimme hiljattain käyttöön teräshanskan käyttöpakon useimmissa teurastamon työtehtävissä ja se toi heti
tulosta, Christian sanoo. Koko henkilökunta on myös velvollinen ilmoittamaan
läheltä piti -tapaukset, jotta voimme ehkäistä vaaratilanteita ja huomioida varovaisuutta vaativat tilanteet.
Teurastamon työnjohtotiimiin kuuluu
Christianin ja kahden linjavastaavan
lisäksi Johan Wallgren, assistentti Annika Fagerholm (seuranta ja palkat) ja
Viktor Snellman, rehuosaston, rasvapakkaamon ja vuotavaraston vastuuhenkilö. Kaikki työnjohtotiimin jäsenet
ovat aloittaneet työuransa teuraslinjalla, joten heillä on vankka ja monivuotinen työkokemus.
HJ
 Seuraavassa numerossa kerromme
lisää teurastamon eri toiminnoista,
mm. vuotavarastosta ja sivutuotteista.
Suuri osa työnjohtajan
ajasta kuluu ongelmien
ratkaisuun.
”Niiden ei aina tarvitse olla suuria asioita,
mutta minä ja tiimi
vastaamme siitä, että
kaikki toimii”, Christian
Näse sanoo.
Tässä hän keskustelee
naudanteurastuksen
linjavastaavan, Janne
Engmanin ja sikalinjasta vastaavan, Jarmo
Nybergin kanssa.

Uutisia

Leena Laitinen
uudeksi Snellman-konsernin
johtajaksi
Vuodenvaihteessa Leena Laitinen, 43,
nimitetään Snellman-konsernin johtajaksi ja aloittaa tehtävässään 1.1.2014.
Nykyinen konsernijohtaja Martti Vähäkangas saavuttaa eläkeiän ensi syksynä
ja työskentelee hallituksen erityistehtävissä siihen asti.
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Hyvä kysymys!

Alkutuotannon yhteystiedot
MP Nauta

Miten se oikein toimii?
Onko sinullakin kysymys Snellmanin alkutuotannolle?
Lähetä se osoitteella ann.knutar@snellman.fi
 Miten ilmoitan teuraaksi pikalehmän?
Vastaus: Pikalehmän nouto voidaan tilata Anelmassa joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina. Pikalehmän noutoa ei voi tilata puhelimitse. Anelmassa eläinlajiksi valitaan ”Pikalehmä”. Tilauksen tehdessään,
tuottaja sitoutuu maksamaan tilausmaksun, 25€/nouto.

 Onko minun mahdollista saada kaikki omat eläimeni nautavarastoon? Silloin minun ei tarvitsisi syöttää
kaikkia tunnuksen numeroita kun teen teurasilmoituksen tai välitysilmoituksen, vaan voin valita eläimen
nautavarastosta.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044 796 6345

Matti Kastarinen Pekka Taipale
MP kenttäedustaja
alue-edustaja
0500 263 995
pohjoinen alue
0500 265 635

Mårten Lassfolk
alue-edustaja
keskialue
044 796 6545

Jouko Jaakola
alue-edustaja
eteläinen alue
040 548 6038

Jarmo Niemelä
yhteyshenkilö
eteläinen alue
0500 369 597

Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044 796 6542

Laura Ehlers
MP tuotannonohjaaja

Kirsi Partanen
MP rehupäällikkö
044 796 6432

Timo Serenius
tj. Figen Oy
0400-637 255
timo.serenius@figen.fi

MP Sika

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
044 796 6344

siirtyy eläkkeelle 1.10.

Vastaus: Se onnistuu hyvin. Nautarekisteriin tehtävät viralliset eläinilmoitukset voidaan tehdä Navran kautta Anelmassa. Synkronoimalla
nautarekisterisi nautavarastoon, saat kaikki eläimesi nautavarastoon.
Halukkaille voidaan avata nautarekisteritoiminto. Ota yhteyttä.
Leena Laitinen on ollut 18 vuotta Sryhmässä johtotehtävissä. Leenalla on
laaja ja monipuolinen kokemus vähittäiskaupasta, ketjutoiminnasta ja päivittäis- sekä käyttötavarakaupasta. Hän on
toiminut mm. S-ryhmän käyttötavarakaupan- ja Prisma-ketjun johtajina sekä
Virossa SOK:n maajohtajana että As
Prisma Peremarketin toimitusjohtajana.
Lisäksi hän on toiminut useita vuosia eri
alueosuuskauppojen Prismajohtajana.
- Olen iloinen mahdollisuudesta olla
kanssanne jatkamassa Snellman-konsernin menestyskulkua. Vahvat brändit,
korkea laatu, osaava ja sitoutunut henkilöstö sekä asiakkaan arvostus kaikessa tekemisessä luovat hyvän perustan
tulevaisuudelle. Kauppatieteiden ohella
olen aikoinani opiskellut myös elintarviketieteitä ja minulle uusi tehtävä tarkoittaa tilaisuutta työskennellä lähellä
sydäntäni olevan asian, ruoan, parissa,
Leena sanoo.
Martti Vähäkangas tulee vuodenvaihteen jälkeen työskentelemään hallituksen erityistehtävissä.

Tove Donner
MP tuotannonohjaaja
044 796 6577

äitiysvapaalla

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
044 796 6342

MP Logistiikka

 Onko mahdollista saada investointilisää?
Vastaus: Erikoistuneet nautatilat, joilla on voimassaoleva sonniplus-sopimus, voivat saada investointilisää kolmen vuoden ajan naudankasvattamon investoinnin jälkeen.
Lisätietoja antaa Vesa Hihnala, 044-7966345.

Saara Rantanen
Limousin
tuotannonohjaaja
044 796 6531

Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343
044 796 6343

Sami Virtanen
logistiikkasuunnittelija, nauta
044 796 6167

Anumaija Viitala Lisa Ahlgren
vasikkavälitys
porsasvälitys
044 796 6397
(06) 786 6331
044 796 6331

Uusi alue-edustaja
Keski-Suomessa

Timo-Pekka Hietanen (kuvassa oikealla) aloittaa Snellmanin nautatiimissä, uutena
alue-edustajana 1.1.2014 Keski-Suomessa.
Timo toimii tällä hetkellä Saarioisten hankintayrittäjänä.
Timon veljekset Tero ja Tomi
aloittavat kuljetusyrittäjinä ja
hoitavat alueen nauta- ja vasikkakuljetukset.

MP Toimisto
 Mikä on risteytysvasikan rotu?
Vastaus: Vasikan rotu on sama kuin isän rotu. Tämä pätee silloin kun
teet ilmoitusta Maatalouden laskentakeskuksen nautarekisteriin ja kun
ilmoitat vasikan välitykseen.

 Miksi sikavarastosta kuolleen/poistetun välitysporsaan lähtötilan merkintätunnuksen ilmoittaminen on
tärkeää?
Vastaus: Kuollut/poistettu on ilmoitettava sikavarastosta, jotta tuottaja
pääsee tekemään kasvuraportin valmiiksi. Lähtötilan merkintätunnusta tarvitaan välitysporsaiden laadunseurannassa. Mitä useammin tietty
tunnus esiintyy poistettujen joukossa eri tiloilla,
sitä helpommin pystymme tunnistamaan mahdollisia ongelmia ja tarkistettavia asioita.

Ann Knutar
MP-toimiston esimies

Ann Knutar
Brita Wiik
MP-toimiston esimies järjestelmävastaava
044 796 6203
044 796 6323

Rita Wiklund
teurastietokäsittelijä
(osa-aika)
(06) 786 6320
044 796 6320

Monica
Söderlund
tilityskäsittelijä
(06) 786 6340

Dan Vikman
ilmoituskäsittelijä
(06) 786 6375
044 796 6375

Barbro Koski
eläinluotot
(06) 786 6239

Liikennöitsijät

Henry Ahlvik Christer
porsas
Sundqvist
044 796 6556
vasikka/sika
0500 264 570

Peter Björk
nauta/sika
0500 263 996

Kari Peltola
sika
0400 521 250

Henri
Hurmerinta
sika
040 555 2057

Jukka Takanen Eero Sallinen, Antti Sallinen Timo
nauta
nauta/vasikka
Hartikainen
040 515 5702
0400 384 180
040 554 3621
vasikka
0400 678 048

Mika Laakso
vasikka
0400 299 593

Kunnon
tuottajamessut
Perjantaina 4.10.2013 klo 10-16
Kuusisaarentie 1, Pietarsaari

Jo perinteeksi muodostuneet Snellmanin Lihanjalostuksen tuottajamessut järjestetään jälleen Pietarsaaressa 4.10.2013. Messut antavat
kaikille kiinnostuneille naudan- ja siantuottajille mahdollisuuden
tutustua niin meidän kuin ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan.
Messujen aikana on luvassa mielenkiintoisia seminaariluentoja,
joiden teemana mm. luonnollisuus ja gm-vapaus. Lisäksi paikalla on
Snellmanin johto kertomassa viimeisimpiä kuulumisia markkinatilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Päivän aikana paikalla on
myös Snellmanin koko alkutuotannon väki, jonka kanssa voi käydä
keskustelemassa.
Kävijöillä on messujen aikana myös mahdollisuus käydä ostoksilla
uudessa tuottajamyymälässä ja ottaa mukaansa Snellmanin uusi
kauppakassi.

Nähdään messuilla, tervetuloa!
a:
Messuilla tarjoll

a
Grillimakkara
utta, kunnon
Syksyn uutu
kkimakkaraa
na
kuoretonta
dettuja
Rapeaksi paah
panineita
llaa
Kahvia ja pu
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