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Kun seuraa tämän päivän yleistä liha- ja ilmastokeskustelua, voi lievästi
sanottuna tuntua vaikealta uskaltaa katsoa eteenpäin. Jonkinlainen kaaos
leijuu ilmassa. Mikäli ei kykene hahmottamaan oikeita asioita mielipiteiden
viidakossa, voi jo alkaa miettiä, löytyykö liha-alalta enää ollenkaan tulevaisuutta.
Jokainen yritys tarvitsee suunnan ja tavoitteen. Tulee osata suunnata oikein
ympäröivässä kaaoksessa, jotta löytää rakenteita eteenpäin vievälle tielle.
Toimiva strategia käsittää suunnan määrittämisen ja sen mukaisten toimenpiteiden täytäntöön panon. Mielipidevirtauksista tulee selkeyttää missä
on pysyvä arvomassa ja missä vain lyhytnäköisiä tai populistisia päähänpistoja.
Tosiasia on, että asiakkaat ovat tänä päivänä paljon aikaisempaa enemmän
kiinnostuneita lihan tuotantohistoriasta. Toivotaan vastauksia uusiin kysymyksiin vastuullisuudesta ja tuotteen tuotanto-olosuhteiden tapahtumista.
Asiakkaan toivomukset kannattaa ottaa tosissaan, muuten on riskinä, että
jää yksin tuotteensa kanssa. Tuotteen maksajalla on aina oikeus päättää
itse mitä ostaa.
Ajankohtaista keskustelua ei siis voida sivuuttaa tarpeettomana. Se tulee kohdata ja siihen tulee tuoda todellisia asiapohjaisia faktoja. Liha on
yhä monille ihmisille arvokas ravinnonlähde, hyvä maku tulee jatkossakin
olemaan tärkeä tekijä ihmisten valinnoissa. Snellmanin possu on kilpailukykyistä ravintoa myös ympäristö- ja ilmastonäkökulmista. Jo silloin, kun
Snellmanin sikaketjun hiilijalanjälki selvitettiin ensimmäisen kerran, possunliha pärjäsi ravintoarvoonsa nähden varsin hyvin kilpailussa broileria
ja vaihtoehtoisa ravintolähteitä vastaan (Maatilan Parhaat info 3-4/2012).
Jatkuvat panostukset energian käytön parantamiseen ja mm. rehusoijan
vähentämiseen, ovat edelleen parantaneet possunlihan asemaa.
Snellmanin nauta- ja sikaketjun kehityksen tavoitekuva huomioi niin tuotteen ja tuotantoketjun kuin asiakkaan ja ympäristönkin odotuksia. Tuotteen
laatu on aina keskeistä, mutta koko tuotantoketjun tulee olla trimmattu ja
täyttää asiakkaan vaatimuksia vastuullisuudesta ja kunnioituksesta ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia kohtaan. Uskomme, että ihminen
tarvitsee edelleen arvokasta ruokaa kestävästä tuotantoketjusta.
Kunnon Tuottajamessut on tärkeä foorumi tulevien suuntaviivojen valmistelemiseen, yhdessä lukuisten yhteistyökumppanien kanssa. Odotamme
taas antoisia tuottajapäiviä. Lämpimästi tervetuloa!

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
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Ota tuottajakortti
mukaan, se nopeuttaa
rekisteröitymistä
messuportilla!

Kunnon Tuottajamessujen

YHTEISTYÖKUMPPANIT
SUPERIOR-HALLI

KONEKENTTÄ

PEKONI-HALLI

Rami & Antti tervehtivät

Tervetuloa
messuille!
TERVETULOA MYYMÄLÄÄN!
 Tuottajamyymälä on messupäivinä avoinna klo 9-16.30 kaikille
messuvieraille. Muista ottaa tuottajakortti mukaasi! Messujen kunniaksi myymälässä on useita hienoja
erikoistarjouksia. Valikoimassa on
sekä tuttuja suosikkeja että syksyn
uutuuksia. Jauheliha on perinteisesti yksi tuottajamessujen suosituimmista tuotteista, mutta myös
grillimakkaroilla ja leikkeleillä on
hyvä menekki. Myymälän henkilökunta toivottaa kaikki messuvieraat
sydämellisesti tervetulleiksi!

MESSUJEN RUOKATARJOILU
TORSTAINA 3.10.
Kahvi ja suolapala klo 12–13, kahvitauko klo 14.30
Seminaaripäivän osallistuville illallinen ruokalassa klo 17-18.30.
Huom: Ennakkoilmoittautuminen Anelmassa!

PERJANTAINA 4.10.
Grillikatoksesta grillimakkaraa.
Paniniautosta Panini-maistiaisia.
Keittolounas klo 10.30-15 tarjoiluteltassa Messuhallin ulkopuolella.
Messuhallin kahviossa 2. kerroksessa on tarjoilla kahvia, teetä,
mehua, pullaa ja keksiä klo 9–16.
-6-

-7-

Markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Rami Lehtola Snellmanilta
johtaa messujen käytännön järjestelyjä. Hän on toiminut näytteilleasettajien yhteyshenkilönä ja
suunnitellut messualuetta messujen työryhmän kanssa.
– Hienoa nähdä taas tuottajia ja
yhteistyökumppaneita, Rami sanoo. Kivaa on myös nähdä, miten
uusi paikka toimii messukäytössä
Juontajana messupäivänä toimii
Antti Koivukangas, joka on aloittanut Snellmanilla viestintäsuunnittelijana elokuussa. Jos ääni
kaiuttimessa tuntuu tutulta niin
se johtuu siitä, että Antti on selostanut urheilua radiossa ja TV:ssä.
– On todella mielenkiintoista ja
mukavaa, että saan nyt tutustua
koko ”Snellmanin perheeseen”
samassa paikasssa. Tavataan!

Tutustu teurastamoon!
Messuilla voit myös tutustua teurastamon toimintaan teurastamon konttorin ikkunoista. Kysy
opastusta ellet ole jo aiemmin
käynyt teurastamolla!

Messuohjelma
TORSTAINA 3.10.

PERJANTAINA 4.10.

Seminaari

Messupäivä

12.00–13.00 Kahvi ja suolapala Messuhallin
kahviossa, 2 krs

Menestys ansaitaan
tekemällä hyvää.

09.00 Messuportit avataan
10.00 Kunnon Tuottajamessujen avajaiset
seminaaritilassa. Tervetuloa!
» Snellman ja tuottaja mullistuvassa lihamarkkinatilanteessa, Roland Snellman
» Snellmanin määrätavoitteet 2020,
Ronny Snellman

12.00–17.00 Yhteistyökumppaneiden osastot auki

MESSUSEMINAARI PEKONI-HALLISSA
13.00 Snellman kohti 2025
» Seminaarin avaus, Tomas Gäddnäs
» Suomi syö. Lihamarkkinoiden ja kulutuksen
muutostrendit, Juuso Reinikainen
» Tuottajien hyviä tekoja. Kohti yhä parempaa,
Tommi Fors
» Snellman kohti 2025. Mitä teemme, mistä
maksamme tuottajalle, Roland Snellman

11.00 Maatilan johtaminen, seminaaritilassa
» Maatilan hyvä johtaminen – ProAgrian strategiakonsultit yrittäjien kumppaneiksi,
		 Anne Sigg ja Erkki Laide, ProAgria
» Talous tiukalla - mistä apua? Erkki Laide
12.00 Rehutunti seminaaritilassa
» Nurmi ja kokoviljasäilörehu,
Juha Salopelto, Hankkija
» Rehukysymyksiä ja keskustelua, Kirsi Partanen
» Herneen ja härkäpavun viljely, Juha Salopelto
» Vanhalan viljakoeruutujen tulokset,
Juha Salopelto

14.30 Kahvitauko
15.00 Nautateema: Vasikan laatuprojekti
» Hyvät vasikat -projektin tavoitteet,
Vesa Hihnala
» Mitä saimme aikaan? Syitä ongelmien taustalla,
Mårten Lassfolk/Saara Rantanen
» Umpilehmien ja vasikoiden ruokinta,
Pirjo Hissa, Hankkija
» Terveydenhuoltokäynti, tarkastus vai mikä on
ajatus? Ternimaidon määrä ja laatu,
Mervi Yli-Hynnilä, Lehmälääkärit
» Juomamäärän vaikutus vasikoiden kasvuun ja
juottokauden kustannuksiin, Matti Kastarinen

13.30 Eläinten terveystunti seminaaritilassa
» Eläinten terveys- ja tautilanne,
Hertta Pirkkalainen, Eläinten terveys ETT ry.
» Uudistuva vasikkavälitys 2025, vasikoiden putkitus, Saara Rantanen, Robin Julin
» Eläimet siirtyvät, siirtyvätkö taudit? Asiaa
eläinten lastauksesta, Pekka Taipale, Mårten
Lassfolk
» Keskustelu terveystilanteen haasteista ja mahdollisuuksista, Vesa Hihnala

15.00 Sikateema: Maatiaispossu kohti 2025
» Sujuvat kenttätoiminnot arjen helpottamiseksi
Sikalan rutiinit kuntoon, Martti Hassila
			 PossuNetistä ilonaihe, uusi vuosiraportti,
Marja Nikkilä
			 Uuden palvelun avulla - hyvälle emakolle
oikea karju, Timo Serenius
» Havaintoja vapaasta emakosta, Sonja Niemistö
» Rehutilanne. Soija vai härkäpapu? Ruokinnan
yhteys ruhon ja lihan laatuun, Kirsi Partanen
» Uudistuvat MP-linjaukset. Tulevan kauden
priorisoinnit, Tomas Gäddnäs

15.30 Messuista kiitos!
16.00 Kunnon Tuottajamessut päättyvät
Snellman-filmejä esitetään seminaaritilassa ohjelmakohtien välillä. Lyhyitä tietoiskuja. Messupäivän
juontaja: Antti Koivukangas

TILAVIERAILU
09.00 – 11.00 Tilavierailu vasikkalassa
Mats Blomqvist, Kisorintie 55, Pietarsaari
Ilmoittaudu Anelmassa!

16.30 Seminaari päättyy. Vapaata keskustelua
17.00–18.30 Illallinen Snellmanin pääruokalassa
Ennakkoilmoittautuminen 1.10. mennessä
Katso lisätietoja: anelma.snellman.fi

Messupäivän tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Tervetuloa!
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Tervetuloa kuuntelemaan
Rolandin avajaispuhetta
perjantaina 4.10. klo 10!
Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan, sanoo Roland Snellman (oikealla).

Mahdollisuus parempaan!
Afrikkalaisen sikaruton jälkimainingit aiheuttavat häiriöitä globaaleilla lihamarkkinoilla. Oma alkutuotanto
on tärkeämpi kuin koskaan, toteaa Roland Snellman.
– Snellman on jo kauan luvannut,
että sitoudumme käyttämään sataprosenttisesti kotimaista sian-,
naudan- ja siipikarjanlihaa, Snellmanin Lihanjalostuksen tj Roland
Snellman sanoo. Siitä emme luovu.
Nyt kun lihaa asetetaan kyseenalaiseksi maailmassa, on tärkeää tietää,
miksi ollaan mukana markkinoilla.
Miksi Snellman perustettiin? Mitä
yrityksen perustajat, joista yksi oli
isoisäni, halusivat saada aikaan?

Innostamalla onnistuu
Vastaukset voidaan tiivistää yrityksen missioon: haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan.
Snellman vastaa hyvin vallitseviin,
suuriin ruuan kulutussuuntauksiin.
Hyvä maku, ruuan vaikutukset terveyteen, yrityksen vastuu ja etiikka,
luonnollinen ruoka ja lähituotanto
ovat asioita, joita korostetaan vahvasti Snellmanin tuotannossa.
– Ihmisiä, eli kuluttajia, voi houkutella toimimaan kahdella tavalla,
Roland sanoo. Heitä voi joko manipuloida tai innostaa. Molemmat
tavat ovat tehokkaita, mutta vain

innostamalla voi luoda pitkiä ja uskollisia asiakassuhteita. Snellmanin
tavoitteena on aina ollut toimia avoimesti ja rehellisesti.

AFS vaikuttaa globaalisesti
Täällä länsimaissa kaupan lihatiskit ovat täynnä monipuolisia vaihtoehtoja, mutta maailmanlaajuisella
tasolla vallitsee proteiinipula. Tämä
ei koske pelkästään kehittyviä maita, vaan afrikkalainen sikarutto lisää markkinoiden epävakautta. Kun
Kiinan kaltaisen suuren markkinan
on pakko turvautua maahantuontiin
maan kulutukseen vastaamiseksi,
on pienempien asiakkaiden vaikeaa
saada äänensä kuuluville. Nyt jos
koskaan huomataan, miten tärkeää
on oma alkutuotanto, Roland toteaa.
– Kiina on vahva markkina, joka
maksaa hyvin tuontilihasta. Kiinan
korkeat hinnat vetävät puoleensa ja
saavat hinnat nousemaan Euroopassakin. Tämä vaikeuttaa pienten,
suomalaisten tuontitoimijoiden asemaa, mutta vahvistaa vastineeksi
Snellmanin kilpailukykyä tuontilihaan nähden.
-9-

Laatu ja luonnollisuus tärkeitä
Snellmanin toiminnassa
Roland panoittaa, että Snellmanin
ydintoiminta suuntautuu edelleen
Suomen markkinoille.
– Haluamme antaa suomalaisille
kuluttajille mahdollisuuden ostaa
suomalaista lihaa, sillä tiedämme
sen olevan parempi vaihtoehto, Roland sanoo. Emme halua tarjota
halvinta vaan parempaa, ja tämä on
mahdollista kotimaisen alkutuotantomme ansiosta. Eläinten hyvinvointi
ketjussa on parempaa, ja niin myös
ihmisten hyvinvointi. Haluamme
työskennellä sen eteen, että kaikki
ketjun toimijat voivat elää työllään.
AFS on katastrofi missä ikinä se
esiintyykin, Roland toteaa, mutta se
avaa myös mahdollisuuksia Suomen
kaltaisille maille.
– Ehkä olemme aiemmin olleet
Suomessa globaalisti askeleen
edellä, koska panostamme vahvasti
eläinten hyvinvointiin ja puhtaisiin,
luonnollisiin tuotantomenetelmiin.
Nyt ulkomailla taas on kysyntää juuri näille seikoille. Meillä on nyt mahdollisuus antaa ihmisille parempaa
paitsi Suomessa, myös ulkomailla.
HJ

Ruuan kulutustrendit Suomessa

Alkuperä ja maku
kiinnostavat kuluttajaa
Mediakeskustelu lihan roolista suomalaisten lautasella on ollut aktiivista viime aikoina. Lihaa ostetaan
vähemmän, mutta merkityksellisempää ja parempaa.
Kuluttajille on tärkeää tietää, mistä liha tulee, ja kuka
sen on tuottanut.
Mediakeskustelu lihan roolista suomalaisten lautasella on ollut aktiivista viime aikoina. Asenteet ja kulutustottumukset muuttuvat kuitenkin
hitaasti. Tilastot ruokaan liittyvistä
asenteista kertovat vahvasti siitä,
että suomalaisten kulutustottumukset ovat muuttumassa entistä
laatutietoisemmiksi. Tutkimusyritys
Kantar TNS Agri Oy ennustaa, että
lihankulutus laskee tänä vuonna
0,9 %:a. Lihavalmisteista viipalepakattuja lihavalmisteita on ostanut
viimeisen vuoden aikana 96 %:a talouksista, ja ruokamakkaroita 94
%:a suomalaisista kotitalouksista.
Molemmissa tuoteryhmissä asiakasmäärä kasvaa, mutta volyymi
pienenee 1-3 %:a.
On realistista ajatella, että lihan kokonaiskulutus tulee vähenemään.
Ostetaan vähemmän, mutta merkityksellisempää, ja parempaa. On
tärkeää tietää, mistä liha tulee, ja
kuka sen on tuottanut.

96%

Vahva polarisoituminen
Lihankulutuksen trendeissä näkyy
vahva polarisoituminen. Etenkin
nuori kaupunkilaisväestö suhtautuu lihan syömiseen kriittisimmin,
mutta merkittävä osa suomalaisista
vannoo monipuolisen sekaruokavalion nimeen. Lihankulutusta kertovat
vähentävän eniten nuorimmat, alle
34-vuotiaat suomalaiset (Taloustutkimus Suomi Syö 2018). Lihatuotteiden suurimmista ostajaryhmistä varttuneemmat ikäryhmät taas
kertovat vähentävänsä kulutustaan
vähiten. Suomalaisista peräti 62 %:a
sanoo, että heidän lihankulutuksensa säilyy ennallaan, tai jopa kasvaa
(Suomi Syö 2018). Yli puolet suomalaisista kokee, että mediakeskustelu
ruoan terveellisyydestä on mennyt jo
liiallisuuksiin.

Avoimuutta ja
kotimaisuutta arvostetaan
Suomalaisilla ruokamarkkinoilla tulee aina olemaan tilaa tuotteille, joi-

94 %

den alkuperästä, tuotantotavoista ja
tuottajista kerrotaan läpinäkyvästi.
Snellmanin kasvustrategia rakentuu
erittäin vahvasti näiden asioiden kehittämisen ja kommunikoinnin ympärille.
Suomi Syö -tutkimuksen yksi suurimmista asennemuutoksista on kotimaisuuden arvostuksen kasvu. Peräti 78 %:a suomalaisista kokee, että
heille on tärkeää suosia suomalaisia
elintarvikkeita (Kuva 1). Tärkein syy
kotimaisen ruoan suosimiseen on
niiden turvalliseksi koettu laatu sekä
kotimaisen työn ja teollisuuden tukeminen.
Lisäksi 60 %:a suomalaisista kokee, että heille on tärkeää, miten
ja missä ruoka on tuotettu. Sekä
kotimaisuuden että alkuperätiedon
merkitys on kasvanut aiemmista
vuosista merkittävästi. Samanaikaisesti vain 30 %:a kuluttajista kokee,
että heillä on riittävästi tietoa tuotteiden tuottajista ja niiden tuotantotavoista. Nämä kaikki luovat Snellmanille merkittäviä mahdollisuuksia
erilaistua markkinassa avoimena ja
vastuullisena toimijana.

Maku ratkaisee – lihan eduksi
Ruuan tärkein valintakriteeri tulee jatkossakin olemaan maku. Se
tulee olemaan myös Snellmanin

62 %
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Kuva 1: Suomalaisten ruokatuotteiden arvostus on yksi tutkimuksen eniten kasvaneista suuntauksista. Kuluttajien kasvava kotimaisuuden arvostus tukee Snellmanin strategisia päätöksiä investoida kotimaiseen tuotantoketjuun. Se kannustaa myös kommunikoimaan avoimesti
lisäarvoja, jotka liittyvät suomalaiseen ja Snellmanin lihantuotantoketjuun.
Suomalaisten ruokatuotteiden arvostus on yksi tutkimuksen eniten
kasvaneista suuntauksista. Kuluttajien kasvava kotimaisuuden arvostus tukee
Snellmanin strategisia
päätöksiä investoida
tuotantoketjuun.
Se
strategian
ydin: tuotteiden
on kotimaiseen
ol- useampi
kuluttaja
tekee aktiiviseskannustaa myös kommunikoimaan avoimesti lisäarvoja, jotka liittyvät
tava
kohderyhmälle
maultaan ti valintoja preferoimalla tuotteita,
suomalaiseen
ja Snellmaninaina
lihantuotantoketjuun.

mieluisin vaihtoehto. Tuotteiden on
oltava
maittavia, jotta uusintaostoja
1
ja uskollisuutta syntyy sen jälkeen,
kun esimerkiksi uutuustuotteita kokeillaan.
Tämä on ollut myös yksi lihaa
korvaavien tuotteiden suurimmista haasteista. Kasvis- ja maitopohjaisten tuotteiden myynnin lasku on
jatkunut myös tänä vuonna. Tammi-heinäkuussa näiden tuotteiden
myyntivolyymit laskivat lähes 8 %: a.
Jos tuotteiden osuutta verrataan kotimaiseen kuluttajapakattuun tuorelihaan, on kasvis- ja maitopohjaisten tuotteiden osuus näistä aterian
proteiinikomponenteista noin 1 %:a
(Analyse2 SELMA-markkinaseuranta).

Ruuan vaikutus
terveyteen ja ilmastoon
Yksi suurimmista muutoksista suomalaisten asenteissa on, että yksilöllisillä ruokavalinnoilla uskotaan olevan merkittäviä muutoksia
mm. ilmasto- ja terveyskysymyksiin
sekä ruokaturvallisuuteen. Entistä

78 %

kotitalouksista osti

kotitalouksista osti

suomalaisista sanoo

suomalaisista kokee

LEIKKELEITÄ

RUOKAMAKKARAA

LIHANKULUTUKSENSA

KOTIMAISEN RUOAN

viime vuoden aikana

viime vuoden aikana

säilyvän tai kasvavan

suosimisen tärkeäksi
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non, teollisuuden ja tuotteet erittäin
tärkeiksi. Snellman on liha-alan vastuullisimmaksi ja laadukkaimmaksi
koettu brändi, ja meille tärkeintä on
huolehtia, että voimme tarjota kuluttajille heidän suosikkituotteitaan
myös tulevaisuudessa. Voimme lisätä tätä luottamusta kertomalla entistä avoimemmin, miten tätä laatua
rakennetaan, ja ketkä ovat korkean
laadun takana.

Suomi Syö 2018, tutkimus:
”Minulle on tärkeää suosia suomalaisia
elintarvikkeita (samaa mieltä)”

joiden lisäarvot puhuttelevat henkilökohtaisesti. Suomalaisista 64 %:a
kertoo olevansa valmiita maksamaan keskimääräistä enemmän antibioottivapaasta lihasta. Myös lihan
GM-vapaa -tuotantotapa on asia,
josta 56 %:a suomalaisista on valmiita maksamaan keskimääräistä
enemmän (Suomi Syö 2018).
Samalla entistä useammalla kuluttajalla tunneyhteys maaseutuun
ja tuotantoalueille hiipuu. Vain noin
kolmannes kuluttajista kokee, että
heillä tämä yhteys on, ja trendi on
laskeva. Samanaikaisesti tuottajien
ja kotimaisten raaka-aineiden arvostus on korkeammalla kuin koskaan. Väliin on rakennettava siltaa
tuotteen alkuperän ja laadukkaan
tuotteen välille. Tässä Snellman voi
olla Suomen paras.
Snellmanin tehtävänä on olla osaltaan varmistamassa suomalaisen
lihantuotannon
elinvoimaisuutta
myös tulevaisuudessa. Tätä tehtävää
tukevat useat kulutustrendit, ja suomalaiset kokevat kotimaisen tuotan-

Juuso Reinikainen esittelee

SUOMI SYÖ 2018
-tutkimusta Kunnon Tuottajamessujen seminaarissa
torstaina 3.10. Tervetuloa!
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Juuso Reinikainen
TUOTERYHMÄJOHTAJA

Tuotanto Kuusisaaressa

Tarkoin askelin
eteenpäin
Hyväkin voi tulla vielä paremmaksi. Herra Snellmanin
tuotteiden valmistuksessa pyrimme vakaisiin, tehokkaasti eteneviin prosesseihin. Tuotannon aikana kootaan suuria määriä tietoja, jotta kehitystyötä voidaan
tukea päivittäin.

uuden tuotannon tehdasjärjestelmän. Uuden järjestelmän avulla
saadaan entistä paremmat pohjatiedot ja useampia mittauksia linjalta,
jotta prosessia voidaan seurata ja
optimoida koko ajan.

Jatkuvat parannukset ovat tuotannon avainsana Snellmanin lihanjalostustehtaalla
Kuusisaaressa.
Tuotantojohtaja Ronnie Granlundin
mukaan perusedellytyksinä kehitystyölle ovat osaltaan kootut tiedot
tuotannon onnistumisesta ja osaltaan asiaan sitoutunut henkilökunta.
– Useammalla osastolla työpäivä
alkaa linjapäällikön pikaisella kokouksella henkilöstön kanssa. Miltä
edellisen päivän mittaukset näyttävät? Mitkä ovat tämän päivän tavoitteet? Mitä voimme parantaa? Jokaisen on voitava itse kehittää omaa
työtään parempaan suuntaan.

Joustavasti kaksinkertaisista
määristä huolimatta

Kehittämisen on oltava asiakkaan kannalta merkityksellistä
Ronnie on piirtänyt huoneessaan
olevalle valkotaululle potkurin, jossa
esitetään, miten tuotantoa kehite-

tään neljässä vaiheessa: kerätyt tiedot, prosessi, parantaminen pienin
askelin ja kaikki yhdessä.
– Kaiken kehittämisen on perustuttava tosiseikkoihin eli tuotannon
eri vaiheista saataviin mittauksiin,
jotka kertovat tehokkuudesta, käyttöasteesta ja niin edelleen. Toteutamme tehtävät parannukset pienin
askelin, joita voidaan mitata ja arvioida ilman suurempien virheiden
riskiä. Sitten on ratkaisevan tärkeää,
että kaikki työntekijät otetaan mukaan ja, että kaikilla on kokonaiskuva työstään.
Kehityspotkurin keskiössä on asiakas, joko sisäinen asiakas (myöhempi vaihe prosessissa) tai ulkoinen asiakas (kauppa ja kuluttajat).
Kehitystyön on oltava asiakkaan
kannalta merkityksellistä
Syksyllä Snellman ottaa käyttöön

Leikkuulinjan tehokkuus on noussut merkittävästi päivittäisten mittausten avulla.

Den nya förpackningen är en satsning på rejält minskad plastanvändning, för en av Snellmans Köttförädlings största produkter. Under första halvåret 2019 producerades 4,5 milj. kg
maletkött.

Hyvä esimerkki tuloksellisesta kehitystyöstä on nakkimakkarakampanjat, jotka toteutetaan uuden vuoden
ja vapun aikaan. Parin viikon aikana
tuotetaan jopa kaksinkertaisia määriä nakkimakkaraa.
– Voimme kiittää henkilökunnan
panostusta ja heidän ideoitaan siitä, että työtä on voitu tehostaa ja
tehdä niin joustavasti, että tuntuvaa
painetta, joka tavallisesti aiheutuu
tuotantomäärien kaksinkertaistamisesta, ei enää juuri huomata, kertoo
Ronnie.

Jauhelihaa uudessa
pakkauksessa
Olet varmasti huomannut kaupoissa
uuden jauhelihapakkauksen. Uusi
flowpack-pakkaus lanseerattiin ke-

väällä. Siinä on 76 % vähemmän
muovia kuin edellisessä pakkauksessa. Muovin käytön vähentäminen
on yksi Snellman-konsernin vastuullisuusstrategian keskeisistä tavoitteista.
– Pakkauksesta on saatu paljon
hyvää palautetta sekä kaupoilta että
kuluttajilta. Syksystä alkaen kaikki 400 gramman jauhelihatuotteet
myydään flowpack-pusseissa. Tämä
tarkoittaa muun muassa sitä, että
asennetaan uusi jauhelihalinja.

Automatisointia
meetvurstilinjan loppupäähän
Automatisoinnin lisääminen on yksi
Snellmanin Lihanjalostuksen strategisista tavoitteista kilpailukyvyn
parantamiseksi. Seuraavana on
meetvurstilinjan vuoro.
– Meetvurstipakkausten käsittely ja pakkaaminen on yksitoikkoista
työtä, joka aiheuttaa osaltaan sairauslomia, sanoo Ronnie. Tähän
kohtaan on hyvä sijoittaa robotti ja
siirtää työntekijät muihin tehtäviin.

Jokaisen on voitava itse kehittää omaa työtään parempaan suuntaan, tuotantojohtaja Ronnie
Granlund sanoo. Valmentava johtaminen on tärkeä osa tuotannon kehittämisessä.

Myös johtajuutta kehitetään
Tuotannon kehittäminen järjestelmällisesti kohti pysyviä parannuksia on kuin maratonjuoksua, toteaa
Ronnie. Palautejärjestelmän täytyy
toimia sekä ihmisten kesken että
tietojen keruun osalta.
– Valmentava johtaminen on myös
tärkeä osa, Ronnie sanoo. Useimmat
Snellmanin esimiehistä ovat osallistuneet räätälöityyn koulutukseen,
joka koski valmentavaa johtamista.
Snellman myös kouluttaa kaksi
henkilöä tuotannonohjauksesta Six
Sigman mukaan. Six Sigma on prosessinparannussjärjestelmä, joka
sisältää työkaluja ja menetelmiä kehitystyön selkeyttämiseksi.
– Mitä enemmän voimme parantaa johtamistyötä, sitä helpommin
tuotanto sujuu jatkossa. Johtamistyötä kehitetään neljässä vaiheessa.
Nämä ovat strategisten vaiheiden
määrittely, vision esittely henkilökunnalle, työn edellytysten luominen
sekä seuranta ja valmennus – mitä
olemme sopineet ja miten hyvin se
toimii.				
HJ

Uusi pakkaus on panostus muovin käytön vähentämiseen yhdessä Snellmanin Lihanjalostuksen suurimmista tuotteista. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla tuotettiin 4,5 miljoonaa
kiloa jauhelihaa.

Meetvurstilinjan loppupäähän asennetaan robotti käsittelemään pakkauksia.
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Raaka-aineen ohjaus

Tarkat ennusteet apuna
lihan käytön optimoinnissa
Kuusisaaren lihanjalostustehtaan läpi ohjataan suuria määriä sian- ja naudanlihaa. Jotta saavutetaan
paras mahdollinen hyödyntämisaste, jossa maksimoitu tuottavuus ja minimoitu hävikki, tarvitaan ennen
kaikkea hyvin toimiva tuotanto ja hyvin suunniteltu
raaka-aineen ohjaus.
Ronny Snellman, lihan hankinta- ja
ohjausjohtaja, sekä Johannes Snellman, joka vastaa myyntiennusteista,
johtavat työtä tasapainon säilyttämiseksi raaka-aineen käytössä.
– Lihan ohjaus ja lihatasapaino
perustuvat kahteen seikkaan, eli lyhyen ja pitkän aikavälin hankintaennusteista saataviin tietoihin sekä
myyntipanoksiin, sanoo Ronny. Hankintaennusteet perustuvat muun
muassa tuotantosuunnitelmiin, jotka tuottajat laativat vuosittain.

Tarkkojen ennusteiden tärkeys
Johannes laatii myyntiennusteet
myyntipäälliköiden kanssa pitkälle
aikavälille, ja tuotantosuunnittelijat ovat perillä lähitulevaisuudesta.
Suuri merkitys on myös kansallisen
ja maailmanlaajuisen tason tilastoilla, esimerkiksi kotimaisilla pakastevarastomäärillä, kulutuksen muutoksilla, lihan tuonnilla ja viennillä
sekä lihan hintatasolla Euroopassa
ja maailmalla.
– Katsomme aina hyvän matkaa
tulevaisuuteen, jotta voimme val-

mistautua ja ryhtyä tarvittaviin toimiin ajoissa. Reaktioaika tarjouksesta myyntiin on useita kuukausia,
sanoo Johannes.
Kaupassa on neljä myyntikautta,
joista kutakin varten valmistetaan
erilaisia kausituotteita.
– Ennen uutta myyntikautta suuremmat asiakkaat, esimerkiksi
S-ryhmä, laativat omat ennusteensa, joiden mukaan voimme tehdä omat suunnitelmamme, kertoo
Ronny. Mutta näemme vasta kauden
ensimmäisten viikkojen aikana, miten suuntaukset todella kehittyvät ja
kuinka hyvin ennuste pitää paikkansa.

Ali- ja ylimäärän
tasapainottaminen
Ennusteita oikaistaan ja korjataan
jatkuvasti, kun uusia tietoja saadaan. Tuleva yli- tai alimäärä on tärkeää ottaa huomioon ajoissa, jotta
myynnissä voidaan reagoida ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet.
Haasteena on tasapainon säilyttäminen siten, että taataan toimitus-

varmuus ilman, että varastossa on
tarpeettoman paljon tuotteita. Lihaa
on käytännössä aina joko ali- tai ylimäärä. Alimäärän sattuessa tuotteita voidaan ottaa pakastevarastosta
kysyntään vastaamiseksi. Ylimäärän
aikana tarvitaan muita kanavia, joihin raaka-aine voidaan ohjata.
– Hiljattain olemme keskittyneet
määrittämään vaihtoehtoisia kanavia etukäteen, jotta meillä on aina
valmiina varasuunnitelma, kun jotain tapahtuu, kertoo Ronny.
– Myynnissä ja lihan ohjauksessa
käytetään yhteistä työalustaa, jotta
kaikille saadaan ajantasainen tieto siitä, mitä muut tekevät, sanoo
Johannes. Tiimi tapaa lisäksi joka
viikko jatkuvan parantamisen merkeissä, jotta voidaan arvioida ja käydä läpi asioita, jotka voidaan tehdä
paremmin

Kampanjoita varten tarvitaan
puskurivarasto
Suurten kampanjoiden yhteydessä
on tärkeää varmistaa, että kaikki
kampanjaan kuuluvat tuotantoketjun toimijat saavat tiedon ajoissa.
– Kampanjaan voi liittyä useampia
osia kuin aluksi luulisi, Ronny sanoo. Kampanjat luovat ketjureaktioita. Pakkausmateriaaleja, etikettejä,
mausteita, varastotilaa, työvoimaa ja
resursseja on kaikkia varattava suuria tuotantomääriä varten.
Tämä vaikuttaa myös lihan ohjaukseen, sillä raaka-aine ohjataan

30Mkg
14Mkg

Kuusisaaren lihanjalostustehdas
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Paras mahdollinen
saanto, monta kanavaa
toisin kampanja-aikana tuotannon optimoimiseksi.
Ennen suurinta kampanjaa pakastetaan puskurivarasto, jotta saatavilla on riittävästi raaka-ainetta, kun
kampanja aloitetaan.

 Eräs kestävän tuotannon näkökohta on, että
mahdollisimman suuri osa eläinten ruhonosista
hyödynnetään. Tuotannossa seurataan jatkuvasti
sitä, että hävikki ja tuotantovirheiden aiheuttamat hylkäykset pysyvät mahdollisimman pieninä.
Koko saanto ei kuitenkaan päädy kuluttajapakkauksiin.
– Otamme talteen sen, minkä voimme. Käytämme esimerkiksi sekä naudan- ja sianmaksaa että
naudan- ja siankieltä tuotteissamme. Osa elintuotteista myydään sous vide -tuotteina hotelli- ja
ravintola-alalle, kertoo Ronny Snellman.

Pitkä säilyvyys vähentää hävikkiä
Snellman pyrkii myymään mahdollisimman paljon lihaa tuoreena. Tämä on laatuseikka, joka sivuaa myös
kestävää toimintaa, Johannes selventää.
– Minimoimalla ajan, jonka raaka-aine on meidän
tiloissamme, annamme asiakkaille ja kuluttajille pisimmän mahdollisen myynti- ja säilyvyysajan. Näin
taas vähennetään ruokahävikkiä. Pakastevarastojen
pitäminen mahdollisimman pieninä on myös kestävyysajattelua, sillä silloin meidän ei tarvitse vuokrata
pakastevarastoja ja vältämme tarpeettomia kuljetuksia.
Tämä mahdollistetaan kuitenkin luotettavilla ennusteilla ja hyvin tehdyllä suunnittelutyöllä.
– Pyrimme kehittämään yhteistyötä asiakkaiden
kanssa, jotta saamme entistä tarkempia ja pitävempiä ennusteita, sanoo Johannes. Kaikki ketjun toimijat
voittavat, kun ennusteet saadaan vastaamaan todellisuutta mahdollisimman hyvin.			
HJ

Vähittäiskauppa

Vienti

Ready Meals

Snellman Pro

Kokkikartano
Panini
Carolines Kök

horeca-ala

Sivutuotteet

Teollisuusmyynti

eläinruoka

Muista sivutuotteista, kuten sydämistä, keuhkoista ja kurkuista Snellman-konserniin kuuluva
MUSH tekee eläinten rehua. Jotkut sivutuotteet
päätyvät taas ketun- tai minkinrehuksi. Naudannahkojen kauppa on myös merkittävää liiketoimintaa. Naudanluuta taas jauhetaan ja käytetään
lihaliemessä.

MUSH
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Vihreä vaihtoehto teollisuuteen ja autoiluun

Biokaasulla eteenpäin
Biokaasu on tärkeä osa kiertotaloutta. Sen valmistuksessa maataloudessa ja elintarviketeollisuudessa
syntyvästä lannasta ja lietteestä saadaan hiilidioksidineutraali energialähde. Biokaasu on jo kauan ollut
kantava osa Snellmanin energiansäästöohjelmaa, ja
pian Kuusisaaressa voi jopa tankata auton kaasulla.
Snellmanin Lihanjalostus on käyttänyt biokaasua lämmityksessä ja
prosessihöyryn tuotannossa vuodesta 2013. Tämä kaikki alkoi, kun
Snellman meni mukaan Jepuan
Biokaasu -yhtiöon yhdessä muiden,
paikallisten toimijoiden kanssa. Jepualle rakennettiin biokaasulaitos,
jonka kapasiteetti oli noin 20 GWh.
Sittemmin Jepuan vuosituotanto on
kasvanut 30 GWh:iin. Parhaillaan rakennetaan uutta kuivamädätystilaa,
jossa voidaan tuottaa biokaasua kuivista massoista, kuten esimerkiksi
ketun lannasta.
Markus Snellman, Snellmanin
Lihanjalostuksen tekninen johtaja,
kuuluu Jepuan Biokaasun suunnittelutyöryhmään ja hallitukseen.
– Biokaasun tuotanto on tärkeä
osa kiertotaloutta. Pitämällä lantaa
ruskeana kultana ratkaistaan itse
asiassa useita ongelmia, hän sanoo.

Ongelmajätteestä syntyy
tarpeellisia lopputuotteita
Biokaasua muodostuu luonnossa,
kun bakteerit hajottavat biomassaa.
Prosessi on samanlainen biokaasu-

reaktorissa. Snellmanin tehtaalta
ajetaan vuosittain 20 000 m3 lantaa
ja pesuvettä Jepualle. Mädätyskammioissa massaa syövät bakteerit,
jotka lisääntyvät ja lisäävät kaasutuotantoa. Kaasu sisältää metaania,
hiilidioksidia ja pieniä määriä rikkiä.
Se kuplii ylös lietteen pinnalle, nousee säiliön kattoon ja jatkaa matkaansa jalostuslaitokseen.
Kaasuntuotannosta yli jäävä massa on lähes hajuton lannoitetuote,
joka puhdistetaan ja myydään takaisin maatalouden käyttöön.

Oikeasti pienempi hiilijalanjälki
Snellman käyttää noin kontillisen
biokaasua päivässä. Öljyä käytetään
vain varapolttoaineena talvella.
– Käyttämällä biokaasua, lämpöpumppuja ja lämmöntalteenottoa
säästämme 3 milj. kiloa öljyä vuodessa. Tämä vastaa 8 700 tonnia vähemmän hiilidioksidia vuodessa, tai
noin 15 000 lentomatkaa Helsingin
ja Tokion välillä.
Biokaasun lisäksi Snellman on
ryhtynyt muihin toimiin energiankulutuksen pienentämiseksi, mm.

hukkalämmön monipuolinen hyödyntäminen ja pakastinten lämpötilan säätäminen. Viimeisten kuuden
vuoden aikana energiankulutus on
vähentynyt 25 % samalla, kun tehdastilat ovat kasvaneet 240 %.
Markus vertaa Kuusisaaressa tapahtuvan tuotannon energiankulutusta keittiön energiankulutukseen
kotona.
– Kun kotona paistetaan paistinpannulla puoli kiloa jauhelihaa,
energiaa kuluu yhtä paljon kuin tuotteen koko valmistukseen teurastamolta aina valmiiseen pakkaukseen.

Snellman rakentaa kaasuautojen tankkausasemaa
Snellmanilla on jo kauan keskusteltu ajatuksesta, että biokaasua voitaisiin käyttää myös ajoneuvoissa.
Koska alueella on jo biokaasua, siitä
voidaan saada suurempaa hyötyä ilman liian suuria investointeja.
Nyt tankkausasema vihdoin toteutuu. Snellman on saanut rakennusluvan ja aseman toimitus on tilattu.
– Tankkausasemalla voi tankata
CBG-kaasua eli suojatuuletteista
biokaasua, joka sopii henkilöautoihin, sanoo Markus. Jos kaikki sujuu
suunnitelmien mukaan, uusi asema
otetaan käyttöön marraskuussa.
Kuusisaareen ja Pietarsaareen
ajetaan päivittäin suuri määrä eläinkuljetusautoja ja muita kuormaautoja, joten on hyvin mahdollista, että asemalla voitaisiin palvella
myös raskaita ajoneuvoja.

Fiksuja energiansäästöratkaisuja Snellmanilla
BIOKAASU
säästää

1 300 000
kg öljyä vuodessa

LÄMPÖPUMPUT &
LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄT

1 700 000

säästävät
kg öljyä vuodessa
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CO2-päästöt

8 700
tonnia

VÄHEMMÄN
vuodessa

ISO 5001

energiatehokkuuden
sertifiointi

– Olemme hakeneet lupaa LNG:lle
eli nesteytetylle maakaasulle, jolla voidaan tankata rekkoja ja kuorma-autoja, mutta tämä toteutuu
vasta tulevaisuudessa. Jos saamme
luvan käyttää LNG:tä Kuusisaaressa, voimme jopa siirtyä käyttämään
pelkkää LNG:tä varapolttoaineena.
Nyt kun Kuusisaaren risteykseen
rakennetaan sekä ylikulku että liikenneympyrä, alueesta tulee helppokulkuisempi. Kiinnostus tankkausasemaan on ollut suurta sekä
henkilökunnan että suuren yleisön
puolelta, mutta sen ei oleteta tuottavan runsaasti heti alkuun.
– Vie aikaa, ennen kuin autokanta
muuttuu, mutta jos emme rakenna
ja anna ihmisille mahdollisia vaihtoehtoja, ei tapahdu myöskään muutosta.

Markus Snellman näyttää kuvan tulevasta kaasutankkausasemasta. Alussa voi tankata vain
henkilöautoja, mutta tavoitteena on palvella tulevaisuudessa myös raskaita ajoneuvoja.

On tärkeää uskaltaa
Markus korostaa, että on tärkeää
uskaltaa kokeilla uusia ratkaisuja.
Tulevaisuuden visioissa on jopa oma
sähköntuotanto biokaasun avulla,
mutta se edellyttää, että jokin muu
yritys tai teollisuus Kuusisaaressa
on kiinnostunut ostamaan sivutuotteena syntyvän lämmön.
– Joskus täytyy uskaltaa ja myös
saada tehdä virheitä, sillä muuten
kehitys jää paikalleen. Tällä hetkellä on esimerkiksi mahdollista
saada 35–40 prosenttia investointitukea energiaratkaisuja koskevaan
innovointiin. Meiltä voi myös kysyä
neuvoja, jos aikoo investoida omaan
energiatuotantoon joko yksin tai yhdessä naapurien kanssa kulujen
pienentämiseksi.
HJ

Jeppo Biogasin laitoksessa Uudessakaarlepyyssä on kolme mädätyskammiota. Kaasu toimitetaan Snellmanille kontissa.

Snellmanin
energiakulutus on

VÄHENTYNYT

25%
samalla, kun tehdastilat
ovat KASVANEET

240%
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Kehittyvä naudantuotanto
kohti 2025
Snellmanilla kestävä naudantuotanto perustuu resurssiviisauteen, jossa tuotanto on oikein mitoitettu tilan voimavaroihin kuten työvoima, käytettävissä oleva peltoala ja energian tarve.
Sopivan tilakoon ja eläinmäärän
määrittelee tuottaja edellä mainittujen seikkojen perusteella. Tuottajan
jaksaminen ja hyvä asenne ovat tilan tärkeimmät voimavarat ja luoden
perustan tuotannon kehittämiselle.
Selkeät tavoitteet ja keskittyminen
toiminnan ja työvoiman johtamiseen
mahdollistavat osaltaan myös taloudellisesti kannattavan tuotannon.
Resurssiviisaus tarkoittaa myös
tilan karkearehujen sekä tietyllä aikatavoitteella myös valkuaisrehujen
omavaraisuutta.
Luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää mm. viljelykiertoon panostamalla. On hyvä tunnistaa myös
tuotannon
ympäristövaikutukset.
Jeppo Biogasin kautta meillä on rutkasti asiantuntemusta ja kokemusta

bioenergiasta, haluammekin edistää
uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa myös sopimustiloillamme
mm. yhteistyöprojektien kautta.
Tautisuojauksen ja riskienhallinnan merkitys korostuu mm. tilakoon
kasvaessa. Biocheck (bioturvallisuus
auditointi) on työkalu, joka myös
nautasektorilla tullaan ottamaan
käyttöön. Meille on tärkeää, että niin
tuottajat kuin tilan työntekijät kuuluvat säännöllisen työterveydenhuollon
piiriin.
Snellmanin nuoret naudat kasvavat ainoastaan pehmennetyllä
makuualustoilla varustetuissa karsinoissa vuodesta 2023 alkaen. Tuotantotilat on oltava turvalliset eläinten lisäksi myös aina niiden hoitajille.
VH

VASIKKALA TUTUSTUMISKOHTEENA!

Tervetuloa
keskustelemaan
nautatiimin kanssa
messuilla!
Perjantaina 4.10. klo 9-16

Tutustu messuilla:
Anelma-linkki
Minun Maatilani -ohjelmaan
Snellmanin Anelma-linkillä voit
pian ilmoittaa eläimet välitykseen
tai teuraaksi kätevästi Minun Maatilani -ohjelman kautta. Linkki
toteutetaan yhteistyössä Mtechin
kanssa. Messuilla pääset tutustumaan linkin esittelyversioon
Mtechin ja Snellmanin osastoilla.

Hoito- ja lääkityskirjaukset Nasevaan
HealthAppin avulla
 Naudoille annettujen lääkkeiden kirjanpidon avuksi kehitetty
NasevaHealthApp on valmistunut.
Lääkityskirjanpidon edellyttämät
tiedot voi lähettää älypuhelimella
tai tabletilla Naseva rekisteriin
suoraan navetalta, heti hoidon tapahduttua. Parhaimmillaan Naseva HealthApp on yksittäisen tai
muutaman eläimen hoitotietojen
lähettämiseen. Suuremmat ryhmäkäsittelyt on edelleen helpompi
tehdä suoraan Naseva rekisteriin.
Naseva HealthApp avautuu älypuhelimen/tabletin nettiselaimeen
osoitteesta:
healthapps.mtech.fi/cow

Mats Blomqvistin
vasikkala Pietarsaaressa on messujen vierailutila. Blomqvist otti
vuonna 2015 käyttöön
kylmän vasikkaosaston
igluineen 50 vasikalle.

Perjantaina 4.10 klo 9-11
Osoite: Kisorintie 55, Pietarsaari

Ilmoittaudu 1.10. mennessä Anelman kautta!

- 18 -

Terveydenhuoltokäynti

Vasikoiden asialla
 Hyvistä ja terveinä kasvaneista
vasikoista tulee entistä tuottavampia
lehmiä ja sonnivasikoista lihantuottajia. Vuosittaisella terveydenhuoltokäynnillä kannattaa keskustella
eläinlääkärin kanssa vasikoista. Kiireetön käynti vasikoiden karsinassa
ja raporttien tarkastelu voi avata silmiä niin hyvien asioiden kuin parannustenkin suhteen.
Vasikkatuotannon tunnuslukuja
ovat vasikkakuolleisuus, sairastavuus, kasvu sekä myytävien vasikoiden laatu. Nasevan ”Eläinvirrat” -raportti kertoo mielenkiintoisia lukuja
vasikkatuotannosta ja mahdollisista
menetyksistä eri ikäisenä. Raporttia voi tarkastella eri ajanjaksoilta
ja verrata muutoksia eri vuosina tai
vuodenaikoina.

Ripulista eroon vähin tappoin
Vasikoiden sairauksista kertyy tietoa
lähinnä tilatasolla. Terveydenhuoltokäynti on erinomainen tilaisuus
kuvailla tilannetta eläinlääkärille ja
avata keskustelua mahdollisuuksista parantaa tilannetta. Tavallisin ensimmäisten viikkojen sairaus
vasikoilla on ripuli. Ripuli on myös
tavallisin syy, miksi ternivasikka ei
lähde ajallaan välitykseen. Karja-

Mervi Yli-Hynnilä

koon kasvaessa lähes kaikilla tiloilla
esiintyy jokin ripulin aiheuttaja. Terveydenhuoltokäynnillä voidaan etsiä
parhaita mahdollisia hoitotapoja
miten ripulia voi ennaltaehkäistä
tai miten siitä selvitään mahdollisimman vähin tappioin ja helpoin
työmenetelmin. Kun taudinkulku on
selvillä, tiedetään toimiva välitysikä
ja vältytään turhilta hakukäynneiltä.
Vasikkaripulin ennaltaehkäisyyn
on paljon keinoja, mutta kaikki lähtee sairauden tunnistamisesta.
Eläinlääkäri voi opastaa ripulinäytteiden ottamisen ja lähettämisen
laboratorioon. Tulosten valmistuttua
ollaan jo paljon viisaampia mikä on
torjunnassa tärkeintä. Tavallisimpia löydöksiä ovat rotavirus ja kryptosporidioosi, jotka molemmat voivat
oireiltaan vaihdella lähes näkymättömästä erittäin vakavaan. Kryptosporidioosissa hankalaa on tarttuminen ihmiseen. Kumpaankaan ei
ole varsinaista lääkettä, mutta rotaa
vastaan voidaan rokottaa.

Ternimaito ja tartuntakulun
katkaiseminen

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät naseva.fisivun alareunan Ohjeet ja lomakkeet -linkin
alta. Teksti ja kuva: ETT ry.

Kaikkien ripuleiden ennaltaehkäisy
lähtee ternimaidosta. Keskustelu
eläinlääkärin kanssa juuri oman tilan käytännöistä alkaa umpilehmän
hoidosta ja ternimaidon tuotannosta

ja jatkuu vasikan juottoon ja hoitoon.
Jutellessa kannattaa kiertää umpilehmät, poikimapaikat ja vasikkatilat. Useimmiten keksitään mahdollisuuksia parantaa ternimaidon
vasta-aineiden päätymistä juuri oikeaan aikaan vasikan suolistoon.
Vasikkasairauksien
ennaltaehkäisyyn kuuluvat monet eri hygieniatoimet. Ratkaisevaa ei ole pelkkä
pesu tai desinfiointi, vaan ahaa-elämykset siitä, miten tartunnat juuri
omassa navetassa kulkevat ja missä
niiden kulku pitäisi katkaista. Maidontuotantotiloilla on vasta karjakoon suurentuessa havahduttu
kertatäyttöisyyden periaatteeseen.
Tartunnat leviävät usein joko ryhmäpoikimakarsinassa tai jossain
ensimmäisistä vasikoiden ryhmäkarsinoista. Jos ryhmään tullaan ja
mennään yksitellen, on siinä riski!
Muita vasikoita vaivaavia sairauksia
ovat hengitystie, napa- ja niveltulehdukset sekä poskipaiseet. Myös
seleenin puutteen aiheuttamaa lihasrappeutumaa tavataan edelleen
niin luomu- kuin tavanomaisessa
tuotannossa, jos rehujen seleeni- ja
E-vitamiinitasot ovat puutteelliset.
Sairaudet ovat hyvin tilakohtaisia
ja kuten myös ratkaisut niiden vähentämiseen. Eläinlääkäri voi ottaa näytteitä tai opastaa minne voi
lähettää kuolleen vasikan tutkittavaksi. Tiedon avulla suunnitellaan
ennaltaehkäisy ja valitaan parhaat
lääkkeet ja hoitokäytännöt.
Vuosittaisen terveydenhuoltokäynnin lisäksi sairauksia voidaan selvittää milloin vain. Ei kannata odottaa
tiettyä käynnin ajankohtaa, jos mielessä on hoitokäytäntöjen muutos.
Oman eläinlääkärin lisäksi myös
terveydenhuoltoeläinlääkäreitä on
saatavilla ja usein he myös tekevät
yhteiskäyntejä.

Mervi Yli-Hynnilä
TERVEYDENHUOLTOELÄINLÄÄKÄRI

Lehmälääkärit.com
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Vasikkapaikkojen lisääminen
mahdollistaa kasvun
Nymans Lantbruk Ab on veljesten Andreas ja Tomas ja heidän isänsä Stig Nymanin maitotila Kruunupyyssä. Tila on laajentanut toimintaansa vaiheittain. Syksyllä on käynnissä kaksi suurta rakennushanketta, joissa fiksuilla, kustannustehokkailla ratkaisuilla mahdollistetaan merkittäviä edistysaskeleita tuotantoon.

Tähän rakennetaan 30 erillistä vasikkakarsinaa ja seitsemän ryhmäkarsinaa.
Andreas Nyman esittelee rakennusta MP tuotannonohjaajalle Mårten Lassfolkille.
Andreas Nyman on rakentanut vasikoiden iglut itse. Takimmaisena katon alla on
karsina noudettaville teuraslehmille.

Nymans Lantbruk on yksi tiloista,
jotka osallistuvat Snellmanin vasikkahankkeeseen, jonka tavoitteena on
vähentää tiloille jäävien vasikoiden
määrää. Vuodessa Nymans lantbrukissa on havaittu todellinen myönteinen muutos. Andreas Nyman on
varma siitä, mistä muutos johtuu.
– Yhtenä tekijänä on, että vasikat
noudetaan vanhempina, eli 23–24
päivän ikäisinä. Kolmen ensimmäisen viikon aikana vasikat ovat hyvin
herkkiä muutoksille. Toinen tärkeä
seikka on, että tarkastan vasikat
huolellisesti ennen kuin ne noudetaan.
Hän korostaa myös, että joskus on
tärkeää antaa ulkopuolisten vilkaistaa omaa työtään ja esittää rehellisiä
huomautuksia.
– On helppo tulla sokeaksi omalle
työlleen. Muut voivat nähdä ne virheet, joita ei itse huomaa.

Edullisia igluja
Pari vuotta sitten Andreas rakensi
vasikoille rivin igluja navetan ulkopuolella. Osasto sai peltikaton ja
pressusta tehdyn seinämän. Takimmaisena on myös karsina noudettaville teuraslehmille.
Iglut koostuvat 1 000 litran muovisäiliöistä ja niihin kuuluvista metallikoreista. Tällä ratkaisulla iglusta
tulee melko pieni, toteaa Andreas,
joten viimeistään kuukauden ikäisenä vasikka on siirrettävä suurempaan ryhmäkarsinaan.
– Vasikoiden terveys parani, kun ne
saivat muuttaa ulos, sanoo Andreas.
Yleensä terveys vaihtelee jaksoittain.
Voi kulua pitkiä aikoja ilman ongelmia, mutta sitten melkein kaikki vasikat saattavat saada ripulin tai yskän saman kuukauden aikana.

NYMANS LANTBRUK
Andreas, Tomas ja Stig Nymanin
maitotila Kruunupyyssä.
) 2009: osakeyhtiö perustetaan
) 2011: uusi navetta 160 lypsävälle lehmälle rakennetaan
) 2015: tila vuokraa navetan
hiehoille, uusi ruokintajärjestelmä, 30 lypsypaikkaa lisää
) 2017: tila hakee ja saa ympäristöluvan 350 lypsylehmälle
) 2019: uuden vasikkaosaston ja
navetan laajennuksen rakennukset alkavat. Rakennustyön
valmistuessa tilaa löytyy 230
lehmälle ja 125 vasikalle.

tiin sijoittaa lypsykaruselliin robotin
sijasta. Sen ansiosta tila on voinut
laajentaa toimintaansa vaiheittain
ilman lypsyyn liittyviä investointeja.
Tila on hakenut ja saanut ympäristöluvan 350 nautapaikalle, mutta
tulevaisuus saa näyttää, missä vaiheessa tämä määrä saavutetaan.
Nymansilla rakennetaan enimmäkseen itse, ja näin ollen aikataulu voidaan pitää joustavana.
Tällä hetkellä on käynnissä kaksi uutta investointia – lypsynavetan
laajennus ja erillinen kylmä vasikkaosasto.
Navettaa laajennetaan kahta uutta
ryhmää varten. Vanha seinä saa jäädä paikalleen, mutta siihen avataan
kulkutie lypsykaruselliin.

– Olemme onnistuneet löytämään
kustannustehokkaan rakennustavan. Saamme yksinkertaisilla ratkaisuilla 70 uutta makuuparsipaikkaa.
Lisäksi voimme laajentaa navetan
toista puolta samalla tavalla.

Kaksi kertaa enemmän
vasikkapaikkoja
Nykyisellä vasikkaosastolla on paikat 45:lle alle kolmen kuukauden
ikäiselle vasikalle. Kun mukaan luetaan myös hiehot, on vasikkapaikkoja yhteensä 60. Uuden vasikkaosaston valmistuessa tilalla on 125
vasikkapaikkaa, mikä mahdollistaa
sen, että lypsypaikkojen määrää voidaan ajan myötä laajentaa 350:een.
– Kun uusi osasto on valmis, muutamme vanhan osaston sairaskarsinoiksi ja poikimiskarsinoiksi, kertoo
Andreas. Ajatuksena on, että vasikoita pidetään täällä niiden kahden
ensimmäisen päivän ajan, joina ne
saavat ternimaitoa. Sen jälkeen ne
siirretään kylmälle vasikkaosastolle.
Uudella osastolla on 30 erillistä karsinaa kahdessa rivissä sekä
seitsemän ryhmäkarsinaa. Vasikkaosaston keskelle rakennetaan
seinällinen käytävä ja lämmitetty
tila muun muassa rehusekoitusta
varten. Mahdollisimman monet työt
voidaan hoitaa koneistetusti.
– Alamme kasvattaa sonneja aluksi 5–6 kuukauden ikäisiksi, mutta
kun karjan määrä kasvaa ne myydään ternivasikkoina, jotta paikat
voidaan antaa hiehoille.
HJ

Laajennuksia vaihe kerrallaan
Nymans Lantbruk viljelee n. 250 ha
maata. Kun tapaamme Andreasin
syyskuun alussa, puinti on täydessä
käynnissä. Tilan oman väen lisäksi
naapuri osallistuu puintiin urakalla.
Kun uusi lypsynavetta rakennettiin
vuonna 2011, Nymansilla päätetVasemmalla: Navettaa laajennetaan sivusta
70 uudella makuuparsipaikalla. Ulkoseinään tulee kaihtimet, jotta ilmanvaihto toimii
mahdollisimman hyvin.
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Andreas Nyman hoitaa yhdessä veljensä Tomaksen ja isänsä Stigin kanssa Oy Nymans Lantbruk Ab -maitotilaa Kruunupyyn Småböndersissä.
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ANTTILA-VEHMAS

MÄKI-MANTILA

Pekka Aution vapaaporsituskarsinoissa käytettiin lähes kaikki vanha
materiaali hyödyksi. Vinoseinä, joka
on tehty vanhasta porsitushäkin
puolikkaasta, on todettu todella hyvin toimivaksi. Vapaaporsituskarsinassa porsaat näyttävät hyviltä, ja
vieroitettujen porsaiden määrä on
vähän noussut.

PELO

VAPAA
EMAKKO

TAIPALUS

Taru ja Rami Kivekkään sikalassa
siirtymäaika vapaaporsitukseen oli
vaikea. Ensimmäistä kertaa vapaana
porsineet emakot ruhjoivat porsaitaan. Nyt toista kertaa vapaana
porsiessaan emakot tietävät mitä
tekevät ja kuolleisuus on laskenut.
Porsimiset myös sujuvat paremmin,
eikä porsimisapua tarvitse antaa
kuin harvoin.

KIVEKÄS

16 tilaa siirtyi vapaaseen porsitukseen

3 500 vapaata emakkoa
Snellmanin vapaan porsituksen lisän käyttöönoton jälkeen 16 tilaa Snellmanin
tuotantoketjussa on siirtynyt vapaaseen porsitukseen. Tämän ansiosta 3 500
emakkoa lisää porsii ja imettää vapaina. Tämän lisäksi 15 tilalla on ollut vapaata
porsitusta käytössä jopa 20 vuotta. Panostus emakoiden hyvinvointiin ei kuitenkaan tapahdu ilman haasteita. Pyysimme tuottajia kertomaan porsimisosastojen
ratkaisuista ja omista kokemuksistaan vapaasta porsituksesta.

JAAKKOLA

Emakoiden tuotoshistorian seuranta
on noussut aiempaa suuremmaksi asiaksi Hannu Tarkin sikalassa.
Viime kerroilla paljon porsaita ruhjoneet emakot laitetaan porsimisen
aikaan pariksi päiväksi kiinni, jolloin porsaita säästyy. Myös vanhojen
emakoiden karsintaa tehdään entistä enemmän.
Ville Mäki-Mantilan sikalassa remontti sujui melko vaivattomasti.
Karsinan takareunaa siirrettiin 30
cm, karsinan takaosat korotettiin ja
häkki avattiin. Eläimet karsinassa
ovat virkeitä, mutta haasteena osaritilä karsinassa on emakoiden kar-

sinan sotkeminen. Karsinan porttien
lukitukset on myös syytä olla hyvät,
sillä vapaana olevat emakot ovat hyviä availemaan portteja.

VAIHDOIMME
VAPAASEEN PORSITUKSEEN 2018-2019

Maija ja Asko Yliahon vapaaporsituskarsinat rakentuivat pääasiassa
hyötykäyttäen vanhoja materiaaleja.
Vanhat isot emakot ovat haaste, sillä ne eivät ole niin hyviä hoitajia kuin
nuoremmat emakot. Kokonaisuutena vapaaporsitus on toiminut hyvin.

) Anttila Hanna ja Vehmas Timo

Rutbackens gårdissa emakot viihtyvät karsinassaan hyvin ja niiden
liikkumista on mukava seurata. Vapaaporsituskarsinoissa porsaita on
vaikeampi hoitaa ja ne jäävät helpommin emakon alle.

) Levonen Marko

Hanna-Maija Anttilan ja Timo Vehmaan sikalassa panostetaan emakoiden uudistamiseen. Vanhoilla
emakoilla pahnueet ovat usein epätasaisia ja niiden maidontuotanto on
huonompi. Jotta porsaat pärjäävät,
ne tarvitsevat riittävästi hyvälaatuista ternimaitoa. Kuumalla säällä
emakot porsisivat mielellään lantakäytävälle, mutta silloin porsaat
eivät opi menemään turvaan porsaspesään. Siksi tällaiset emakot
on parempi pitää porsimisen ajan
häkissä.

) Tarkki Hannu ja Anne

Vuokko ja Esa Taipaluksen sikalassa emakot porsivat nopeammin ja
eläimet liikkuvat paremmin. Isona

) Isokallio Helena ja Antti
) Isoranta Erkki
) Jaakkola Joni
) Kivekäs Taru ja Rami
) Koski Glenn ja Anne-Marie
) Mäki-Mantila Ville
) Ollila Anna
) Pelo Markku ja Pirjo
) Ranta-Nilkku Mty
) Taipalus Esa ja Vuokko
) Yliaho Asko ja Maija
) Rutbackens gård

haasteena on porsaskuolleisuus.
Myös emakoiden korostuneista
emo-ominaisuuksista
aiheutunut
aggressiivisuus aiheuttavat ongelmia porsaiden hoitotoimenpiteiden
aikana.
Erkki Isorannan kokemukset vapaaporsituksesta ovat hyviä. Jokainen emakko on erilainen, joten
seurantaa täytyy tehdä paljon ensimmäiset 3-4 päivää porsimisesta.
JATKUU »

AUTIO

ISORANTA

- 22 -

) Autio Pekka
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YLIAHO

TARKKI

Sujuvat kenttätoiminnot
arjen helpottamiseksi
 Oletko tutustunut PossuNetin uusiin raportteihin? Kuluvan vuoden
aikana ohjelman Raportit-valikkoon
on avattu useita uusia raportteja
tuotannon seurannan ja kehittämisen tueksi.
Kuukausi- ja porsimakertaraporttien avulla voit seurata tilasi porsastuotoksen kehittymistä. Messuihin
mennessä on tarkoitus avata uusi
vuosituotosraportti. Samassa yhtey-

VAPAA
EMAKKO
JATKUU »

Koska porsaiden hampaita ei hiota,
emakolle annetaan porsimisen jälkeen kipulääke. Kivuton emakko
hoitaa porsaansa hyvin.
Joni Jaakkolan sikalassa emakoiden jalkaterveys on parantunut
vapaaporsituksen myötä. Emakot
syövät ja imettävät hyvin, joka on vaikuttanut positiivisesti porsaiden vieroituspainoon. Emakot myös tulevat
kiimaan hieman nopeammin vieroituksen jälkeen. Vapaaporsituksessa
emakkoa täytyy osata lukea paremmin: levoton vanha emakko voi olla
parempi laittaa pariksi päiväksi kiinni porsimisen aikaan.

Ismo ja Kimmo Ranta-Nilkun täysin
uudessa
vapaaporsitusosastossa
työskentely on mukavampaa ja työn
määrä on vähentynyt verrattuna vanhaan porsitusosastoon. Vapaaporsitus ei ole tuonut uusia ongelmia,
vaan haasteena on samoja asioita
kuin mitä häkkiporsituksessakin.

Marko Levosen uudessa vapaaporsitusosastossa porsaat kasvavat niin
hyvin, että porsaiden vieroitusikä on
laskenut. Suurimpana haasteena on
saada porsaat oppimaan menemään
porsaspesään ensimmäisinä päivinä
syntymän jälkeen.

Pirjo ja Markku Pelon sikalassa
muutostyöt sujuivat helposti ja karsinat ovat olleet hyvin toimivat. Vanhojen emakoiden kanssa on useammin
ongelmia, kuin nuorien emakoiden.
Porsaiden ruhjoutuminen on haaste,
jota pienennetään pitämällä emakko
kiinni muutama päivä porsimisen aikoihin.

Lähes kaikissa haastatteluissa on
tullut esille positiivisena asiana
oman työn mielekkyyden ja motivaation lisääntyminen. Hyvinvoivia
eläimiä on ilo katsella ja tiloissa on
mukava työskennellä. Kokemuksen
karttuessa löytyy jokaiselle tilalle
sopivat päivittäiset rutiinit.

dessä vanha tilaraportti suljetaan
PossuNetissä.
Syksyn aikana PossuNetin irrottaminen vanhasta jalostustietokannasta on loppusuoralla. PossuNetin
projektilistassa on myös useiden
toiminnallisten kohtien kehittäminen käyttäjäystävällisyyden edelleen
parantamiseksi. Seuraa PossuNetvinkkejä Anelmasta!

PossuNetistä
ilonaihe
Tule mukaan messuseminaariin kuulemaan lisää.
Messuilla voit myös esittää
omat kehittämistoiveesi.

KASU

SONJA NIEMISTÖ

Uusi karjusuunnittelupalvelu Matriarkka-emakoille
LEVONEN

RANTA-NILKKU
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 Figen tuo itseuudistajien riemuksi
uuden työkalun: KASU – karjusuunnittelupalvelun
Matriarkka-emakoiden uudistukseen. Uusi työkalu
poimii perinnöllisesti parhaat emakot ja tekee niille karjuvalinnan puolestasi. Siemennyssuositukset näet
säännöllisesti päivittyvällä PossuNet
listalla.
Jalostusohjelman apuna on jo
pitkään hyödynnetty niin sanottua
’Optimal Contribution Selection’
-teoriaa, missä jalostusohjelmaa
optimoidaan sekä sukusiitoksen
hallinnan että perinnöllisen edistymisen maksimoinnin kautta. Nyt
samaa ohjelmistoa on kehitetty itseuudistajien tarpeisiin sopivaksi.

Käytännössä sovelluksen käyttöönotto tilatasolla tarkoittaa sitä,
että neuvojan kanssa käydään tilakohtainen
uudistussuunnitelma
lävitse. Valittu strategia päivitetään
tarpeen mukaan, mutta periaatteessa kyseessä on kertaluontoinen tehtävä. Joka tapauksessa
uudistusstrategian perusteella ohjelmalle syötetään kuukausittainen
kantaemojen- ja hybridien uudistustarve. Nämä parametrit sitten toimivat pohjana emojen poiminnassa ja
siemennyssuositusten analysoinnissa.
Analyysin tulokset – eli säännöllisesti päivittyvät siemennyssuositukset – ovat nähtävänä PossuNet
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listoina. Suositeltavaa on tarkistaa
siemennyssuositukset ennen siemennystilausta: analyysi optimoidaan aina käytettävissä olevan tiedon perusteella. Ja meillä Snellman
ketjussa tietoa kertyy koko ajan luotettavan arvostelun tueksi.
Uusi KASU-palvelu tuodaan käytännön työkaluksi asteittain. Ensin
otetaan mukaan jokunen testitila ja
viilataan rutiinit käytäntöön. Tämän
jälkeen syksyn aikana sovellus on
kaikkien Snellmanilaisten itseuudistajien (Y tai M kantaemopopulaatio)
hyödynnettävissä.
TIMO SERENIUS

SNELLMANIN
LUPAUS:

PASIANSSI 20 VUOTTA!

Asiakkaat ja kuluttajat
voivat aina luottaa siihen,
että me Snellmanilla kunnioitamme ihmisten, eläinten ja
ympäristön hyvinvointia.

KASVUN PAIKKA,
MAANINKA

TAVOITTEET 2025 –
TAVOITTEITA
KOHTI 2025
KESTÄVÄ ALKUTUOTANTO

LINNAMAA, EVIJÄRVI

6.6.2019 Snellmanin Lihanjalostus
osallistui Hankkijan Kasvun Paikka
nurmelle -tilaisuuteen Maaningalla.

27.6.2019 Linnamaa Oy Evijärvellä
sai vieraita Belgiasta. Tilalla on
naudan loppukasvatusta.

7.9.2019 Maatalousyhtymä Pasianssilla Halsualla vietettiin karjapäivää
20 vuotisjuhlan merkeissä lauantaina 7.9.2019. Kuvassa tuottajat
Jyrki Mastokangas sekä Pasi ja
Pirkko Patana.

Kestävä alkutuotanto
Ihmiset - Eläimet - Ympäristö
Hyvinvoivat tuottajat ja eläimet

Hyvinvoiva ympäristö

• Aina Suomen tyytyväisimmät tuottajat

• Kotimaiset raaka-aineet
Naudan- ja lihasiankasvatuksen rehujen
kotimaisuusasteen tavoite 95 %

• Kestävä ja tehokas Maatiaispossutuotanto, joka on
ainutlaatuinen, jäljitettävä ja tuottajille kannattava.
– Aidosti suomalainen sika – ei tuntematonta
tehotuotantoa
– Vapaa emakko osana Maatiaispossun konseptia
– Terveet ja hyvinvoivat eläimet. Maatiaispossun
kasvatus ilman antibioottilääkitystä.
• Kestävä ja tehokas Kunnon naudantuotanto,
joka on ainutlaatuinen, jäljitettävä ja tuottajille
kannattava.
– Sopimusmaitotilojen lehmät ovat pihatossa
– Nuorilla naudoilla on pehmeä kasvatusalusta
– Terveet ja hyvinvoivat eläimet. Naudan kasvatus
ilman antibioottilääkitystä.

• GMO-vapaa lihaketju
Soijasta riippumaton ruokintamalli
naudoille ja sioille

STUBB LANTBRUK, ÄHTÄVÄ
30.6.2019 Snellman osallistui Stubb Lantbrukin tilalla järjestettyyn grilli-iltaan Ähtävällä. Herra Snellmanin laaja
valikoima makkaroita maistui kävijöille!

LYPSIKIT LIVENÄ: PICNUS, JALASJÄRVI
21.8.2019 Picnus Oy:n Jalasjärvellä (Saara ja Kyösti Marttila)
oli yksi Faban järjestämän Lypsikit Livenä tapahtuman vierailutiloista. Snellmanin nautatiimi paikalla grillin kera.

kentällä tapahtunutta!

• Resurssiviisas energian käyttö
Hyvä rehunhyötysuhde, pieni kuolleisuus,
hävikin minimointi
• Suomalainen ympäristövalinta!
Kunnon Maatiaispossu on ympäristövalinta
– aidosti kotimainen, ympäristöystävällinen
ravintoketju ihmisille.

VEHKALAHTI, LAVIA
12.9.2019 Luomuisa Satakunta -hanke järjesti tilavierailun Juha ja Mari Vehkalahden luomuemolehmätilalle.

PELLONPIENNAR, TUOMOLAN TILA
Hankkija esitteli uutta Feedway-ohraa 3.7. Tuomolan
tilalla Loimaalla ja 9.7. Vanhalan tilalla Vähässäkyrössä .

RASTILAHDEN TILA
13.9.2019 Rastilahden tilalla
Lapinlahdella oli hiehopihaton
avajaiset syyskuussa. Mari ja
Jarmo Niskasen uudessa hiehopihatossa on tilat 130 hieholle,
uuden investoinnin myötä tilan
lehmämäärä tulee nousemaan
noin 240 lehmään.
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KASVUN PAIKKA, VANHALAN TILA

MYYMÄLÄ

KULKU
TEURASTAMOLLE

P-ALUE
P-ALUE

MESSUHALLI
KONEKENTTÄ

lujoi
tar eltta
t

TERVETULOA MESSUILLE!

P-ALUE

HUOMIO:
Liikennejärjestelyt
Kuusisaaren risteyksessä
ovat muuttuneet tietöiden
takia. Ole tarkka ja seuraa
opastusta!

TORSTAINA 3.10.

PERJANTAINA 4.10.

 Seminaari messuhallissa klo 12–17
 Illallinen Snellmanin ruokalassa

 Messut avoinna klo 9-16
 60 näytteilleasettajaa sisällä ja konekentällä
 Seminaaritilassa useita mielenkiintoisia aiheita!
 Ruokailu, leikkipaikka lapsille

Katso tarkempi ohjelma lehdestä.
Ilmoittautuminen Anelmassa!

VÄLTÄ ELÄINTAUDIT
Älä mene navettaan, sikalaan tai rehunkäsittelytiloihin
samoilla vaatteilla ja kengillä, millä olet käynyt julkisilla
paikoilla.

