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Mahdollisuus
parempaan

Suomen Sianjalostus
Oy sulautui Figeniin
Figen Oy etenee suunnitelmallisesti toimintojen suoraviivaistamisessa vastaamaan
nykyistä sianjalostusrakennetta. Längelmäen
testiasemaa erillisenä yhtiönä hallinnoinut
Suomen Sianjalostus Oy on 4.10.2013 fuusioitunut Figen Oy:öön.

 Me saamme taas tähyillä uutta vuotta kohti. Samaan aikaan katselemme taaksemme jäänyttä vuotta. Määriä tarkastellessa voimme todeta, että vuosi 2013
oli pitkälti odotusten mukainen. Snellmanin naudan- ja sianhankinta on kasvanut suunnitellusti lähes 10 % ja on kaikkiaan 39 milj. kg. Lihan ja lihajalosteiden
myynti on kasvanut samassa suhteessa ja Snellmanin markkinaosuudet ovat lisääntyneet lähes kaikissa tuoteryhmissä. Snellmanin lanseeraukset onnistuivat
hyvin. Ruokamakkaran ja jauhelihan myynti kasvoivat eniten.

Längelmäen testiasema on Figen jalostusohjelman moottori ja jatkaa toimintaansa
ennallaan. Figen sika-aineksen kehittäminen perustuu luotettavaan mittaamiseen ja
kerätyn tiedon analysointiin. Figen genetiikkaa kehitetään suomalaisissa olosuhteissa
suomalaisen tuottajan avuksi.

Taloudellisesta näkökulmasta vuoden toisesta puoliskosta tuli odotettua vaikeampi. Suomen kokonaismarkkinakehitys polki paikallaan ja markkinahintataso
laski syksyllä voimakkaasti. Snellman päätti säilyttää tuottajahintatason muuttumattomana mahdollisimman kauan. Naudanhinta pidettiin samana vuoden loppuun saakka, mutta joulukuun alusta jouduimme alentamaan sianhintaa.
Kannattavuusnäkökulmasta olisimme luonnollisesti halunneet säilyttää markkinahintatason antaaksemme koko alalle mahdollisuuden palautua kustannus- ja
kannattavuuskriisistä. Snellmanin missiona on antaa ihmisille mahdollisuus parempaan. Aseena me käytämme mieluummin laatua kuin hintaa. Elämme kuitenkin avoimessa kilpailuyhteiskunnassa ja kaikella on rajansa.

Luonnollinen on myös
GM-vapaa s. 4

TNS Gallupin vuosittainen kattomerkkitutkimus (Brandmaster 2013) vahvisti kuitenkin jälleen kerran, että Snellmanin linjalla on kuluttajien tuki. Kuluttajien mieltymysten mukaan Herra Snellman on edelleen liha-alan kiistämätön ykkönen.
Snellman on vahvistanut kärkipaikkansa myös yleisarvosanassa ja laadussa sekä
sympatiassa. Lisäksi Snellmanin valmisruokamerkki, Kokkikartano, on kehittynyt voimakkaasti ja on monessa suhteessa ottanut kakkostilan Herra Snellmanin
jälkeen. Laatuun erikoistuminen jatkuu. Ensi vuonna se näkyy kuluttajille yhä
selvemmin, kun julkistamme täysin gm-vapaan laatuketjun. Toivottavasti tämä
luo suomalaisille tuottajille mahdollisuuden parempaan kannattavuuteen.
Me tähtäämme tulevana vuonna jatkuvaan kasvuun ja tarvitsemme sen vuoksi yhä lisää tuottajia. Tämän vuoksi me iloitsemme siitä hyvästä vastaanotosta
ja palautteesta, jota olemme saaneet uudelta toiminta-alueeltamme Keski-Suomesta. Vakaan kasvun avulla toivomme voivamme antaa yhä useammalle mahdollisuuden parempaan. Tämä merkitsee päivittäistä määrätietoista työtä. Yksi
suurista haasteistamme on, että koko Snellmanin henkilökunnan 1100 työntekijää ja 2100 tuottajaa jaksaisivat tehdä jokapäiväisen työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos tämä onnistuu, vältymme turhalta hävikiltä ja kannattavuuden
menetyksestä.
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Kannattavaa kasvua
luonnollisemmilla tuotteilla
Hankintamäärä 39 milj. kg tuoteryhmittäin
Liharaaka-aineen määrä paloittelun jälkeen 33 milj. kg
(vähittäiskauppa- ja yritysmyynti)
15 milj. kg

Tuoreliha
- jauheliha

10 milj. kg
10 milj. kg

Jalosteet
- leikkeleet

7 milj. kg

- ruokamakkarat

3 milj. kg

- muut

0,7 milj. kg

Sous vide
(vakuumi kypsennettyä yritysmyyntiin)

0,5 milj. kg

Teollisuus ja vienti

Markkinatilanne on menneen syksyn aikana ollut haasteellinen
koko liha-alalla. Haasteelliseen kilpailutilanteeseen on vuoden
aikana vaikuttanut mm. kaupan välinen kova kilpailu, private label –tuotteiden ja tuontilihan osuuksien kasvu, lihateollisuuden
kiristynyt kilpailu ja erikoistuneiden toimijoiden kasvu markkinoilla.
Tutkimukset osoittavat, että Snellmanin
positiossa markkinoilla tällä hetkellä
korostuu tuotteiden maun lisäksi myös
aitous, luonnollisuus ja vastuullisuus.
Tämä saavutettu positio kuvaa hyvin
Snellmanin valitsemaa toimintalinjaa.
Uskomme, että laadulla voi ansaita volyymin kasvua.
- Pyrimme koko ajan pysymään kulutuksen hot spotissa, eli sellaisissa tuotteissa, joita käytetään paljon ja tekemään
niistä yhä parempia versioita. Paremmuus tarkoittaa meille parempaa makua, kunniallisia tuotantoperiaatteita
ja luonnollisuutta, Juuso Reinikainen
Lihanjalostuksen tuoteryhmäjohtaja kuvailee.

Tavoitteena 45 milj. kg
Snellmanin Lihanjalostus on asettanut
tulevalle vuodelle 2014 tavoitteekseen
45 milj. kilon hankintamäärän. Tämä

tarkoittaa noin 16 % koko Suomen tuotannosta ja noin 13 % kasvua vuoden
2013 hankintamääriin.

Suosituin on jauheliha
Suurin osa Snellmanin liharaaka-aineesta käytetään tuorelihatuotteisiin. Tuorelihatuotekategoriassa jauheliha on ylivoimaisesti myydyin tuote. Jauheliha
onkin yksi suomalaisten suosituimmista
raaka-aineista ruoanlaitossa. Suomessa
on myyty viime vuoden aikana noin 32
miljoonaa kiloa kotimaista jauhelihaa
(12 kk, lokakuu 2013). Snellman valmistaa noin neljänneksen Suomessa
myytävästä kotimaisesta jauhelihasta.
Jauhelihoista sika-nauta-jauheliha on
ostetuin. Tuorelihakategoria on hyvä
esimerkki Snellmanin työstä kohti yhä
luonnollisempia tuotteita. Jo vuonna
2009 tuorelihatuotteet kuten jauheliha, suikaleet ja kuutiot alettiin valmis-

8 milj. kg

tamaan tuoreesta pakastamattomasta
lihasta. Nyt vuoden 2014 alusta lähtien
tuorelihatuotteet saavat myös gm-vapaa merkinnän.

Ruokamakkarat kasvava
tuoteryhmä
Tuorelihakategorian jälkeen toiseksi
suurin tuoteryhmä on jalosteet. Jalosteisiin kuuluvat leikkeleet, ruokamakkarat, kypsennetyt suikaleet sekä tangot.
Suurin alakategoria jalosteissa on leikkeleet. Myös leikkeleitä on määrätietoisesti kehitetty vuosien varrella kohti yhä
luonnollisempaan suuntaan. Vuonna
2010 tehtiin leikkeleiden tuoteparannus,
jolloin lihapitoisuutta nostettiin ja mm.
natriumglutamaatti poistettiin. Ruokamakkarakategoriaa on samalla tavoin
pyritty kehittämään yhä luonnollisempaan suuntaan mm. poistamalla lisätty
fosfaatti. Ruokamakkaroiden osuus jalosteista on toiseksi suurin. Ruokamakkarakategoria on kuitenkin tasaisesti
kasvava tuoteryhmä ja tavoitteena onkin nostaa Snellmanin markkina-asemaa ruokamakkaroissa moninkertaisesti tulevien parin vuoden aikana.
HH

GM-vapaus
Mitä? Miten
? Miksi?

Yhteinen virstanpylväs on saavutettu,

Gm-vapaa tuotantoketju
Luonnollisuus on Snellmanin toiminnassa kantava peruselementti, mikä näkyy koko tuotantoketjussa. Syksyn
aikana 2100 sopimustuottajaa on sitoutunut gm-vapaaseen tuotantoon ja vuoden vaihteessa gm-vapaudesta
kertova pakkausmerkintä saadaan myös tuorelihatuotteisiin. Tämä on jälleen yksi askel eteenpäin valitsemallamme
tiellä kohti yhä luonnollisempia tuotteita. Ilman tuottajiamme
ja heidän upeaa sitoutunutta työtä, tämän askeleen ottaminen
ei olisi meille mahdollista.
Gm-vapaa tuotantoketju on Snellmanille arvopohjainen valinta. Mitä gm-vapaa
tuotantoketju tarkalleen ottaen pitää sisällään ja miten sellainen saavutetaan?

Askel kohti yhä luonnollisempia
tuotteita
Snellmanin gm-vapaa tuotantoketju
tarkoittaa, että gm-vapaiksi merkityissä
tuotteissa ei käytetä geenimuunnellulla
rehulla kasvatettujen eläinten lihaa ja
lihatuotteiden valmistusaineiden gmvapauden jäljitettävyys on todennettu.
- Tämä on vain osa jatkuvaa pyrkimystämme kohti yhä luonnollisempia tuotteita. Luonnollisuus on ollut toimintamme suuntaviivana jo usean vuoden ajan,

Peter Fagerholm, Snellmanin Lihanjalostuksen kaupallinen johtaja, toteaa.
Kansainväliset tutkimustulokset koskien
geenimuunneltua ruokaa ja rehua ovat
hyvin eriäviä eikä yksiselitteistä tutkimustietoa geenimuuntelun vaikutuksista ole.
- Tiedämme aivan liian vähän geenimuuntelun vaikutuksista. Joidenkin tutkimusten mukaan geenimuunneltu ruoka on turvallista, kun taas toiset tulokset
osoittavat päinvastaista. Tästä syystä
olemme valinneet luonnollisen, gm-vapaan linjan. Kyse ei ei ole mistään poliittisesta kannanotosta, vaan haluamme
tarjota kuluttajille
mahdollisuuden
parempaan, Peter
sanoo.

Kuluttajat
arvostavat
gm-vapautta
Snellmanin teettämän
tutkimuksen mukaan
suomalaiset kuluttajat arvostavat ja kokevat
gm-vapauden
hyvänä asiana.
K i i n n ost u sta
gm-vapaita
elintarvikkeita
kohtaan löytyy niin kuluttajien kuin

kaupankin puolelta.
- Tulevaisuudessa gm-vapaa lihatuotanto voi jossain määrin avata meille ovia
myös kansainvälisillä markkinoilla, Peter pohtii.

Gm-vapaa -merkintä tuotteisiin
vuodenvaihteessa
Vuoden vaihteesta lähtien kaikki Snellmanin maustamattomat tuorelihatuotteet tulevat olemaan gm-vapaa
-merkinnällä varustettuja. Gm-vapaan
lihaketjun viranomaisvalvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Evira edellyttää, että ”gm-vapaa” –merkintää voidaan käyttää vain, jos eläinten
ruokinnassa ei ole käytetty gm-rehuja
eikä lopputuote sisällä yhtään muuntogeenistä ainesta. Gm-aineksen pitoisuus pitää elintarvikkeessa todistetusti
asiakirjoihin pohjautuen olla 0 %. Täten
merkintä on siis elintarvikkeissa vapaaehtoinen, koska se vaatii jäljitettävien
analyysitulosten esittämistä erikseen
kaikista käytetyistä ainesosista.
- Gm-vapaa -merkintä tullaan lanseeraamaan ensimmäiseksi maustamattomissa tuorelihatuotteissa. Näissä tuotteissa
ei käytetä lihan lisäksi muita ainesosia
kuten esimerkiksi mausteita, jauhoja tai
gluteenia. Näitä ainesosia sisältävien
tuotteiden kohdalla meillä on käynnissä
edelleen Eviran vaatima gm-vapauden
todistava analyysi- ja varmennusprosessi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
myös makkaroissa ja leikkeleissä olisi
gm-vapaa -merkintä, tuoteryhmäpäällikkö Johanna Salo sanoo.

»
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Alkutuotanto on avainasemassa

Yhteinen vastuuasia

Gm-vapaa -merkintä asettaa myös omat
vaatimuksensa alkutuotannolle ja eläinten kasvatukselle. Merkintää voi käyttää
eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
vain silloin, kun eläintä ei ole missään
vaiheessa sen elinkaarta ruokittu geenimuunnellulla rehulla.
- Kun tilalle ostetaan kaupallisia rehuseoksia, kuten juomarehua, täysrehua tai
täydennysrehua, tai soijatuotteita, on
näiden rehujen gm-vapaus varmistettava jo ostotilanteessa. Lisäksi rehun gmvapaus varmistetaan rehun etiketistä
ennen kuin rehua syötetään eläimille,
opastaa rehupäällikkö Kirsi Partanen.

Gm-vapaa tuotantoketju tuo tullessaan
myös paljon vastuuta kaikille tuotantoketjun osapuolille.

Geenimuuntelu yleisintä soijassa
Nautojen ruokintaan tarkoitetut kaupalliset rehuseokset ovat pääosin gm-vapaita, mutta sianrehujen valmistuksessa
käytetään usein gm-soijaa tai gm-soijaöljyä.

EU:n rehulainsäädännön mukaan rehun
sisältämien muuntogeenisten ainesosien merkitseminen on pakollista rehupakkauksissa tai muuten myynnin yhteydessä. Merkitseminen on rehun valmistajan
vastuulla. Rehua, jonka tuoteselosteessa
ei siis ole mitään merkintää muuntogeenisestä rehuaineesta, voidaan käyttää
gm-vapaassa lihantuotannossa. Rehun
valmistajan vastuulla on myös gm-vapaiden rehuaineiden jäljitettävyydestä
huolehtiminen, hankitun raaka-aineen
analysointi koskien geenimuunneltua
ainesta sekä muuntogeenisten ja gmvapaiden rehujen erillään pito varastoinnin, rehunvalmistuksen ja kuljetuksen
aikana.

Tuottajan vastuulla on ruokkia eläimet
gm-vapaalla rehulla. Tuottajan tulee varmistaa rehun gm-vapaus jo rehun oston
yhteydessä ja tarkistaa rehun etiketti ennen rehun syöttämistä eläimille. Rehujen
jäljitettävyyden varmistamiseksi tilan on
pidettävä rehukirjanpitoa eli säilytettävä rehujen ostokuitit ja tuoteselosteet
rehulain edellyttämän 5 vuoden ajan rehun käytön aloittamisesta.
Gm-vapaa merkinnän tulee perustua
kirjallisiin sopimuksiin koko tuotantoketjussa, rehun valmistuksesta lihan jalostukseen asti. Sopimusten laadinnasta ja
ketjun omavalvonnasta huolehtii Snellmanin Lihanjalostus. Jo 2100 sopimustuottajaa on tehnyt kirjallisen sitoumuksen siitä, ettei eläinten ruokinnassa
käytetä gm-rehuja.
HH

Mitä on geenimuuntelu?
Geenimuuntelu (gm) on elävän organismin esim. kasvin tai eläimen
geeniperimän muuttamista siten,
että sen jokin ominaisuus muuttuu.
Geenimuuntelu on kokeellinen tekniikka, missä rakennetaan keinotekoinen siirtogeeni. Siirtogeeni on
DNA-jakso, mikä geenimuuntelun
yhteydessä liitetään organismin
genomiin eli perintöainekseen.
Lopputuloksena syntyy siirtogeeninen organismi eli geenimuunneltu
organismi (gmo). Kun geenimuunneltua organismia käytetään elintarvikkeen raakaaineena, puhutaan
geenimuunnellusta elintarvikkeesta.

Missä geenimuuntelua
esiintyy?
Geenimuuntelu on yleisintä kasveissa. Maataloudessa geenimuuntelua saattaa esiintyä ulkomaalaisissa rehukasveissa kuten esim.
soijassa, maississa, rapsissa, riisis-

GM-vapaa tuotantoketju
GM-VAPAAN REHUN
TOIMITUS TILALLE

Rehuteollisuus
Mikäli rehussa on käytetty geenimuunneltuja
ainesosia rehunvalmistajan
tulee ilmoittaa tästä rehupakkauksessa tai myynnin
yhteydessä
Rehuvalmistajan on myös
huolehdittava:
1. Rehun jäljitettävyydestä
2. Hankitun raaka-aineen
analysoinnista
3. Gm-vapaan rehun erillään pidosta
4. Tilatun rehun oikeasta
toimituksesta oikeaan
säiliöön

GM-VAPAATA REHUA
SYÖNEEN ELÄIMEN KULJETUS
TEURASTAMOLLE

Tuottaja
Tuottaja on tehnyt kirjallisen
sopimuksen Snellmanin kanssa
gm-vapaasta ruokinnasta.
Tuottajan vastuulla on:
1. Rehun gm-vapauden varmistaminen ostohetkellä ja rehun
merkintöjen tarkistaminen
ennen rehun käyttöönottoa
2. Eläinten ruokinta gm-vapaalla
rehulla koko elinkaaren aikana
3. Rehupäiväkirjan pito ja ostokuittien säilyttäminen
4. Vahvistaa ketjuinformaatiossa
gm-vapaan ruokinnan toteutuminen ja ilmoittaa, jos eläimet
ovat saaneet vahingossa
gm-rehua

GM-VAPAA MERKINNÄLLÄ
VARUSTETUN LOPPUTUOTTEEN
TOIMITUS KAUPALLE

Snellman
Vuodenvaihteessa Snellmanin maustamattomat
kokolihatuotteet saavat
gm-vapaa merkinnän.
Snellman käyttää ainoastaan gm-vapaalla rehulla
ruokittujen eläinten lihaa.
Snellmanin vastuulla on:
1. Tehdä sopimukset tuotantoketjun eri osapuolten
kanssa
2. Huolehtia omavalvonnasta ja tilojen auditoinneista
3. Varmistaa, että kaikki
gm-vapaa merkinnän
kriteerit täyttyvät

Kuluttaja

sä, perunassa ja sokerijuurikkaassa. Suomessa geenimuunneltuja
rehukasveja ei toistaiseksi viljellä.
Myös elintarviketeollisuudesta tulevat sivutuoterehut kuten vilja- ja
maitopohjaiset sivutuoterehut ovat
gm-vapaita. Rehuissa oleva muuntogeeninen aines on peräisin lähinnä soijasta. Kaikissa geenimuunnelluissa rehuissa tulee lakisääteisesti
olla gm-merkintä.

Mikä on Eviran kanta?
EU:n ja Evira:n lausuntojen mukaan
geenimuunneltu organismi ei siirry
rehusta lihaan, maitoon tai muniin.
Täten geenimuunnellulla rehulla
ruokituista eläimistä saatavat elintarvikkeet eivät tarvitse merkintää
geenimuuntelusta. Elintarvikkeita
ei kuitenkaan saa automaattisesti
merkitä gm-vapaiksi ellei ne täytä
Eviran niille asettamia kriteereitä.
Evira vaatii, että ”gm-vapaa” –merkintää saa käyttää ainoastaan jos

gm-aineksen pitoisuus elintarvikkeessa on jokaisen ainesosan kohdalla todistetusti 0 %. Lisäksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa
lisävaatimuksena on, että eläintä
ei ole missään vaiheessa sen elinkaarta ruokittu muuntogeenisellä
rehulla.

Miten geenimuuntelu eroaa
jalostuksesta?
Geenimuuntelussa ei ole kyse perinteisestä jalostuksesta. Jalostuksessa pyritään saamaan kaksi organismia lisääntymään siten, että
niiden parhaimmat ominaisuudet
saataisiin siirrettyä eteenpäin. Jalostuksessa ei muunnella organismien geeniperimää vaan pyritään
parittamalla monistamaan tiettyyn
tarkoitukseen haluttuja geenejä.
Lähteet:
bioteknologia.info, gmovapaa.fi
hs.fi, evira.fi

Miten gm-vapaa alkutuotanto
varmistetaan?
Snellmanilla alkutuotannossa
gm-vapaus varmistetaan:
• Kirjallisilla sopimuksilla kaikkien alkutuotannon tilojen kanssa. Tilat ovat
sitoutuneet käyttämään ainoastaan
gm-vapaata rehua eläinten kasvatuksessa.
• Jatkuvan auditointijärjestelmän avulla. Gm-vapaan ruokinnan toteutumista valvotaan pistokokein Snellmanin
sopimustiloilla.
• Auditoimalla rehunvalmistajat ja tekemällä kirjalliset sopimukset gm-vapaan rehun valmistamisesta.
• Ketjuinformaatiolomakkeella, missä
tuottaja vahvistaa eläinten kasvatuksen gm-vapaalla rehulla eläimen tullessa teuraaksi.
Evira valvoo sekä gm-vapaa –tuotantotapamerkinnän että rehujen gm-aines-

osien merkitsemisen oikeellisuutta ja
ottaa rehuista näytteitä gm-aineksen
analysointia varten.

Mitä teen jos olen vahingossa
syöttänyt gm-rehua?
Tuottajan tulee viipymättä ilmoittaa
Snellmanille, jos eläimille on syötetty
gm-rehua. Esimerkiksi jos ostorehussa
on rehuvalvonnassa todettu tahaton
0,9 % raja-arvon ylitys tai tilalle on vahingossa toimitettu väärää rehua. Tahallista gm-rehun syöttämistä eläimille
emme hyväksy. Tässä yhteydessä sovitaan välittömistä toimenpiteistä.
Virheellisellä rehulla ruokitut eläimet
on merkittävä niin, että ne ovat aina
tunnistettavissa. Tieto eläimen syömästä gm-rehusta on kerrottava myös
ilmoitettaessa eläimiä välitykseen tai
teuraaksi. Teurastettavien eläinten ruokinnan gm-vapaus vahvistetaan ketjuinformaatiolomakkeella.

Mistä saan lisätietoja?
Lisätietoa gm-vapaasta tuotantoketjusta löytyy:
• Anelmasta
GM-vapaa ruokinta -sivulta
https://anelma2.snellman.fi
• Snellmanin alkutuotannon
henkilökunnalta
Yleistä tietoa elintarvikkeiden
geenimuuntelusta löytyy:
• Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran kotisivuilta www.evira.fi

Biokaasu
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Suomen ensimmäinen

biokaasulla

lämmitettävä elintarviketehdas
Jepuan Biokaasu Oy:n toiminta alkaa vuoden 2013 lopussa
Jepualla. Laitoksessa liete
muuttuu biokaasuksi, joka
tulee myöhemmin korvaamaan
Kuusisaaressa käytetyn öljyn.
Tämän tapahtuessa Snellmanin Lihanjalostuksesta tulee
Suomen ensimmäinen elintarvikealan yritys, joka käyttää
ainoastaan biokaasua tehtaansa lämmittämiseen. Pitkällä
aikavälillä yrityksestä voi tulla
omavarainen myös sähkön
osalta.
Kiinteä lanta sekoitetaan juoksevaan
lietteeseen ennen kuin se kuljetetaan
eteenpäin reaktoreihin. Oikealla Markus
Snellman biokaasulaitoksen pihalla.

Kuusisaaressa syntyy vuosittain suunnilleen 10 000 kuutiometriä lietettä, joka
koostuu mahasisällöstä ja puhdistuslaitoksen lietteestä. Liete tullaan ajamaan
imuautoilla Jepuan biokaasulaitokselle.
Snellmanin Lihanjalostuksen tekninen
johtaja Markus Snellman ei näe teollisuuden energiakysymyksille muuta tietä
kuin kehittymisen.
- Tämä on täysin oikea tie ja ympäristöllisesti iso askel eteenpäin. Tämä on
hyvä ratkaisu sille, mitä teemme Kuusisaaren laitoksessa syntyvälle lietteelle,
jonka olemme tähän asti kompostoineet. Biokaasulaitokselta saamme sitten
takaisin puhdasta energiaa. Tulemme
korvaamaan miljoona kiloa öljyä vuosittain kokonaan biokaasulla. Koska emme
enää tule tarvitsemaan öljyä, tulemme
energian osalta olemaan riippumattomia maailmanta-loudessa öljyn hinnalle
tapahtuville muutoksille, Markus toteaa.

Liete muuttuu biokaasuksi ja
hajuttomaksi lannoitteeksi
Neljä sikalaa ja Jepuan Peruna siirtävät putkijärjestelmän avulla lietteensä
suoraan Jepuan biokaasulaitokseen.
Tämä tarkoittaa, että joka viikko putkien
kautta tulee 35 kuorma-autolastia vastaava määrä juoksevaa lietettä suoraan
vastaanottoaltaisiin,
lihanjalostuksen
sinne lähettämän lietteen lisäksi. Laitos
pystyy vastaanottamaan myös kiinteää
raaka-ainetta kuten lantaa tai olkea,
mutta nämä sekoitetaan juoksevaan
lietteeseen ennen kuin kaikki pumpataan eteenpäin yhteen kolmesta laitoksen reaktoreista.
Reaktori on kuusi metriä korkea säiliö,
jonka halkaisija on 30 m. Reaktorissa
on sekoituslaite ja seiniin on asennettu
lämpöputket. Prosessi vaatii tasaisen
39 asteen lämpötilan, jotta luonnollinen
mädäntymisprosessi pääsisi käyntiin ja
kaasua muodostuisi.

Juokseva liete ja kiinteä aines kuten
esim. lanta ja oljet mädäntyvät luonnollisesti muodostaen biokaasua, mikä
puolestaan otetaan hyötykäyttöön.

Sikatiloilla sijaitsevia pumppuasemia
pystytään hallitsemaan suoraan biokaasulaitoksen ohjaamosta.

- Kaasu kerääntyy reaktoreiden kattoon. Lietettä säilytetään reaktorissa
25-30 päivää ja 250 kuutiometriä lietettä vaihdetaan päivittäin. Reaktorista poistettava liete johdetaan prosessihalliin, jossa se hygienisoidaan eli
kuumennetaan tunnin ajan vähintään
70 asteeseen. Tämän jälkeen liete ei
enää sisällä haitallisia mikrobeja ja se
voidaan siirtää loppusäilytysaltaisiin.
Kaksinkertaisen
putkijärjestelmän
kautta liete voidaan myös lähettää
takaisin sikaloille, jossa se levitetään
pelloille lannoitteen muodossa. Lannoite on melkein hajutonta koska se ei
enää sisällä kaasuja, Markus selittää.

Suuria säästöjä ja ainutlaatuinen prosessi maailmassa

Reaktorin yläosaan kerääntyvä kaasu
imetään pois ja jäähdytetään niin että
vesi kondensoituu pois. Kaasu puhdistetaan ennen kuin se tiivistetään ja
varastoidaan kaasupulloihin. Kaasupullot kerätään 60 pulloa käsittävälle
kuormalavalle. Yksi kuormalava kaasua vastaa 5500 litraa öljyä.
- Sitten kaasu kuljetetaan tänne Kuusisaareen ja johdetaan paineenalennuksen jälkeen kattiloihimme, jossa
polttimet on muutettu niin, että ne
voivat polttaa sekä kaasua että öljyä.
Kaasussa on 97–98% metaania jota
ammattikielellä kutsutaan biometaaniksi. Yleisesti puhutaan kuitenkin
biokaasusta, sanoo Markus.

Biokaasu on täysin hiilidioksidineutraali energialähde, mikä merkitsee,
että suljetussa energiaketjussa ei synny ollenkaan hiilidioksidipäästöjä.
Yksinkertaistetun lietteen käsittelyn
ansiosta Kuusisaaren puhdistamolla
syntyy säästöjä noin 100 000 euroa
vuodessa. Öljyn vaihtaminen kaasuun
antaa samansuuruisen säästön. Kyse
on siis yhteensä suunnilleen 200 000
euron vuosittaisesta säästöstä.
Myös Jepuan biokaasulaitoksella on
haluttu huomioida biokaasuprosessin
ympäristövaikutukset. Laitoksella on
optimoitu lämmönkäyttö, jonka ansioista se käyttää ainoastaan kolmasosan normaalista lämmitysprosessissa tarvittavasta tehosta.
- Tämä on maailman ensimmäinen tämänkaltainen prosessilaitos ja Snellmanin Lihanjalostus tulee olemaan
Suomen ensimmäinen elintarvikelaitos, joka siirtyy biolaitoksen myötä
kokonaan öljyttömään tuotantoon,
Markus sanoo.
Etelä-Suomessa elintarviketeollisuudessa on käytössä mm. maakaasu,
mutta maakaasu ei ole hiilidioksidineutraali energialähde.
Maria Tarvos

Jepuan Biokaasu Oy
• Jepuan Biokaasu Oy:n omistaa:
Oy Snellman Ab, Jeppo Kraft,
Torp Nyko Frys, Jepuan Peruna,
Oy Norcar BSB Ab, Oy Finespo ja
Fresh Servant
• Yhtiö perustettiin 21.11.2011
• Toiminta käynnistyy vuoden 2013
lopussa
• Biokaasulaitoksen toimitusjohtajana toimii Kurt Stenvall, joka on
myös koko hankkeen perustaja.
• Jepuan Biokaasu on Snellmanin
osakkuusyhtiö, ei tytäryhtiö, koska Snellman omistaa vähemmän
kuin 50% yhtiöstä
• Laitoksen kapasiteetti on 90 000
t lietettä vuodessa
• Laitoksella on kapasiteettia tuottaa vuodessa niin paljon biokaasua, että määrä vastaa 2 miljoonaa kiloa öljyä

Tulevaisuuden
mahdollisuuksia
• Biokaasun avulla pystytään tuottamaan myös sähköä. Tulevaisuudessa on siis mahdollista, että
Kuusisaari olisi täysin omavarainen sähkön osalta.
• Biokasua käytetään myös polttoaineena ajoneuvoissa. Siten on
mahdollista, että alkutuotannon
eläinkuljetusautot ajetaan tulevaisuudessa biokaasulla.

i
Keski-Suom
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Snellmanin toiminta laajenee
Keski-Suomen alueella
Suomalainen raaka-aine on
yksi Snellmanin toiminnan
peruspilareista. Ilman suomalaisia tuottajia investointimme
ovat turhia. Tästä johtuen
Snellman teki keväällä päätöksen laajentaa alkutuotantonsa
toimintaa Keski-Suomessa.
Nyt syksyllä alueen tuottajat
saivat mahdollisuuden tutustua Snellmanin toimintaan
tarkemmin.
Snellman panostaa voimakkaasti naudanlihan hankintaan ja alkutuotantoon
myös Keski- ja Etelä-Suomen alueilla. Jouko Jaakola aloitti huhtikuussa
alue-edustajana Snellmanin eteläisellä
nauta-alueella ja joulukuussa Timo Hietanen aloitti työnsä Keski-Suomen alueedustajana. Snellman on marraskuun
aikana järjestänyt myös tuottajatilai-

Tiesitkö tämän
Keski-Suomesta?

suuskiertueen neljällä eri paikkakunnalla Keski-Suomen, Hämeen ja PohjoisPohjanmaan alueilla.
- Olemme saaneet paljon yhteydenottoja mm. Keski-Suomen alueelta ja
uusia sopimuksia tehdään jatkuvasti.
Tällä hetkellä meillä on useampi tuhat
nuoren naudan kasvatuspaikkaa KeskiSuomessa. Tarvitsemme koko ajan lisää
naudantuottajia ja sen takia haluamme
panostaa myös Keski-Suomen alueeseen, Vesa Hihnala, alkutuotannon kenttäpäällikkö kertoo.

Yli 200 kiinnostunutta tuottajaa
Laukaassa, Keuruulla, Ikaalisissa ja
Kestilässä järjestetyt infotilaisuudet
suuntautuivat lähinnä uusille Snellmanin toiminnasta kiinnostuneille naudantuottajille. Tilaisuudet herättivät paljon
mielenkiintoa ja osallistujia tilaisuuksissa olikin yhteensä reippaasti yli 200
henkeä.
- Olemme iloisia siitä, että tuottajat ovat
lähteneet aktiivisesti liikkeelle. Haluamme tilaisuuksien avulla kertoa, mikä
on Snellmanin asema lihamarkkinoilla
ja miksi suomalainen alkutuotanto on
meille niin tärkeä, Vesa Hihnala sanoo.

Suomalaisuus on avain laatuun
Tilaisuudet avasi alkutuotannon johtaja
Tomas Gäddnäs kertomalla Snellmanin
taustasta, kehityksestä ja tavasta toimia.
- Yhtä tärkeätä kuin että voitamme kuluttajien luottamuksen on, että tuottajamme ovat tyytyväisiä. Avoimuus
ja vastuullisuus ovat toiminnassamme
avainasemassa. Haluamme tehdä asiat
erilailla kuin muut ja tarjota näin ihmisille mahdollisuuden parempaan, Tomas
kiteyttää.
Snellmanin toiminnan tavoitteena on
kehittää yhä aidompia ja luonnollisempia tuotteita.
- Kuluttajat arvostavat laadukkaita ja
aidosti suomalaisia tuotteita, mutta jos
meillä ei ole suomalaista lihaa tuotantoinvestointimme ovat turhia, Tomas
jatkaa.

Aktiivista keskustelua
Ennen lounasta Vesa kertoi tarkemmin
alkutuotannon eri toiminnoista ja esitteli hankintahenkilökuntaa. Myös sopimusasioista keskusteltiin ja kysymyksiä
esitettiin mm. vasikkavälityksestä ja
noutojen nopeudesta. Kysymyksiä tilai-

•	Keski-Suomessa paperiteollisuuden, metsätalouden,
puuteollisuuden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen työpaikkaosuudet ovat
lähes kaksinkertaisia koko
maahan verrattuna
• Väestömäärä oli vuoden
2012 lopussa 275 161
• Teuraaksi meni vuonna 2012
yli 4 600 lehmää, mikä tarkoittaa noin 1,3 milj. kiloa
• Nuorten nautojen teurasmäärä oli yhteensä noin 3,3
milj. kg vuonna 2012

Lähde: www.mtt.fi, Suomen
Gallup Elintarviketieto Oy

Nautapäivä Keuruulla herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua.

suuksissa tuli myös viennistä ja syksyn
aikana paljon mediassa puheenaiheena
olleesta eläinten hyvinvoinnista sekä
tuottajien jaksamisesta.
- Emme väitä olevamme paras kaikessa.
Meillä on vielä paljon kehitettävää toiminnassamme. Uskomme kuitenkin olevamme hyvä yhteistyökumppani, Vesa
toteaa.
			
HH

Hietasen veljekset
Snellmanin alkutuotanto sai vahvistusta joulukuun alussa kun
veljekset Timo, Tero ja Tomi Hietanen aloittivat työnsä KeskiSuomen alueella. Timo toimii Snellmanin nautapuolen alueedustajana. Tomi ja Tero puolestaan hoitavat alueen nauta- ja
vasikkakuljetukset.
Veljekset ovat keränneet kokemusta
teuraspuolen kuljetuksista jo nuorina
poikina isän kuljetusfirmassa.
- Työtä ollaan aina tehty suurimmaksi
osaksi omalla porukalla. Tämä on erittäin antoisaa työtä, millä on pitkät perinteet, koska olemme saaneet olla mukana lapsesta saakka, Timo kertoo.
Vuonna 2002 Timo siirtyi hoitamaan
hankintaa ja teuraskuljetuksia Saarioiselle Keski-Suomen alueella. Tomi
tuli mukaan toimintaan jokunen vuosi
myöhemmin ja vuonna 2009 myös Tero
aloitti työt yrityksessä. Heille on vuosien saatossa kertynyt vankka tuntemus
alueesta.
- Hankintamiehenä sain hyvän tuntemuksen alueen tiloista. Nyt kun käyn
tapaamassa tuottajia tiloilla tuntuu kuin
menisi kavereiden luokse, Timo kuvailee.
Veljeksille on aina ollut tärkeää avoin ja
rehellinen yhteistyö ja tätä he haluavat
jatkaa myös Snellmanin palveluksessa.
- Olen valmis tekemään työtä sen eteen,
että kaikki, niin tuottajat kuin kuluttajakin olisivat tyytyväisiä. Mitä luvataan
niin sen täytyy myös pitää. On tärkeää,
eläimet saadaan liikkumaan turvallisesti
mutta tehokkaasti niin tilojen kuin teurastamonkin välillä.

Myös Tero ja Tomi yhtyvät Timon mietteisiin tulevasta.
- Avoin ja rehti yhteistyö on meille erittäin tärkeää. Tuntuu hyvälle päästä jatkamaan työtä tuttujen tuottajien parissa. Samalla on piristävää tarttua uusiin
haasteisiin, Tomi sanoo.
Samoilla linjoilla on myös Tero, joka korostaa etenkin yhteistyön merkitystä.
- Oleellinen osa yhteistyötä on tuen
tarjoaminen. Meillä on monia yhteistyötuottajia, joiden kanssa perheemme on
tehnyt töitä jo kolmen sukupolven ajan.
Tämä on meille erittäin arvokasta.
Työn vastapainoksi veljeksiltä löytyy
myös monipuoliset vapaa-ajan harrastukset. Kauniilla Suolahden alueella veljesten harrastukset
painottuvat luonnollisestikin lähinnä ulkoiluun ja eräilyyn.
Timo kertoo urheilevansa paljon ja
varsinkin lenkkeilyharrastus on saanut
miehen juoksemaan
jopa puolimaratonin
Tero, Tomi ja Timo
Hietanen

Tuottajatilaisuus Laukaassa lokakuussa.

viime kesänä. Timon vapaa-aika kuluu
kuitenkin pitkälti perheen kanssa, johon
kuuluu vaimon lisäksi kaksi kouluikäistä
lasta. Kotoa löytyy myös pieni nautatila
emolehmineen, Englannin bulldoggeja
unohtamatta.
Luonnon läheisyys näkyy myös Tomin
harrastuksissa. Hän kertoo metsästävänsä ja kalastavansa aina kun aika
antaa myöten. Metsästämään mukaan
pääsee usein myös perheen Suomen
ajokoira. Tomi ja hänen vaimonsa saivat
myös perheenlisäystä kesällä heidän
esikoisensa syntymän myötä.
Kalastus ja etenkin perhokalastus kuuluu myös Teron harrastuksiin. Harrastuksen puitteissa tulee matkusteltua
jonkin verran niin Suomen Lapissa kuin
Norjassakin. Tero on lisäksi aktiivinen
vapaaehtoistyössä, mikä painottuu lähinnä vähäosaisten auttamiseen.
HH

Miksi
virikkeitä?
Sikojen hyvinvointia voi parantaa antamalla niille jotain
pureskeltavaa ja tongittavaa–
niin sanottuja virikkeitä. Eräät
virikkeet myös vähentävät
hännän- ja korvanpurentaa.
Kaikilla sioilla on voimakas sisäsyntyinen pureskelun ja tonkimisen tarve.
Monet sikaloissa esiintyvistä ongelmista kuten hännän- ja korvanpurenta
johtuvat osaksi siitä, että karsinoissa
on tarjolla vain vähän pureskeltavaa ja
tongittavaa. Silloin pureskelu kohdistuu
helposti muihin sikoihin.
Eri materiaalien välillä on suuria eroja
siinä, onko niistä apua purennan vähentämisessä ja viihtyvyyden lisäämisessä.
Osa yleisesti käytetyistä virikkeistä on
todellisuudessa melko tehottomia. Parhaista virikkeistä on kuitenkin todellista
hyötyä sekä sioille että tuottajalle.
Kustannusten ja työmenekin pitäminen matalina on välttämätöntä, jotta
virikkeellistäminen olisi taloudellisesti
kannattavaa. Tehottomat virikkeet ovat
tuottajalle pelkkä kustannus. Tuottajalle tärkeä tieto onkin, millä virikkeillä on
sekä todellista hyödyllisiä vaikutuksia
että pienet kustannukset.
Helena Telkänranta
Helsingin Yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tule kuulemaan lisää eri virikkeistä
ja niiden käyttökelpoisuudesta sekä
niiden vaikutuksesta sikojen hyvinvointiin ja tuotannon kannattavuuteen Snellmanin Sikaseminaariin 1516.1.2014 Seinäjoella.
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Tervetuloa Snellmanin

Sikaseminaariin

15-16.1.2014 Seinäjoki Areena
 Ensimmäisen päivän aikana käsitellään Snellmanin Maatiaispossun
asemaa Suomen ja maailman markkinoilla.
Snellmanin Maatiaispossu – missä mennään 2014, Tomas Gäddnäs
Herra Snellmanin positio 2014, Peter Fagerholm
Mitä tuottaja sanoo Snellmanista – onko yhteistyössä potentiaalia
Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto
Figen maailman sianjalostuskartalla, Timo Serenius
Snellman maailmassa, keskustelua siantuotannosta 2014
Puheenjohtajana Carola Lindholm-Gerlin
a) Euroopan sikamarkkinat, alustus Anne Kallinen
b) Herra Snellmanin erilaistuminen, alustus Peter Fagerholm
c) Sikaketjun kehityspotentiaali, alustus Timo Serenius
Gm-vapaus sikojen ruokinnassa
Soijan laadun ja saatavuuden varmistaminen
Risto Uusitalo Finnprotein
Kommenttipuheenvuoro, Kirsi Partanen
Leena Laitinen Snellmanin uusi toimitusjohtaja – Kuka olet?
Haastattelijana Carola Lindholm-Gerlin
Elintarviketeollisuus, kauppa ja Snellman
Leena Laitinen
Päivän päätteeksi kokeilemme Snellmanin Kunnon-ruokamakkaraa.
 Iltatilaisuus (Sokos Hotel Lakeus)
Iltatilaisuudessa Carola Lindholm-Gerlin jakaa eväitä päivittäiseen
jaksamiseen yrittäjänä.
 Seminaarin toinen päivä keskittyy Snellmanin Kunnon Maatiaispossun
tuotantoon. Mukana päivässä on rehualan toimijoista Rehuraisio, Suomen
Rehu, Feedex ja VetAgro.
Ruokinta terveyden ja hyvinvoinnin takana, Kirsi Partanen
Huipputuotos lähtee perusasioista, Martti Hassila
Mistä on hyvä virike tehty, Helena Telkänranta Helsingin Yliopisto
Rakenne emakon kestävyyden mittarina, Marja Nikkilä
Emakko ja porsas: Porsaan laatu alkaa emakon ruokinnasta
Suomen Rehu, Raisioagro, VetAgro/Feedex
Lihasika: Lihasian kasvatuksen optimointi: ruhopaino+liha-%+kasvu
RaisioAgro, Feedex/VetAgro, Suomen Rehu
Vapaata tutustumista yhteistyökumppaneiden tarjontaan
Eväitä eteenpäin: Tuottaja Snellman yrittäjänä
Tuottajan ja Snellmanin yhteenvedot Kunnon Maatiaispossutuotantoketjun
jatkokehityksestä.
Katso lisätietoja ja koko
ohjelma Anelmasta!

Kun ihminen
pitää työstään,
siitä saa myös energiaa jatkaa
- On minulla unelmia, kaikilla niitä pitää olla, Reijo hymyilee kun
häneltä kysytään, mitä hän aikoo tehdä nyt eläkkeelle jäädessään. Snellmanin sikakonsultti Reijo Lintulahti jäi eläkkeelle
1.10.2013, mutta kiireisen syksyn takia hän auttoi tuottajia vielä
tulevan talven rehusuunnitelmien laadinnassa. Marraskuun sikatilaisuuksissa juotiin Reijon eläkekahvit.
Snellmanin palvelukseen Reijo siirtyi
Raisiolta keväällä 2002. Raisiolla hän oli
tehnyt töitä rehuneuvojana ja -markkinoijana Etelä-Pohjanmaan alueella. Jo
Raisiolla työskennellessään Reijo teki
paljon yhteistyötä Snellmanin kanssa,
erilaisten rehututkimusprojektien puitteissa.
- Kun aloitin Snellmanilla sain paljon
yhteydenottoja entisiltä yhteistyötuottajilta Raision ajoilta. Näin työni Snellmanilla muokkautui ajan mittaan neuvontatyön ohessa myös hankintatyöksi,
Reijo kertoo.

Hyvinvoiva tila tavoitteena
Työstään Snellmanilla Reijo kertoo pitäneensä erittäin paljon ja kokenut sen
hyvin mielenkiintoiseksi.
- Kun ihminen pitää työstään, siitä saa
myös energiaa jatkaa. Tässä työssä on
ollut hienoa se, että pääsee tekemään
kahta hyvää asiaa samaan aikaan. Ensinnäkin pääsee auttamaan sikojen hyvinvoinnin kehittämisessä mutta samalla edistää myös tuottajan hyvinvointia.
Kun siat voivat hyvin myös tuottaja voi
useimmiten hyvin, Reijo kertoo.
Kenttätyön parhaimpia puolia on Reijon
mielestä ollut myös sen monimuotoisuus.
- Työssä pitää aina pystyä hahmottamaan kokonaisuus ja ymmärtämään se,
miten monet eri asiat kuten esimerkiksi sikojen rehut ja kasvatus vaikuttavat
niin sikojen kuin tuottajan ja koko perhetilan hyvinvointiin. Jokainen tila pitää
käsitellä yksilöllisesti ja sitä pitää kehittää yhteistyössä. Tuottajan pitää saada
energiaa ja hyvää mieltä työstään.

Seuranta, avain kehitykseen
Iso osa Reijon työstä kentällä on painottunut sikatilojen toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Hän kertoo, että
avain kehitykseen on mittaaminen ja
mittaustulosten seuranta. Ellei tiedetä
mitä on tehty ja mitä teoilla on saavutettu, ei myöskään pystytä kehittymään.
- Sikalan tärkein ostos on eläinten punnituksiin soveltuva vaaka, jota sitten
myös pitää käyttää. Ilman vaakaa ei
saada numeerista tietoa. Vain tiedon
avulla pystytään mittaamaan tuloksia
ja seuraamaan muutosta, Reijo selittää.
Hän jatkaa, että ongelmien ja kehityskohteiden kirjaaminen esimerkiksi päiväkirjaan on monesti hyvä idea.
- Vihkoon voi alkuun kirjata päivän aikana esille tulevat ongelmat, vihon keskiosaan suunnitelma siitä, miten ongelmat aiotaan ratkoa ja vihon loppuosaan,
miten ongelmat käytännössä ratkaistiin.
Ellei ongelmakohtia kirjaa ylös ja laadi
niille kehityssuunnitelmaa, ne tahtovat
helposti unohtua.

Yhteisöllisyys ja luottamus
Reijo muistelee lämmöllä myös lapsuuttaan maatilalla ja miten sieltä saadut
opit ja vanhempien ohjeistukset ovat
toimineet ohjenuorana hänelle työelämässä. Hän on kiitollinen myös esimiehiltään saamastaan tuesta ja opeista
työurallaan.
- Kentällä tehtävä yhteistyö on vaatinut
hyvien esimiesten luottamusta ja lojaalisuutta. Olen saanut aika vapaat kädet
työssäni ja se on kyllä lisännyt innostusta, Reijo sanoo.
Hän vertaa mietteissään työyhteisöä ja

Tuottajatilaisuudet ovat usein sisältäneet muistiinpainuvia hetkiä, vastaa
Reijo Lintulahti kysymykseen, mitkä
ovat olleet hienoimpia hetkiä töissä.
- On hienoa tuntea itsensä snellmanlaiseksi kun näkee, miten yrityksen johto
avoimuudellaan ja rehellisyydellään luo
uskoa ympärilleen tuottajatilaisuuksissa. Yksittäisenä hetkenä se oli myös
upea päivä kun Snellman päätti ostaa
Figen Oy:n ja näin pelastaa suomalaisen sianjalostuksen, sekä toinen tärkeä
päätös kun siirryttiin täysin gm-vapaaseen ruokintaan.

yhteistyötä eri toimijoiden kesken jalkapallojoukkueeseen. Harvoin yksin saa
hyviä tuloksia aikaan. Pitää osata olla
joukkuepelaaja ja ottaa vastaan sekä
myös antaa tukea.
- Katsoisin tärkeäksi, että tuottajat kokoontuisivat pienryhmissä 3 - 4 kertaa
vuodessa ja käsittelisivät ammattia kehittäviä kuin myös jaksamiseenkin liittyviä asioita. Ihminen on kuin laumaeläin,
on tärkeätä tuntea kuuluvansa johonkin,
Reijo pohtii.
Vaikka Reijo onkin jo saavuttanut eläkeiän hän kuitenkin vakuuttaa, että hän
jossain muodossa jatkaa vielä työelämässä.
- Kropan pitää saada olla liikkeellä ja haluankin jossain määrin edelleen tehdä
töitä tuottajien ja sikatalouden parissa,
Reijo sanoo.
Vapaa-ajan harrastuksiakin löytyy paljon kuten esimerkiksi moottoripyöräily
ja tulevaisuudessa myös asuntoautoilu.
- Haaveena on reissata vaimoni Helenan
ja muuttolintujen kanssa etelään asuntoautolla, Reijo hymyilee.
HH
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Eläinten rehua, vuotia ja lääketieteen tarvikkeita

Teurastamon sivutuotteet

Turkiseläinten rehu
Turkiseläinten rehuksi käytettävät sivutuotteet myydään Torp Frysille Kolppiin.
Sinne haetaan joka päivä noin 26 tonnia
raaka-ainetta, mikä merkitsee 1-2 kuorma-auton kuormaa.
– Torp Frysille menee kaikki pistämisestä

kertyvä veri, sian suolipaketit, naudanvatsat, osa teuraslinjan jäämistä ja kaikki sian luut, joita ei myydä vientiin, Ronny Snellman kertoo. Sian suolipaketit ja
naudan pötsit pestään ja tyhjennetään
ennen kuin ne jauhetaan ja hapatetaan
yhdessä muun turkiseläinten rehuksi
menevän materiaalin kanssa. Vuonna
2012 rehun valmistukseen toimitettiin
6,5 milj. kg raaka-ainetta.

Koiranruoka
Snellmanin tytäryhtiö Mush ostaa vuosittain 1,3 milj. kg sivutuotteita koiranruoan valmistukseen. Tästä määrästä
suurimman osan muodostaa valkuaisainepitoisista osista, kuten keuhkoista,
keuhkoputkesta, sisäkorvasta, hylätystä
maksasta, korvista, hännistä ja teuraslinjan jäämistä tehty seos. Tämä seos
jauhetaan erilaisiin koiranruokatuotteisiin, esimerkiksi lihapulliin, jotka myydään Barf -tuorerehuna. Leikkaamosta
Mush ostaa myös suuren määrän rustoa

Vuodat

60%

12%

Mushin koiranlihapullat valmistetaan
Snellmanin teurastamolta tulevista
valkuaisainepitoisista
sivutuotteista, esim.
keuhkoista, keuhkoputkista ja hännistä.

Snellmanin teurastamolla kertyy vuosittain 14 milj. kiloa sivutuotteita. Sivutuotteeksi lasketaan kaikki se, mikä poistetaan ruhosta
ennen punnitusta. Suurin osa tästä materiaalista kulkeutuu jalostuksen jälkeen käyttöön, mutta lähemmäs 3 milj. kg on sellaista,
mikä lain mukaan on hävitettävä.
Sivutuotteet voidaan jakaa seitsemään
osaan: omaan tuotantoon käytettävät
osat, vientiin tai bulkkimyyntiin menevät elintarvikkeet, turkisteollisuuden
eläinten ruoka, koiranruoka, rasva, vuodat sekä tuhottavat osat.
– Me pyrimme kehittämään ja löytämään uusia tapoja käyttää mahdollisimman suuri osa eläinruhosta omaan
tuotantoon, Snellmanin Lihanjalostuksen tuorelihan ohjauspäällikkö, Ronny
Snellman sanoo. Naudan ja sian kieltä
käytetään lihajalosteisiin, sianmaksaa
maksapasteijoihin ja joissakin sousvidetuotteissa voimme käyttää naudan elimiä ja poskilihaa.

Turkiseläinrehu

Vienti ja kehitys

Snellman on parhaillaan aloittamassa yhteistyössä ulkopuolisen toimijan
kanssa uutta projektia, jossa halutaan

Suurimmasta osasta Snellmanin teurastamon sivutuotteita tulee turkiseläinteollisuuden rehuraaka-ainetta. Kuvassa Torp
Frysin kuljettaja Christer Långbacka noutaa päivän toimituksen. Noin 26 tonnia
raaka-ainetta haetaan päivittäin Kolpin
tehtaalleen Pedersöreen. Tämä vastaa
vuositasolla 6,5 milj. kg.

11%
Rasva

8%

Puolet Snellmanin teurastamon sivutuotteista
käytettiin turkiseläinten
rehun raaka-aineeksi. Toiseksi
suurimman ryhmän muodostavat
naudan vuodat ja niistä saadaan myös
eniten tuottoa. Hävitettävät sivutuotteet
(3,2 milj. kg) eivät ole kuvassa mukana.

ja suurempia luita, jotka pakastetaan ja
kuivataan koirien välipaloiksi.

Osa niistä tuotteista, joita Snellman ei
voi käyttää omaan tuotantoonsa, viedään bulkki-tavarana. Snellman myy
mm. sianvatsaa Aasiaan ja Venäjälle viedään paljon sian elimiä, kuten sydämiä
ja munuaisia.
– Aina silloin tällöin meillä on projektina
ottaa raaka-aine talteen mahdollisimman tarkasti, Ronny Snellman kertoo.
Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä espanjalaisen lääketehtaan kanssa,
joka valmistaa keinotekoisia sydämen
läppiä sian ja naudan sydänpussikalvosta. Olemme saaneet tiedusteluja myös
naudan sappikivistä ja myymme lääketeollisuudelle jonkin verran sian aivoja.

Koiranruoka

hyödyntää sian ohutsuolta Snellmanin
makkaroiden luonnonsuolena.
– Oman luonnonsuolen valmistaminen
on monimutkainen prosessi, Ronny
Snellman selittää. Meidän lihamäärillämme niitä ei kannata tehdä itse.

Vuodat
Vuodat myydään Suomessa välittäjille
sekä Italiaan, Kiinaan ja Ruotsiin suoraan asiakkaille kansainvälisiä hintoja
noudattaen.
– Vuotaosastollamme on nykyään elintarvikehyväksyntä, joten asiakkaillamme on oikeus uuttaa liivatetta meidän
vuodistamme. Eviran hyväksynnän saaminen edellyttää mm. että ei käytetä hy-

lättyjä ruhoja ja että varasto ja käsittely
täyttävät tietyt normit.

Rasva
Teurastamon sivutuotteiden määrästä
rasvan osuus on 8 %. Rasva pakastetaan ja viedään Saksaan. Snellmanin
teurastamon sivutuoteosaston vastuuhenkilö Viktor Snellman kertoo, että
vilkkaampien teurasjaksojen aikana rasvaa kertyy noin 6 tonnia päivässä, eli
28-30 tonnia viikossa.

Hävittäminen
Teuraslinjalla muodostuu myös sellaisia
sivutuotteita, joita ei voi tai saa käyttää
ja nämä tuhotaan Honkajoen eläinten

6%
4%
Sianelimet
Naudanelimet

hävityslaitoksessa. Nämä sivutuotteet
jaetaan kolmeen ryhmään.
Lainsäädäntö ohjaa 1. luokan riskimateriaalia ja tähän ryhmään kuuluvat
selkäydin, naudan kallo ja aivot, sekä
linjalla hylätyt kokonaiset naudan ruhot.
Hylättyjä ruhoja ei saa koskaan käyttää
tuotantoon, vaan ne lähetetään aina
Honkajoelle. 2. luokan riskimateriaaliin
kuuluvat paiseet, tulehtuneet osat, sorkat ja sarvet. Kolmanteen riskiryhmään
kuuluvat kovat luut, jotka eivät mene
Mushille tai lihalientä valmistavalle Puljonki Oy:lle, päätyvät myös Honkajoelle.
Vuonna 2012 Snellman toimitti Honkajoelle 3,2 milj. kg sivutuotteita.
HJ

Jukka Vähäkangas ja Robert Wahlberg
puhdistavat naudan nahkoja puhdistuspöydällä. Vuodat myydään mm. Ruotsiin
ja Italiaan ja niistä valmistetaan autonistuimia, vaatteita, kenkiä ym.

sut
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Kunnon tuottajamessut
Lokakuussa jo toisena peräkkäisenä vuonna järjestetyistä
Snellmanin tuottajamessuista
tuli yleisömenestys – yli 1000
kävijää. Niin vierailijat, näytteilleasettajat ja järjestäjätkin
ovat yhtä mieltä siitä, että
messuista saa mielellään tulla
perinne.
Messualue sijaitsi aivan Snellmanin
Kuusisaaren tehtaan vieressä ja vierailijat saattoivat käydä sekä teurastamolla että täyttää ruokakassinsa uudessa,
vasta käyttöön otetussa tuottajamyymälässä. Messuteltassa oli touhukas
ja mukava tunnelma. Siellä tarjoiltiin
grillimakkaroita, paninia ja kuorettomia
nakkeja ja luento-osastolla jaettiin tietoa alan ajankohtaisista asioista (katso
seuraava aukeama).
Yksi monista näytteilleasettajista oli
Finnlacto, joka jakoi osaston Valion
kanssa.
– Olemme erikoistuneet nautatilojen
tuotteisiin, kertoo Finnlacton Vesa
Wilén. Vasikka Master on ruokinta-automaatti, joka tunnistaa vasikat ja antaa niille oikean määrän juotavaa. Tällä
tavalla voidaan varmistua siitä, etteivät
määrät kasva liian suuriksi ja että kaikki
vasikat syövät kunnolla.
VasikkaMaster on erittäin suosittu suuremmilla tiloilla ja se maksaa itsensä ta-

kaisin puolessa vuodessa, Vesa kertoo.
Hän pitää kovasti Snellmanin tuottajamessuista.
– Tämä on aivan mahtava tapahtuma,
Vesa sanoo. Vierailijoiden ja esittelijöiden keskuudessa on tosi hyvä tunnelma.
Ei marinaa, vaan ihmiset ovat positiivisia.
Hän saa vahvistusta samalla esittelypaikalla seisovalta Valion Tuomo Linnakoskelta. Tuomo toteaa, että hänellä
on ollut ilo jutella suosikkikeskustelunaiheestaaan, eli vasikanruokinnasta aamusta alkaen.
Snellman välittää Valion Startti-seoksia
maito- ja nautatiloille. Myös Valio panostaa gm-vapaaseen tuotantoon, joten yhteistyö Snellmanin kanssa on helppoa.
Osa tuottajista muistavat varmasti Johanna Lindvallin niiltä vuosilta, jolloin
hän työskenteli Snellmanin MP-toimistossa. Hän perusti vanhempainlomansa

jälkeen yrityksen nimeltä Farmiluotsi,
joka keskittyy nautatilojen taloudelliseen konsultointiin.
– On mukava saada käyttää kaikkea keräämääni kokemusta ja tarjota sitä palveluna maanviljelijöille.
Yhä useammat tuottajat kokevat hyväksi ulkopuolisen yhteistyökumppanin,
joka voi helpottaa tilan talousasioiden
käsittelyä, Johanna toteaa. Kolmen
vuoden ikäisellä Farmiluotsilla on vakaa
asiakaskunta.
– On sekä hauskaa että tärkeää tavata
täällä messuilla näin monia tuottajia samaan aikaan, sekä uusia ja vanhoja asiakkaita. Ja vaikka syviä keskusteluja ei
syntyisikään, tämä on hyvä muistutus siitä, että minun palveluni ovat saatavilla.
ProAgrian osastolla Jan-Olof Johnsson markkinoi tuottajille mm. nurmipaketteja.

Uusitussa tuottajamyymälässä vietettiin avajaisia hyvien tarjousten kera.

– ProAgria panostaa koko maassa nurmiviljelyn laadun parantamiseen. Eri
tarpeisiin löytyy erilaisia paketteja, joko
yksinkertaisempia tai erikoistuneempia,
niille jotka haluavat panostaa parempaan laatuun.
Jan-Olof Johansson toteaa, että viime
kesä oli nurmiviljelyn näkökulmasta harvinaisen hyvä, vaikka siinä olikin paikallisia vaihteluita.
– Tänä vuonna kaikki kolme satoa olivat tasalaatuisempia kuin koskaan
aikaisemmin, sen ansiosta, että sekä
toukokuu että syyskuu olivat lämpimiä.
Viimeinen sato on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös vaativaan naudantuotantoon.
Yrkesakademin i Österbotten ja Keski-Pohjanmaan Maatalousopisto osallistuivat messuille sekä opiskelijoiden
että opettajien voimin. Aamupäivän
aikana saattoi tavata kaksi iloista pehmeää eläintä, lehmän ja possun, jotka

Sekä grillimakkaroilla että kuorettomalla
nakilla oli kysyntää.

kiertelivät alueella ja tervehtivät vierailijoita. YA ja KPM tekevät jonkin verran
yhteistyötä ja kompensoivat toisiaan eri
suuntauksissa ja myös maantieteellisesti. YA:n perusopetus on Vaasassa ja
KPM:n Kannuksessa.
– On tärkeää, että me saamme olla mukana tämänkaltaisissa tapahtumissa,
tavata ihmisiä ja saada mahdollisuuden
kertoa koulutuksistamme enemmän, sanoo Timo Keskinen KPM:sta. Kun aloittaa uuden koulutuksen, se on niin suuri
askel, että A4-kokoinen informaatio ei
yleensä riitä. Ensin on saatava keskustella kunnolla.
– On hyvä keskustella myös yhteistyökumppaneidemme kanssa, esim. Snellmanin, YA:n Paula Väisänen sanoo.
Monet meidän opiskelijamme ovat aikuisopiskelijoita ja osa koulutuksista
tapahtuu yhteistyössä seudulla sijaitsevien alan yritysten kanssa. Maaseudulla
käy usein niin, että nuoret kokeilevat ensin siipiään jollakin toisella alalla, mutta

Paula Halkosaari Nasevasta, Johanna
Lindvall ja Heimo Fiskaali jakoivat osaston messuilla.

»

Vesa Wilén Finnlactolta ja Tuomo Linnakoski Valiolta kertoivat
vasikoiden ruokinnasta.

Timo Keskinen ja Tiina Paavola KPM:stä sekä Jan-Anders Barkar
ja Paula Väisänen YA:sta informoivat erilaisista alan koulutuksista.
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Seminaariluentojen
pääkohdat lyhyesti
Ruokatuotannon
mahdollisuudet
Martti Vähäkangas, Snellman-konsernin
johtaja
- Suomen kilpailuedut lihatuotannossa
ovat erityisesti puhtaus, läpinäkyvyys,
jäljitettävyys ja valvonta

Kirsti Laukkanen jakoi luomu jogurttia
Arlan osastolla.

»

noin 25-vuoden iässä tai kun kotitilalla
tehdään sukupolvenvaihdos, hankitaan
välttämätön koulutus aikuisopiskelijana.
Arlan osastolla Kirsti Laukkanen Hämeenlinnan osuusmeijeristä ja Merja
Lempola Jokilaakson osuusmeijeristä jakavat vierailijoille ekojugurttia. Jugurttipurkit tyhjenivät parempiin suihin.
– Meille on tärkeää olla mukana tällaisissa ammattitapahtumissa, joissa tapaa alan väkeä, Arlan hankintapäällikkö
Jouko Liflander sanoo. Pidämme tärkeänä, että suomalaisella maidontuottajalla on tulevaisuus.
– On mukava tulla näille seuduille tapaamaan maidontuottajia, Kirsti Laukkanen
sanoo.
Jani Paavola ja Eija Isotalo olivat tulleet Snellmanin tuottajamessuille Kaustiselta. Kotona on sikatila, joka on Janin
ja hänen serkkunsa maatalousyhtymä.
Tilalla ollaan parhaillaan siirtymässä

Konefarmin kone-esittely houkutteli monia koeistumaan traktoreiden hyttejä.

- Yhteistyö eettisessä toiminnassa perustuu avoimuuteen ja vastuun kantamiseen
- Snellman jatkaa monitoimialakonsernina ja vahvistaa asemaansa markkinoilla
edelleen

porsaantuotannosta lihasiankasvatukseen ja sikalaan tulee paikat 350 sialle.
– Tällaisissa tapahtumissa on hauska
käydä, Jani Paavola toteaa. Näin äsken
vanhan koulutoverini, tuttuja tapaa juuri
tämän tyyppisissä tilaisuuksissa.

Luonnollisuus ja maku
keskiössä
Peter Fagerholm, kaupallinen johtaja

Peter Björkin erikoismaalattu kuormaauto herätti huomiota. Yksi siihen tutustuneista perheistä oli Alaveteliläinen
Hongell-Nymanin perhe. He olivat tulleet messuille vasta vähän aikaa sitten,
eivätkä olleet vielä nähneet niin paljoa,
mutta sekä hiekkalaatikko että tuottajamyymälä olivat kovassa kurssissa.
Pasi Nyman ja Silvia Hongell-Nyman
saivat sukupolven vaihdoksessa Silvian
vanhempien tilan ja kasvattavat nyt teurasnautoja. Silvia muistaa Snellmanin
jo siltä ajalta kun hän oli lapsi ja vieraili
teurastamolla vanhempiensa kanssa.
– Tänne on aina mukava tulla katsomaan
kaikkea, hän sanoo.
				
HJ

Snellmanin konserninjohtaja Martti Vähäkangas puhui Suomen ruoantuotannon mahdollisuuksista. Oikealla Stefan Dahlvik Yaralta.

Pasi Nyman, Fanny Hongell, Silvia Hongell-Nyman sekä Viktoria ja Maja Nyman.

Katri Strohecker, Finnbeef Ay, piti
tuottajamessuila luennon eläinten käsittelystä. Tässä kooste luennon kekeisistä aiheista.
Olemme tärkeä ja välttämätön osa
ruoantuotantoketjua ja tavoitteena
tulisi olla laadun parantaminen omien toimien avulla. Toimet koskevat
sekä elintarvikkeen laatua että työturvallisuutta.
Eläinten kohtelua ja käsittelyä säätää meillä jo eläinsuojeluasetus.
”Eläintä on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Eläintä ei saa
vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti. Eläintä ei saa raahata sarvista, jaloista, hännästä, turkista tai
suoraan päästä vetäen.”

- Markkinatilanne Suomessa on tällä hetkellä heikko ja kuluttajahinnat laskevat

Eläinten käsittely on
yksinkertaista

- Snellmanin Lihanjalostuksen kasvu on
n. 10% markkinoita nopeampaa kuitenkin kannattavuus on heikentynyt

Käsittelijän tulee osata lukea ja
tulkita eläimiä oikein! Käsittelyssä
eläimiin vaikutetaan halutulla tavalla, se voi olla tarkkailua tai yksittäisen eläimen erottamista laumasta
tai vaikuttamista siihen, miten eläin
seuraa muita eläimiä tai ihmistä.

- Kuluttaja valitsee yhä useammin
luonnollisia ja läpinäkyvästi tuotettuja
tuotteita
- Snellman keskittyy ennen kaikkea vastuulliseen tuotantoketjuun ja luonnollisiin suomalaisiin tuotteisiin

Alkutuotannon
ajankohtaiskatsaus
Eija Isotalo ja Jani Paavola Kaustiselta.

Eläinten käsittely

Tomas Gäddnäs, alkutuotannon johtaja
Kirsi Partanen, rehupäällikkö
Vesa Hihnala, kenttäpäällikkö nauta
- Alkutuotannon tavoitteena on varmistaa Kunnon suomalaisen naudan- ja
sianlihan riittävyys Snellmanille
- Snellman panostaa entistä enemmän
toimivaan yhteistyöhön Suomen parhaiden perhetilojen kanssa
- Snellmanin alkutuotanto on sitoutunut
gm-vapaaseen ruokintaan ja ensimmäiset gm-vapaat tuotteet tulevat markkinoille alkuvuodesta

Nautojen käsittelyssä tulee muistaa, että nauta on ”yksinkertainen”
eläin. Se tarvitsee ruokaa, juomaa
ja makuupaikan. Nauta ei näe kuten me ja se on tärkeä huomioida

omissa liikkeissä. Kipuherkkyys ja
stressinsietokyky ovat yksilöllisiä,
mutta naudat ovat helposti liikuteltavia, mikäli pystytään hyödyntämään niiden luontaista käytöstä ja
reagointikykyä.

Millainen on hankala nauta
käsitellä?
Pelokkaat ja arat, liikkeissään nopeat ja arvaamattomat, aggressiiviset ja ne jotka levittävät levottomuuden muihin ja usein yksin jätetyt
eläimet. Edellä mainitut asiat ovat
osa luontaista käyttäytymistä, sillä
naudan pelkotila voi johtua monesta syystä. Nauta on ikiaikainen saaliseläin ja koska se ei näe hyvin on
luonnollista, että se pelästyy: toisia
eläimiä, meitä ihmisiä, valoja ja varjoja ja vaikkapa hajuja. Nämä asiat
korostuvat esim. lastaustilanteessa,
joten toimi aina rauhallisesti, vältä
korkeita ääniä, toimi hiljaisesti ja
yritä tulkita eläintä. Sen käyttäytymiseen on aina syy!

Siat tutustuvat luontaisesti
uuteen ympäristöön
Rauhallisuus ja kärsivällisyys ovat
tärkeitä myös sian käsittelyssä.
Rohkaisulla ja ohjaamisella ne saadaan ”löytämään” uusi paikka, minne ne halutaan siirtää. Sioilla on
huono näkö, mutta hyvä hajuaisti
ja kuulo, ne liikkuvat mielellään 5-6
eläimen ryhmissä ja eivät halua olla
yksin. Jos sikoja kiirehditään, niin
ne stressaantuvat ja pakkaantuvat
tiukkaan yhteen ryhmään. Samalla
niistä tulee vaikeammin ohjailtavia
ja ne yrittävät epätoivoisesti palata
sinne mistä ovat tulleet. Hiljainen
käsittely on yleensä tehokkainta.
Meitä ihmisiä pelkäävä tuotantoeläin stressaantuu läsnäolostamme
ja täytyy muistaa, että pelon oppii
sekunnissa, mutta sen voittamiseen
voi mennä vuosia.
Saara Rantanen
Käsittelijän tulee osata lukea
ja tulkita eläimiä oikein, kertoi
Katri Strohecker, Finnbeef Ay.
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jaiset

Navetan ava

Eläinten hyvinvointi
korostuu uusissa navetoissa
Kulunut syksy on ollut erittäin vilkasta aikaa uusien navettainvestointien suhteen. Me olemme saaneet olla tänä syksynä
mukana viiden uuden pihattonavetan avajaisissa.
Tämän lisäksi on vielä useampia navetoita valmistunut, jotka
on otettu käyttöön ilman erillistä avoimet ovet -tilaisuutta.
Maidontuotannon lisäksi uusia yksiköitä on valmistunut ja on
parhaillaan valmistumassa myös lihanautojen kasvatukseen.
Yhteinen piirre kaikille uusille tuotantorakennuksille on yhä tärkeämmäksi
noussut eläinten hyvinvointi. Tuotannon
tehokkuus ja yksikkökokojen kasvu eivät
ole ristiriidassa eläinten hyvinvoinnin
kanssa, päinvastoin.
Jos mietit mahdollista rakentamista
esimerkiksi naudanlihantuotantoon tai

haluat vinkkejä vaikkapa vasikka- tai
lastaustilojen suunnitteluun, kannattaa
olla yhteydessä meihin mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

Muuraiskankaan
tila, Kälviä

Honkosen tila, Perho

KoneAgria, Jyväskylä

Honkosen tilalla Perhossa on investoitu uuteen robottipihattoon, jossa on tilaa noin 70 lehmälle.
Navetan avajaiset
pidettiin 27.11. Kuvassa vasemmalla
alue-edustaja Mårten Lassfolk sekä
tuottajapari Katja
ja Ismo Honkonen.

KoneAgria järjestettiin Jyväskylässä 9.-12.10.2013.
Snellman jakoi messuilla osaston Keski-Pohjanmaan
maaseutuopiston kanssa
(Kannuksen ja
Perhon yksiköt).
Kiitos hyvästä
yhteistyöstä ja
hyvistä messuista!

7.11.2013
Maija ja Teemu Muuraiskangas
Tutustu Muuraiskankaan tilaan
tarkemmin seuraavan tuottajalehden jutussa.

Me Snellmanilla tavoittelemme lähivuosille roimaa nautamäärien kasvua. Tähän tavoitteeseen sopii loistavasti, että
maakunnissa investoidaan.		
VH

Mäkelän tila, Kalajoki
Jenna ja Aki Syrjälä Ähtäristä.

Joulukuun neljäntenä päivänä vietettiin navetan avajaisia Pasi
ja Leila Mäkelän tilalla Kalajoen Käännänkylällä. Uusi pihattonavetta on valmistunut pääsosin omalla työllä ja siinä on paikat
70 lehmälle. Yhteensä navetassa on tilat 128 eläimelle. Lähiaikoina tila muuttuu yhtymäksi kun pojat Asko ja Jukka tulevat
mukaan yrittäjiksi. Kuvassa onnittelemassa Snellmanin alueedustaja Pekka Taipale ja kenttäpäällikkö Vesa Hihnala.

Kujalan tila, Nivala
Kujalan tilalla Nivalassa vietettiin
navetan avajaiset 29.11.2013. Tilaisuus houkutteli noin 1400 kävijää.
Uudessa navetassa on neljä lypsyrobottia ja 280 lehmäpaikkaa.
Snellmanilta alue-edustajat Pekka
Taipale ja Mårten Lassfolk sekä
kenttäedustaja Matti Kastarinen
varmistivat, että kävijät saivat
herkutella Snellmanin grillimakkaroilla.
Kuvassa oikealle: Pekka Taipale
sekä Jaakko, Markku, Heikki ja Irja
Ohtamaa.

Syrjälän tila, Ähtäri
Jenna ja Aki Syrjälän navetan avajaiset
pidettiin 4.11.2013 Ähtärissä. Tapahtumassa kävi noin 450 vierasta. Jenna ja
Aki ovat uusia Snellman-tuottajia. Navetassa on tilat noin 70 lypsylehmälle
ja nuorkarjalle. Vasikoille remontoidaan
vanhaa navettaa.

Navetan avajaisissa kävi n. 450 vierasta.

Paikalla kaluste- ja laitetoimittajien lisäksi myös pidemmän ajan yhteistyökumppanit Semex ja HHEmbryo, sekä Suomen
Ayrsirekasvattajat ry. Snellmanilta osallistuvat alue-edustajat Jouko Jaakola ja
Pekka Taipale sekä kenttäedustaja Matti
Kastarinen.

Jouko Jaakola ja Pekka Taipale tarjosivat
grillattua Eetvarttia ja Iivaria.
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Kunnon Perhetila

Kunnon Perhetila

Joulupöytä kokoaa
perheen yhteen
Joulu on perinteitä täynnä, perinteitä minkä parissa on pienestä asti
kasvanut ja jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Toisaalta joulu
voi koostua myös uudenlaisista tavoista ja perinteistä. Vietti joulu
sitten vanhoja perinteitä noudattaen tai moderneja trendejä kokeillen
niin monessa perheessä jouluaaton kruunaa kuitenkin joulupöytä, minkä ympärille koko perhe kokoontuu.
Kysytäänpä näin joulua odotellessa mitä Snellmanin alkutuotannon
väen jouluaaton joulupöytään ja perinteisiin kuuluu?
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Vaihtoehto perinteiselle
korppukuorrutukselle
siirappia
fariinisokeria
sinappijauhetta
(neilikoita)
Laita kinkku tarjoiluastiaan.
Poista verkko sekä päällä oleva
rasvakerros. Sivele kinkku siirapilla ja ripottele päälle tasaisesti
fariinisokeria ja sinappijauhetta.
Kuorruta kinkkua 250 asteessa
noin 10 minuuttia kunnes pinta
kuplii ja väri on kauniin ruskea.

Suomalaisen joulupöydän ehdoton kuningas on joulukinkku.
Joulukinkun paistaminen on kuitenkin oma taiteenlajinsa
eikä yhtä ainoata oikeata tapaa paistaa kinkkua olekaan.
Tässä kuitenkin meidän vinkkimme joulukinkun paistoon.

Joulukinkun paistaminen
Joulukinkku voidaan paistaa joko
uuniin sopivassa paistopussissa tai
suoraan ritilän päällä. Paistopussin
ansiosta paiston yhteydessä saadaan
kuitenkin talteen erittäin maukas liemi.
1. Lämmitä uuni 100 asteeseen.
2. Huuhtele ja kuivaa joulukinkku.
Jätä verkko kinkun ympärille.
3. Laita joulukinkku paistopussiin ja
työnnä paistomittari kinkkuun niin,
että sen kärki on keskellä kinkkua. Jos
kinkussa on luu, varo ettei mittari osu
siihen.
4. Aseta kinkku rasvapuoli ylöspäin
uunin ritilälle, keskitasolle tai alem-

mas, kinkun koosta riippuen. Laita
alle uunipelti ja kaada sille vähän vettä, jotta kinkusta tippuva neste ei pala
kiinni. Tee tämä varsinkin silloin, kun
paistat kinkun ilman paistopussia.
5. Paista kinkkua uunissa noin 1,5 tuntia per kilo.
Joulukinkun koosta ja muodosta riippuen, kinkku voi valmistua hieman eri
aikoihin. Joulukinkun sisälämpötilan
tulee olla 74 astetta, jotta se on kypsä. Jos tavoitteenasi on ylikypsä joulukinkku, pitää sisälämpötilan olla 83
astetta tai jopa vähän yli.

Kiitos menneestä vuodesta!

Rauhallista Joulua!

