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Suomalainen on vielä puhdasta
■ Talven tuottajaseminaareissa käsittelimme suomalaisen lihantuotannon haasteita
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Useimmat ovat sitä mieltä että kyllä on.
Mikään ei tule kuitenkaan automaattisesti
vaan meidän on tehtävä määrätietoisesti
töitä haasteiden voittamiseksi. Yksi suurista haasteista tänään ja tulevaisuudessa on
se, että meidän on totuttava olemaan toistuvasti uusien tilanteiden edessä. Se, joka
nopeasti ja joustavasti pystyy sopeutumaan
yllättäviin tilanteisiin, tulee todennäköisesti
onnistumaan melko hyvin. Se, joka kohtaa
uudet tilanteet negatiivisella asenteella, tulee tuskin menestymään.
Elämme avoimessa markkinassa, jossa meillä
tukimuutosten lisäksi on vastassamme hintasyklejä, kustannussyklejä, epidemiariskejä,
mediavirtauksia ja muita maailmanlaajuisia
ilmiöitä. Parantamalla jatkuvasti kilpailukykyämme ja hyödyntämällä vahvuuksiamme,
voimme tulla paremmiksi näiden ilmiöiden
kohtaamisessa.
Suomalaisen lihantuotannon tulevaisuus
riippuu pitkälle siitä miten hyvin me onnistumme saamaan suomalaiset suosimaan
suomalaista lihaa ulkomaisen sijaan. Tärkeimmät siihen vaikuttavat asiat ovat hinta,
tuoreus ja turvallisuus. Useimmat lihankulutukseen vaikuttavat tekijät ovat sellaisia,
joihin me voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme ja asenteillamme.

Talven aikana mediassa käydyt keskustelut
ovat liittyneet melko pitkälle salmonellaan.
Aiemmin talvella raportoitiin salmonellan
runsaasta esiintymisestä tanskalaisessa
sianlihassa. Pian sen jälkeen tuli rehusalmonellaepidemia Suomessa. Monelle on ollut
vaikea nähdä ja ymmärtää erot asioiden
välillä. Tanskassa salmonellaa esiintyy säännöllisesti suuressa osassa lihaeriä ja monia
ihmisiä sairastuu siihen vuosittain. Suomessa salmonella on saastuttanut eläinten rehua ja tämän seurauksena myös muutaman
kotieläintilan. Tänä päivänä voimme lukea
lehtien hiukan yllättyneinä toteavan, ettei
yksikään ihminen vielä ole sairastunut talven salmonellaepidemian vuoksi.
Saastuneen rehun ja tartunnan saaneen lihan välillä on kuitenkin pitkä tie valvontajärjestelmiämme ansiosta. Suomalainen liha
on vielä puhdasta ja turvallista kuluttajille.
On valitettavaa, että suomalainen alkutuotantoketjun kontrollipiste petti ja bakteerit
pääsivät aina eläinrehuun asti. Salmonellan
suhteen meillä on nollatoleranssi ja siksi
jokainen tartunta on tilalle jonkinasteinen
katastrofi – katastrofi, jota kuitenkin voidaan lieventää vakuutuksilla.
Snellmanin tuottajien osalta tilanne näyttää
yllättävän hyvältä. Yhdestäkään virallisesta näytteestä ei ole löytynyt salmonellaa.
Tämä on positiivista raaka-ainetilannetta
ajatellen. Vuosi 2009 on nimittäin alkanut
Snellmanilla varsin reippaasti. Myynti vetää
useimmilla alueilla paremmin kuin pitkään
aikaan ja saamme tehdä hiukan enemmän
töitä, jotta raaka-aine riittää.

Kunnon jauheliha valtaa uusia markkinoita
■ Suomalaiset arvostavat tuoretta suomalaista jauhelihaa. Tämä on tullut varsin hyvin esille, Snellmanin Kunnon suomalainen
jauheliha -kampanjan aikana.
Kysyntä on ylittänyt odotukset ja vaikka
olemme kasvattaneet teurasmääriä budjetoitua suuremmiksi, olemme joutuneet
rajoittamaan myyntiä. Maaliskuussa jauhelihan viikkomyynti teki uuden ennätyksen,
173 000 kg yhden kalenteriviikon aikana.
Snellmanin jauheliha on laatutuote ja siksi
emme halua tinkiä raaka-aineen laadusta.
Raaka-aineen on tultava omasta integroidusta ketjustamme, Maatilan Parhaat tuottajilta. Siksi haemme nyt yhteistyöhön
mukaan lisää lihantuottajia.

Hyvän tuotteen aikaansaamiseen ja sen
menestymiseen vaaditaan hyviä yhteistyökumppaneita ja korkealaatuista raakaainetta. Snellmanin tuottajana voit hyötyä
olemalla mukana Kunnon -tuotantoketjussa. Suuri vahvuus ja tulevaisuutta ajatellen
myös suuri mahdollisuus, on voida tarjota
kuluttajille laatutasoa, joka on täysin omaa
luokkaansa Suomen suurimmassa tuorelihatuoteryhmässä.
Kiitämme tuottajiamme myötävaikuttamisesta jauhelihakampanjassa ja järjestämme
Kunnon Tuottajapäiviä henkilökuntamyymälässä yhtenä päivänä viikossa touko- ja
kesäkuun ajan. Yhteistyöterveisin Snellmanilta,

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja
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Snellman kutsuu tuottajakampanjaan
Maaliskuussa uusia määräennätyksiä
Alkuvuosi 2009 on ollut positiivinen Snellmanin Lihanjalostukselle. Liikevaihto on kasvanut 11 % myynnin kasvun vanavedessä. Varsinkin jauhelihan myynti on ylittänyt odotukset
ja saavuttanut uusia ennätysmääriä, mutta myös jalostemyynti
näyttää maaliskuun osalta tervetullutta nousua. Tämä tarkoittaa sitä, että Snellmanin raaka-ainetarve kasvaa edelleen.
Teurasmäärät ovat edelleenkin nousseet. Snellmanin naudanja sianhankinta nousi maaliskuussa 2,33 milj kiloon, joka on
uusi kuukausiennätys. Naudanhankinta kasvoi ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana 14 % ja sianhankinta 3 %. Porsasvälityksessä talvelle on ollut tunnusomaista porsasvaje. Porsaiden
tarjonta on alkuvuonna ollut arvioitua pienempää. Vasikoiden
kysyntä oli heikompaa alkuvuonna, mutta tilanne on nyt normalisoitunut.
Naudan tuottajahintaa nostettiin vuoden alussa sekä uudelleen huhtikuussa Nautabonus-kampanjassa. Euroopassa sianhinta on ollut talven ajan alhaalla ja myös Suomessa hinta on
laskenut hiukan. Snellman ei mennyt mukaan talvella tapahtuneeseen yleiseen hinnan laskuun ja siksi sian tuottajahinta on
pysynyt vakaana tammikuun jälkeen.

Etsimme uusia tuottajia mukaan yhteistyöhön vastataksemme
Snellmanin tuotteiden kasvavaan myyntiin. Lisäkasvutarve on
suurin nautapuolella, mutta saamme avata oven myös muutamille uusille siantuottajille jo tämän vuoden aikana.

Kunnon Nautabonus +10 c/kg kevään ja
alkukesän aikana
Nautaraaka-aineen varmistamiseksi kesän jauhelihamyyntiin
julkaisemme Kunnon Nautabonuskampanjan, joka alkaa viikolla 17 ja jatkuu aina heinä-elokuun vaihteen Kokkolan Farmari-messuihin asti. Kampanjan aikana maksamme markkinahinnan lisäksi ylimääräisen hintalisän, Nautabonuksen, 10 c/kg.
Kampanjaeläimistä pitää tehdä teurasilmoitus viimeistään
30.6.2009, mutta haku voi tapahtua vielä heinäkuun aikana.
Nautabonus maksetaan terveistä ja hyväksytyistä naudanruhoista. Sonnien teuraspainon tulee olla yli 300 kg, lehmien
yli 250 kg ja hiehojen yli 170 kg. Nautakampanja päättyy Farmari-messuihin 30.7.–2.8, johon Snellman osallistuu yhtenä
pääyhteistyökumppaneista. Lue lisää nautakampanjasta Anelmasta: http://anelma2.snellman.fi
Tule mukaan Kunnon Nautabonuskampanjaan! Voit mielellään
kutsua mukaan jonkun lihaa tuottavista naapureistasi. TG



Kuluttajille suunnattu ja tiedottava
Snellmanin markkinointipanostukset vuonna 2009
■ Snellman käyttää markkinoinnissa uusia
otteita vuonna 2009, markkinointijohtaja
Peter Fagerholm toteaa.
– Aloitimme yhteistyön uuden mainostoimiston kanssa vuoden -08 alussa ja analysoimme kaikki tuoteryhmät tarkasti. Löysimmekin kilpailuetuja, joista emme ole
vielä tiedottaneet kuluttajille.
Työn tuloksena ovat tulevien vuosien strategiat tuoteryhmätasolla. Ensimmäinen
nähtiin tammikuussa Kunnon jauheliha
-kampanjana. Markkinointi kaksinkertaistaa vuoden 2009 budjettinsa edellisvuoteen verrattuna, mutta se riippuu myös
siitä, että aikaisemmat lanseeraukset eivät
ole olleet samanluonteisia tai niillä ei ole
ollut samaa uutisarvoa.
– Kunnon jauheliha -kampanjalla haluamme tiedottaa kuluttajille, miksi tämä uutuus on
niin tärkeä, tämän vuoksi panostamme myös enemmän.

Kunnon jauheliha miellyttää kuluttajia
– Analysoidessamme
tuorelihaa
tuoteryhmänä päädyimme nopeasti jauhelihaan,
Peter Fagerholm kertoo.
Markkinatiedot osoittavat, että
puolet
rasiapakatusta
lihasta on
jauhelihaa.
Analysoimme markkinatietoja ja
totesimme,
että 82 %
kotita-

louksista käyttää jauhelihaa. Tiesimme
ennestään,
että kuluttajat
arvostavat tuoretta
jauhelihaa, jota ei
ole jauhettu pakastetusta lihasta.
Muokkasimme tuotantoprosessejamme ja
totesimme syksyllä, että voimme
luvata taatusti tuoretta lihaa jauhelihan
raaka-aineeksi. Työn tavoitteena oli, että
Herra Snellman -tuotemerkki on tärkeä
myös jauhelihalle. Kunnon jauheliha -kampanja jatkuu toukokuun loppuun ja siitä
saatiin nopeasti hyviä tuloksia.
– Jauhelihamyyntimme on noussut 35 %.
Kampanjapalautetta mitattaessa olemme
todenneet, että 18–59 -vuotiaiden ikäryhmässä 64 % on nähnyt kampanjan TV:ssä ja
huomasimme myös, että ihmiset ymmärtävät mistä Kunnon jauheliha -kampanjassa on kyse, Peter Fagerholm sanoo.
Myös kauppa on ollut hyvin kiinnostunut
kampanjasta. Myynti nousee jatkuvasti,
samoin tuotanto. Maaliskuussa viikkotuotanto saavutti jälleen uuden ennätyksen,
173 000 kg.

Kuluttajat haluavat avoimuutta
Kampanjassa korostettiin, että liha on taatusti tuoretta ja myös sitä, että se on kotimaista ja peräisin suomalaisilta perhetiloilta. Tätä Snellman tulee korostamaan myös
tulevaisuudessa ja tämä on ensimmäinen
vaihe tultaessa avoimemmaksi kuluttajia
kohtaan.
– Olemme arvioineet, että markkinat ovat
kypsät suuremmalle avoimuudelle myös
alallamme, Peter Fagerholm sanoo. Kuluttajia kiinnostaa saada tietää, mistä liha
tulee ja kuinka tuote valmistetaan. Tätä
kiinnostusta tulemme hyödyntämään.

Kesällä uusia panostuksia
meetvurstiin
Snellman panostaa kesällä paljon meetvurstiin lanseeraamalla kaksi uutta tuotetta.
– Näemme, että meetvurstimarkkinoilla on paljon tehtävää Suomessa, Peter
Fagerholm sanoo. Aikaisemmin olemme
keskittyneet vain erikoismeetvursteihin,
mutta nyt paneudumme myös perusvalikoimaan. Mitään mediakampanjaa ei tule,
vaan lanseeraamme tuotteet yhdessä kaupan kanssa.

Uudet tuotepakkaukset
Snellman on työskennellyt paljon pakkausten parissa yhdessä uuden mainostoimiston kanssa. Pakkaukset ovat saaneet
uuden ilmeen, jonka ansiosta uusien viestien lisääminen etikettiin on helpompaa.
– Pakkaukset ovat tärkein välineemme,
niissä meidän pitää tuoda esiin se, mitä haluamme kertoa kuluttajille. Uudet tuoreliha- ja leikkelepakkaukset tullaan ottamaan
asteittain käyttöön tämän vuoden aikana.
Myös valmisruoka on saanut uuden pakkausmallin ja uudistetun logon, joka yhdistää Herra Snellmanin ja Kokkikartanon aikaisemman logon.Tuoreruoan osalta vuosi
on alkanut hyvin, kasvua on ollut paljon.
Vuonna 2009 painopiste on myymäläpeiton voimakkaassa kasvattamisessa. HJ

Snellmanin Kunnon jauheliha –kampanjan tuloksena myynti on kasvanut noin 35 prosentilla, markkinointijohtaja Peter Fagerholm kertoo.Vuoden toinen panostus koskee meetvurstia:Toukokuussa
Snellman avaa uuden meetvurstitehtaansa ja tuo markkinoille kaksi uutta tuotetta, Kunnon kotimainen meetvursti sekä Kevyt kotimainen meetvursti.



Maatilan Parhaat info

Snellmanin tulos pysyi vakaana
■ Snellman-konsernin liikevaihto ja tulos jatkoivat kasvuaan.
Konsernin liikevaihto oli 148,1 milj euroa (134,8 milj euroa
2007), jossa on kasvua 9,9 %. Liiketulos nousi 7,174 milj euroon (6,555 milj euroa) ja oli 4,8 % liikevaihdosta. Uuden
IFRS-kirjanpitojärjestelmän takia viime vuoden vertailutulos
poikkeaa hiukan aikaisemmin ilmoitetusta.
Lihanjalostuksen liikevaihto kasvoi 7 % ja valmisruokatoiminnassa kasvua oli 13 %. Molempien toimialojen kannattavuus
säilyi hyvänä.Tuorelihan osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi
48 prosenttiin ja leikkeleiden osuus oli 30 %. Myös valmisruoan osuus on kasvanut reilusti 13 prosenttiin. Loput liikevaihdosta (9 %) tulee vastaperustetulta trading-toimialalta.
Vuosi 2008 oli Snellmanin historian suurin investointivuosi.
Investoinnit mm. uuteen lähettämöön ja meetvurstitehtaan
rakentamiseen nousivat yhteensä 14,7 milj euroon. Voimakkaista investoinneista huolimatta omavaraisuus säilyi tyydyttävällä tasolla.

Tuloskehityksen vuonna 2009 ennustetaan jatkuvan suurin
piirtein samalla tasolla, mm. jatkuvien tehokkuusohjelmien
avulla. Vuoden suurimmat investoinnit koskevat meetvurstitehtaan lisäksi Keravan valmisruokatehtaan laajennusta ja yhteensä ne tulevat nousemaan suunnilleen samalle tasolle kuin
vuonna 2008.					
HJ

Snellmanin tulos

2008

2007

Liikevaihto, M €

148,1

134,8

Liiketulos, M €

7,2

6,6

Tilikauden tulos, M €

3,9

4,1

Liiketulos -%

4,8 %

4,9 %

Vakavaraisuus -%

30,1 %

38,9 %

Snellman avaa uuden meetvurstitehtaan

Kapasiteetti ja käsityötaito korostuu
■ Meetvursti on kuulunut Snellmanin
tuotevalikoimaan aivan yrityksen alkutaipaleelta 1950-luvulta lähtien. 60-luvulla
Snellman siirtyi ensimmäisenä Suomessa
käyttämään täysautomaattisia meetvurstiuuneja.
Meetvurstin tuotantokapasiteetti on kuitenkin ollut vuosien varrella usein riittämätöntä, mutta tilanne korjaantuu nyt
Snellmanin ottaessa käyttöön oman meetvurstitehtaan. Uusi 3 000 m2:n suuruinen
tehdas kaksinkertaistaa Snellmanin meetvurstikapasiteetin 1 500 tonniin vuodessa.
Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 6,5
miljoonaa euroa.
– Uudessa tehtaassa sovelletaan ratkaisuja,
joiden me uskomme toimivan parhaiten ja
joiden tiedämme kokemuksesta sopivan
työskentelytapaamme, Henrik Snellman
kertoo. Uusimmat tekniset ratkaisut eivät
aina vastaa asettamiamme laatukriteereitä, ja sen vuoksi olemme joissakin ratkaisuissa päättäneet automatisoinnin lisäksi
tehostaa henkilöstön käsityötaitojen hyödyntämistä.
Tehtaan lämpimänä sykkivä sydän ovat
uunit, joissa meetvursti kypsyy vajaan vii-

kon ajan. Uunit, samoin kuin ilmakanavat
ja ilmavirtojen ohjausjärjestelmät, on hankittu saksalaiselta kylmäsavustuslaitteiden
markkinajohtajalta. Neljään uuniin mahtuu
kuhunkin 10–16 tonnia meetvurstia, jaettuna 30 vaunuun. Prosessin aikana virtaavien ilmamäärien tulee olla tarkkaan
laskettuja, koska tasainen ilmanvaihto on
yksi tuotantoerän laatuun vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä.
Ruiskutustekniikassa Snellmanilla on siirrytty revolveriklipsikoneen käyttöön.
Aikaisemmin käytetyssä tekniikassa oli
ongelmana se, että pitkä ruiskutusputki
aiheutti usein rasvakertymiä eli hiertymiä
makkaratangon pintaan. Uudessa revolveriklipsikoneessa käytetään sen sijaan
kolmea lyhyttä putkea, jotka täyttävät selluloosasuolen vuorotellen tyhjiön avulla.
Hiertymiä syntyy siten huomattavasti vähemmän ja laatu pysyy tasaisen korkeana.

haitta. Tämän vuoksi uusi tehdas on varustettu katalysaattoreilla, jotka lämmittävät
ja puhdistavat kylmäsavustuksessa käytetyn savun.
Energiantuotannossa Snellman on investoinut lämpöpumppuihin, jotka talteenottavat jäähdytyskoneita jäähdyttävien kondensaattoreiden muodostaman lämmön.
– Meetvurstin valmistamisessa kuluu
melko paljon energiaa, Henrik Snellman
kertoo. Sekä ilmankosteutta että lämpötilaa on säädettävä koko useita viikkoja
kestävän prosessin ajan. Kylmillä ilmoilla
käytämme jäähdytyksessä hyväksi myös
suodatettua ulkoilmaa. 		
HJ

Snellmanin kaikki meetvurstit kylmäsavustetaan kuumentamalla aitoa leppähaketta.
Kylmäsavustuksen ongelmana on usein se,
että tehtaasta poistuva savu on ulkoilmaa
kylmempää ja kosteampaa, jolloin savu ei
nouse ilmaan ja siitä voi tulla ympäristö-

Uusi viipalointi- ja pakkauskone on tehokas tapaus. Linjan alkuun syötetään meetvurstitanko, jonka laite viipaloi, asettaa rasiaan ja lopuksi etiketöi. Linjalla on pituutta yli 20
metriä ja se täyttää viisi pakkausriviä kerralla.




Kestävä kotieläintuotanto
Lyhennelmä Ilmo Arosen esitelmästä Snellmanin ja Rehuraision
nautaseminaarissa 19.3.2009 Ylivieskassa.
■ Kotieläintuotannon kestävyys määritellään usein eettiseksi, ekologiseksi ja
ekonomiseksi kestävyydeksi. Ollakseen
eettisesti kestävää, eläinten hyvinvoinnista
ja terveydestä pitää huolehtia ja ruokinnan tulee olla lajityypillistä. Ekologisesti
kestävä tuotanto edellyttää, että tuotannon ympäristövaikutukset on otettu huomioon. Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että ruokinnan tulee olla mahdollisimman
tarkkaan eläinten ravintoaineiden tarpeen
mukaista. Ekonomisesti kestävä tuotanto
on kilpailukykyistä ja kannattavaa.

Lehmien maitotuotos
on kasvanut hurjasti
Lypsylehmien maitotuotos on kolminkertaistunut viimeisen kuudenkymmenen
vuoden aikana (Kuva 1). Parantunut eläinaines asettaa jatkuvia haasteita myös ruokinnalle. Eläinten ravinnontarve voidaan
tyydyttää vain rehuilla, jotka on rakennettu tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan
tiedon perusteella. Rehuraisio hankkii
tarvitsemansa tiedon yhteistyössä Helsingin yliopiston kotieläintieteen laitoksen ja
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) kanssa. (kuvio 1)

tuotannolle. Pohjoismaisessa lypsykarjan
jalostusohjelmassa lypsyrotuisten eläinten
lihantuotanto-ominaisuuksia ei mitata eikä
painoteta. Näin ollen lihakarjasiemennykset ovat ainoa eläinaineksen lihantuotannon tehokkuutta merkittävästi parantava
tekijä emolehmäkarjojen lisääntymisen
ohessa.
Maito-lihaohjelma on kuulunut maidontuotannon kokonaisstrategiaan jo yli neljännesvuosisadan, mutta siitä huolimatta
liharoturisteytysten osuus kaikista siemennyksistä on varsin vähäinen. Maito-lihaohjelman mukaan lypsykarjan heikoimmista
eläimistä ei lypsykarjaa kannata uusia vaan
nämä eläimet kannattaa siementää liharotuisilla sonneilla.
Liharoturisteytykset eivät ole lisääntyneet
toivotusti, sillä laajentavissa lypsykarjoissa
pyritään maksimoimaan oman karjan lehmävasikoiden riittävyys. Toisaalta pelätään
myös poikimavaikeuksia. Nykyisin liharotutiineydet päätyvät kuitenkin yleensä
ongelmattomiin poikimisiin, sillä lypsylehmien koko on kasvanut ja seula liharotusiemennyksiin valituille sonneille on entistä tiukempi. Liharotusonneja ei myöskään
suositella hiehoille.

Lypsylehmien väheneminen
asettaa haasteita lihantuotannolle

Märehtijät ja metaani

Suomessa tuotetusta naudanlihasta noin
80 % saadaan maitorotuisesta eläinaineksesta, noin 10 % puhtaasta lihakarjasta ja
10 % lihakarjaristeytyksistä. Lypsylehmien
väheneminen asettaa lisäpaineita lihan-

Märehtijöiden pötsissä syntyy metaanikaasua, joka on 20–25 kertaa hiilidioksidia
voimakkaampi kasvihuonekaasu. Huhtasen
ja Vanhatalon (2009) mukaan märehtijät
tuottavat arviolta 14–20 prosenttia me-

taanista. Kun metaanin osuus kasvihuonekaasuista on 13 prosenttia, märehtijöiden
tuottaman metaanin osuus kasvihuonekaasuista on tällöin runsaat kaksi prosenttia. Muita metaanin lähteitä ovat suot,
riisinviljely, kaatopaikat, öljyn-, kaasun- ja
hiilentuotanto.
Suomessa kotieläintuotannon metaanipäästöt ovat vähentyneet 1960-luvun
maksimitasosta noin kolmanneksen, maidontuotannossa jopa puolet. Metaanipäästöjen vähentyminen johtuu lehmien määrän vähentymisestä, tuotostason noususta
ja voimakkaammasta ruokinnasta. Maitolitraa kohti nykylehmä tuottaa metaania
nyt noin 40 prosenttia vähemmän kuin
vuoden 1950 lehmä. Lisäksi pitää muistaa,
että nauta pystyy muuntamaan pötsimikrobiensa avulla ihmisravinnoksi kelpaamatonta nurmea maidoksi ja lihaksi.

Sonnien väkirehuruokintaan
kannattaa panostaa
Oheiseen kuvioon on koottu viimeisen viidentoista vuoden aikana Suomessa tehdyt
naudanlihantuotantotutkimukset, joissa
on tarkasteltu väkirehun osuuden vaikutusta sonnien kasvuun säilörehuruokinnalla. Kuva kertoo selvää kieltään. Kaikissa
tapauksissa väkirehun osuuden lisääminen
rehuannoksessa on lisännyt kasvua. Näin
on tapahtunut aina 70 prosentin väkirehuosuuteen asti. (kuva 2)

Ilmo Aronen

Rehuraisio Oy

Väkirehun vaikutus sonnien kasvuun
säilörehuruokinnalla
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Kuva 1. Lypsylehmien keskituotoksen kehittyminen viime vuosikymmeninä
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Märkä kesä näkyy nautojen kasvutuloksissa
■ Vuoden 2008 aikana Snellmanin sonnien
keskiteuraspaino nousi edelleen noin parilla kilolla vuodesta 2007, sama suunta oli
myös erikoistuneilla MP sonniplus-tiloilla.
Kuitenkin päiväkasvultaan parhaan neljänneksen teuraspaino, kuten myös päiväkasvu, laski hieman vuodesta 2007. Tuloksiin
suurin syy löytyy todennäköisesti viime
kesän poikkeuksellisesta märkyydestä ja
sitä kautta säilörehun heikosta laadusta.
Useimmilla tiloilla oli suuria vaikeuksia
korjata säilörehusato laadullisesti parhaimpaan aikaan. Osa syy tuloksiin on myös
syksyllä 2007 voimakkaasti nousseella
viljan hinnalla, joka vaikuttaa vielä pitkälle
vuoden 2008 tuloksiin. Viljan hinnan raju
nousu johti monilla tiloilla väkirehun käy-

tön rajoittamiseen. Ruokinnan muutosten
vaikutukset kasvutuloksiin näkyvätkin
naudalla pitkän ajan kuluessa eli lopullisesti eläinten tullessa teuraaksi. Tämän on
varmaan moni tuottaja huomannut seuratessaan omien eläintensä teurastuloksia.
Edellisten vuosien tapaan palkitsemme
myös tänä keväänä naudankasvattajia hyvistä kasvutuloksista. Tilat on jaoteltu kolmeen sarjaan eli maito-lihatilat, pihvitilat
sekä välitysvasikkatilat. Olemme ottaneet
huomioon tilan eläinten päiväkasvun syntymästä, teuraspainon sekä laatuluokituksen sekä tilan myyntimäärän. Palkittaville
tiloille lähetetään lähiaikoina diplomi ja
pieni muisto postitse. Onnittelut!
VH

Sonniplus-tilat 2006 - 2008

Palkittavat tilat
(eivät ole paremmuusjärjestyksessä)

Erikoistuneet kasvattajat
(maitorotuiset)
Laitala Tapani, Haapavesi, Forsgård PerErik, Uusikaarlepyy, Forsgård Kjell, Uusikaarlepyy

Erikoistuneet kasvattajat
(pihvitilat)
Välikorpi Mauno, Kannus, Groop Krister ja
Cindi, Närpiö, Krook Anders, Närpiö

Maito/lihatilat
Kemppainen Marko, Utajärvi, Huuki Risto,
Kannus, Heikkilä Marko ja Sofia, Ilmajoki

Sonniplus-tilat 2006 – 2008
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MP Sonniplus -tilojen tuloksia vuosilta 2006–2008.Taulukoissa rasvaluokka, lihakkuus, teuraspaino ja päiväkasvu
mainitaan erikseen sekä ryhmäkeskiarvoina (ka) että päiväkasvultaan parhaan neljänneksen tuloksina.

Huippulypsäjäksi/kasvumestariksi ei ole oikotietä
sitä sulattaessa kannattaa olla varovainen,
jotta sulatus ei vahingoita maidon vastaaineita. Vasikka tarvitsee riittävästi tilaa
ympärilleen, niin makuu- kuin myös ilmatilaa ja tietysti kuivitetun makuualueen.
Hyvin kuivitetussa vedottomassa karsinassa vasikka viihtyy ja voi hyvin vaikka
lämpötila olisi alhaisempikin. Oikotietä
huippulypsäjäksi tai kasvumestariksi ei
ole.Vasikka vaatii aina työtä.

Päivän aikana kuultiin myös muita luennoitsijoita kuten mm. tässä lehdessä esille tuleva Ilmo Aronen sekä Juha Anttila
Rehuraisiolta. Toimitusjohtaja Martti Vähäkangas Snellmanilta kertoi lihantuotannon näkymistä ja ProAgria Oulun johtaja
Vesa Nuolioja esitteli keinoja kohti hyvinvoivaa maatilaa. 		
VH
Kuvat: ProAgria Oulun johtaja Vesa
Nuolioja, eläinlääkäri Maria Tirkkonen
ja Rehuraision Ilmo Aronen luennoivat

Ilmo Aronen

■ Vasikasta huippulypsäjäksi/kasvumestariksi, tähän aiheeseen keskittyi Ylivieskassa pidetyssä nautaseminaarissa
maaliskuussa puhunut Kangasniemen
eläinlääkäri Maria Tirkkonen. Menestyksellinen vasikan kasvatus perustuu
heti syntymästä alkaen hyvään hoitoon
ja ruokintaan sekä vasikan tarpeet täyttäviin olosuhteisiin. Vasikan synnyttyä
kannattaa kiinnittää huomio ternimaidon
riittävän nopeaan saantiin ja ternimaidon
laatuun. Ternimaidon laatu vaihtelee lehmittäin ja
yleensä useamman kerran
poikineen lehmän maidon
vasta-ainepitoisuus onkin
korkeampi kuin nuorempien lehmien. Ternimaidon
voi myös pakastaa, mutta

Maria Tirkkonen
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Emakon elinikäisporsastuotoksen
parantaminen porsastuotantoyksiköissä
Otsikon mukaisesta aiheesta
luennoi Sikatalouden
kevätpäivillä Nokialla
erikoisasiantuntija Ken Stalder
Iowa State University:stä.
Seuraavassa lyhennelmä hänen
pitämästään esitelmästä.
Miksi huolestua emakon
kestävyydestä?
Siksi, että se vaikuttaa suoraan tilojen tuotannon taloudelliseen tulokseen. Emakon
kestävyys voidaan nähdä myös indikaattorina eläimen hyvinvoinnista ja siten se
vaikuttaa siantuotannon julkisuuskuvaan
ja kuluttajien käsitykseen tuotannon eettisyydestä. Eläinten voidessa hyvin, voivat
myös tuottajat ja niiden hoitajat paremmin
puhumattakaan kahden viimeksi mainitun
työmotivaatiosta.
Ennenaikaisesti poistettu emakko ei ole
riittävän tuottava kattaakseen uudisemakon hankintakustannuksen eli vieroitettujen ja eloon myytyjen porsaiden lukumäärä elinaikana on liian pieni. Käytettäessä
U.S.-keskiarvoja rehuille, rakennuksille ym.
on todettu, että emakon pitäisi tuottaa 3
pahnuetta yhdistelmäsikalassa ja porsastuotantosikalassa 4 pahnuetta, ennen kuin
se on kattanut hankintakustannuksensa.
Suuri osa emakoista poistetaan tiinehtymättömyyden vuoksi, vaikkakaan hedelmättömyys ei useinkaan ole se todellinen
syy vaan seuraus monista puutteista hedelmällisyyteen vaikuttavista ympäristö-,
rakenne- ja hoitotekijöistä. Emakoiden
huono kestävyys vaatii enemmän uudistus-

ensikoita ja niiden kasvatuskapasiteettia.
Ensikkopahnueiden suuri osuus kaikista
pahnueista heikentää myös sikalan emakkopaikan tuottavuutta, koska ensikoiden
pahnuekoko on pienempi kuin vanhempien emakoiden.

Jalkarakenteen arvioimismenetelmä
Etujalka sivulta

Emakon kestävyyden valinta
Jalostusohjelman kannalta on oleellista,
että emakon kestävyydestä kerätään tietoa porsastuotantosikaloista. Tämä siksi,
että jalostussikaloissa pyritään emakoiden
nopeaan kiertoon ja emakot poistetaan
ennen kuin ne ovat osoittaneet kestävyyspotentiaalinsa. Ominaisuus voidaan
siis mitata vasta tuotantoiän päätyttyä. Tähän saakka valinta on kohdistunut lähinnä
kestävyyteen vaikuttaviin ominaisuuksiin
kuten jalkarakenne, selkäsilava ja muut
rakenneominaisuudet. Jalkojen koukkupolvisuuden on osoitettu olevan epäsuotuisassa yhteydessä: porsimisikään, porsimisväliin, yhteensä syntyneiden määrään
ja porsaiden kuolleisuuteen syntymästä
vieroitukseen. Etujalkojen koukkupolvisuuden lisäksi emakon kestävyyteen vaikuttaa epäsuotuisasti pystyt takajalkojen
vuohiset. Etujalkojen ventojen vuohisten
on sen sijaan todettu vaikuttavan suotuisasti emakon kestävyyteen.
Suomalaisilla risteytysemakoilla tehdyssä
kestävyyden arvioinnissa (Serenius ym
2004) kävi ilmi että tilan olosuhteilla ja
hoidolla on suuri merkitys tuotantoiän
pituuteen. Muita merkitsevästi vaikuttavia
tekijöitä olivat: jalkapisteet, porsimisikä ja
pahnuekoko 1. pahnueessa. Mitä paremmat
jalkapisteet, sitä nuorempana ja isomman

Normaali

Vento vuohinen

Koukkupolvi

IOWA STATE UNIVERSITY
Department of Animal Science

Jalkarakenteen arvioimismenetelmä
Takajalka sivulta

Normaali

Vento kinner

Suora kinner

Vento vuohinen

IOWA STATE UNIVERSITY
Department of Animal Science

pahnueen ensikko porsi ja sitä pidempään
se viipyi karjassa.
Samaisessa tutkimuksessa löydettiin myös
viitteitä, että emakon syntymäpahnueella
olisi vaikutusta emakon kestävyyteen. Ensimmäisessä, toisessa ja kuudennessa pahnueessa syntyneillä emakoilla näytti olevan
hieman suurempi riski tulla poistetuksi aikaisemmin kuin muissa pahnueissa syntyneillä emakoilla. Valinnan tuotantoiän suhteen tulee olla tehokasta ja tuotantoikää
pidentävää. Tämän vuoksi tuottajien tulisi
käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet
emakon tuotantoiän pidentämiseen.

Emakon vieroitushetken kuntoluokan vaikutus
hedelmällisyysteen ja kestävyyteen
Elopaino
vieroituksessa

P2 selkäsilavan
paksuus
vieroituksessa

Suuri

Pieni

Suuri

Pieni

6.2

8.2

5.8

8.1

Luokka 1

Luokka 2

Luokka 3

Luokka 4

Luokka 5

Erittäin laiha
Selkäsilava < 10
mm

Laiha
Selkäsilava 1015 mm

Hyvä
Selkäsilava 15 22 mm

Lihava
Selkäsilava 23 29 mm

Erittäin lihava
Selkäsilava >30
mm

Päiviä vieroituksesta
kiimaan

Kylkiluut, lantion
luut ja
selkäranka
terävästi esillä.
Emakko on
huonossa
kunnossa ja
tarvitsee paljon
lihaksia ja rasvaa
ollakseen
tuotantokykyinen

Kylkiluut, lantion
luut ja selkäranka tuntuvat
kevyesti painettaessa.
Päivittäistä
rehumäärää on
lisättävä kohtuullisesti ennen
seuraavaa
porsimista

Kylkiluut, lantion
luut ja selkäranka tuntuvat
painettaessa,
mutta ne eivät
ole nähtävissä.
Seuraa ruokintaa
tämän kunnon
säilyttämiseksi.

Kylkiluut, lantion
luut ja selkäranka eivät
tunnu painettaessa.
Vähennä
hieman rehun
määrää.

Kylkiluut, lantion
luut ja selkäranka eivät
tunnu painettaessa.
Vähennä rehun
määrää. Näin
lihavat emakot
suoriutuvat
huonosti
imetyksestä.

Emakoiden hukka (%)**

11

37

9

39

Seuraava pahnuekoko
(eläviä)

10.9

8.8

11.4

8.9

IOWA STATE UNIVERSITY
Department of Animal Science



* Mitattu täysikasvuisilta emakoilta (pahnueet 3-7) Suuri = suurin kolmannes ja Pieni = pienin kolmannes
** Sisältää kiimattomat, tiinehtymättömät , luoneet ja tyhjät emakot
_______________________________
Gilt management to maximize lifetime productivity: Feeding from selection to culling. Dr. Paul Hughes, Pig
& Poultry Production Institute, Aug. 2001.

IOWA STATE UNIVERSITY
Department of Animal Science
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Sikaseminaareissa ohjeita ruokintaan
■ Snellmanin Lihanjalostuksen ja Suomen
Rehun Seinäjoella ja Vöyrillä järjestämien
tilaisuuksien osallistujamäärä nousi lähes
150:een. Aamupäivän aikana osallistujat
saivat katsauksen siitä mikä on tilanne lihamarkkinoilla Suomessa ja Euroopassa
sekä Snellmanin asema ja suhde markkinoihin tällä hetkellä. Suomen Rehun edustajat kertoivat yrityksen panostuksista
Seinäjoen rehutehtaaseen sekä vastikään
tapahtuneista yritysjärjestelyistä Hankkijamaatalouden ostaessa Suomen Rehun.

Sikojen hoitajan
ammattitaito
Hyvän sikalanhoitajan kolme
tärkeää ominaisuutta ovat:
1) Kyky huomioida asioita
2) Ammattitaitoinen
3) Osaaminen ja motivaatio
reagoida asioihin.
Useimmiten tuloksena näistä ovat hyvät hoitokäytännöt
(eläinten terveydentilan seuranta, sairauksien hoito ym.)
hyvät tuotantotulokset ja
työssä jaksaminen.

Iltapäivä oli neuvontapainotteinen. Suomen
Rehun taholta kerrattiin eläinten perustarpeita ja niitä perusasioita mitä sikojen
hoitajan tulee huomioida omissa hoitokäytännöissään. Lisäksi kerrottiin uusista
rehustusratkaisuista, joiden tavoitteena on
porsaan vieminen vieroitus- ja välikasvatusvaiheiden yli mahdollisimman nopeasti
ja vähin ongelmin ja siten myös pienin kustannuksin. Snellmanilta esiteltiin muutamia
käytännön ruokintaratkaisuja ja muistutettiin ruokinnassa piilevistä tuotannon kan-

nattavuutta nakertavista sudenkuopista.
Eläinaineksen kehittämiseksi käyttöönotettu MP-sisu esiteltiin. Eläinaineksen, ruokinnan ja tilanjohdon vaikutuksesta tuotannon kannattavuuteen kerrottiin reilun
vuoden pituiselta aikajaksolta tehtyjen lihasikaerien katetuottolaskelmien pohjalta.
Tilaisuudessa muistutettiin myös Anelman
mahdollisuuksista tuotannon seurantaan ja
tilan toiminnan suunnitteluun sekä kerrottiin myös sen vaikutuksesta koko Maatilan
Parhaat –sikaketjun toimivuuteen. MH

Porsastuotoksissa edistymistä
vuonna 2008
■ Emakkotarkkailutietonsa 23.3. mennessä lähettäneiden tilojen tulosten
perusteella voimme iloksemme todeta että kehityksen suunta on oikea.
Vieroitettujen lukumäärä on noussut
viimevuotisesta 19,2 porsaasta 19,8
porsaaseen. Ja jos tarkastelemme vain
yli 20 porsasta vieroittaneiden tilojen
tuloksia, joita oli puolet tiloista, niin
keskiarvo nousee jo 22,6 porsaaseen.
Hienoa! Tämä osoittaa tuottajiemme
yrittäjähenkisyyden ja keskittymisen

siihen olennaiseen eli eläinten hoitoon
vaikka poliittisilta tahoilta tulevat viestit eivät aina niin positiivisen selkeitä
olisikaan.
Tulemme kannustamaan hyvin tuloksin
(yli 20 vieroitettua porsasta/emakko)
ansioituneita porsaantuottajia muistamalla heitä pienellä lahjalla, jotka toimitetaan suoraan tiloille. Kiitos Maatilan
Parhaat-tuotantoketjulle antamastanne työpanoksesta.
MH

Ensikon kehitys
Emakon kestävyyden arvioimiseksi mitattiin selkäsilavan paksuutta Yorkshire- ja
maatiaisensikoilta (Brisbane ja Chesnais,
1997). Ensikot jaettiin 3 ryhmään silavan
paksuuden perusteella: Laihat < 10 mm,
Keskiarvoiset 10 <> 18 mm ja Lihavat >
18 mm. Emakon kestävyyden ja ensikon
ohutsilavaisuuden välillä todettiin voimakas epäsuotuisa yhteys.
Ensikoiden valinnassa tulee huomioida
myös sorkkien tasakokoisuus. Pienempi
sisäsorkka on varsin yleinen. Haluttava
ominaisuus on levällään olevat tasa- ja
riittävänkokoiset sorkanpuoliskot, joka
helpottaa liikkumista ja parantaa tasapainoa sekä pienentää siten jalkaongelmien
todennäköisyyttä. Jalkarakenteeseen vaikuttavat lisäksi niveltulehduksia aiheuttavat organismit (Streptokokki, Mycoplasma,
APP, jne.). Lattian pinnassa liika karkeus,
teräväreunaiset ritilä ja pehmeät märät
lattiat altistavat myös jalkaongelmiin. Rehustuksessa siihen vaikuttaa mm. seuraavien ravintoaineiden saanti: kalsium, fosfori, sinkki, biotiini, jne. 		
MH

Snellmanin emakkotilat puhtaita
■ Rehuraisiolta salmonellan saastuttamaa rehua saaneiden tilojen tutkimukset ovat loppusuoralla. Kolmasosa
Snellmanin sikatiloista oli saanut riskirehua ja tutkittiin mahdollisen salmonellatartunnan varalta. Sikatilojen
puhtaus tutkitaan yhteensä kolmella
eri tavalla: ulostenäytteistä, rehunäytteistä sekä ympäristönäytteistä. Kaikki
viralliset näytteet Snellmanin sikatiloilta ovat olleet puhtaita. Nyt kun lähes
kaikilta riskitiloilta otetut ympäristönäytteet on analysoitu, on bakteeria
löydetty vain yhden pienemmän tilan
rehupölynäytteistä.
Viranomaiset hoitivat viralliset ulosteja rehunäytteenotot.Näiden näytteiden
lisäksi tilat ohjeistettiin ympäristönäytteiden ottoon rehujenkäsittelytiloista,

jotta varmistuttaisiin siitä, että tilalla
ei ole tartuntaa. Tuottajien positiivista asennetta on kiittäminen siitä, että
tutkimukset saatiin nopeasti tehtyä
ja eläinliikenne pystyi palaamaan normaalirutiineihin nopeaan tahtiin.
Koska salmonellaa sisältävää rehua ehti
mennä koko maassa niin monelle tilalle on uusien tapausten paljastuminen
vielä mahdollista. Noudatamme kaikkia tarpeellisia suojautumistoimenpiteitä sekä tiloilla että Snellmanilla.
Snellman tiedottaa tuottajilleen tilannemuutoksista jatkossakin Anelman
kautta. Enemmän tilanteesta ja suojautumistoimenpiteistä voi lukea:
www.ett.fi ja www.sikava.fi. TG



Tuottajavierailuja Pietarsaaressa
■ Kevättalven aikana Snellmanin alkutuotanto on järjestänyt useita tuottajavierailuja Pietarsaaren tehtaalle. Linja-autot ovat
saapuneet mm. Haapaveden, Kaustisen ja
Kauhajoen alueilta. Yhteensä noin 200
tuottajaa on kevään aikana tarttunut tilaisuuteen ja vieraillut Pietarsaaressa.
Tuottajavierailujen tavoitteena on antaa
sekä uusille että vanhoille tuottajille mahdollisuus tutustua Snellmanin tuotantoon
Pietarsaaressa ja samalla kertoa alkutuotannon tämän hetken ajankohtaisista asioista.
Snellmanilla vieraili 25.3. naudantuottajia
Etelä-Pohjanmaalta. Kun toimitusjohtaja
Henrik Snellman ja alkutuotannon johtaja
Tomas Gäddnäs olivat kertoneet Snellmanin nykytilanteesta, tuottajamyymälässä oli
vierailtu ja lounas nautittu, oli ohjelmassa
kiertokäynti teurastamolla ja leikkaamossa. Pekka Karhu otti tuottajaryhmän vastaan teurastamolla ja kertoi teurastuksen
eri vaiheista. Teurastamon katseluikkunan
takana oli sopivasti meneillään nautojen
teurastus, ja vierailuryhmä saattoi seurata katossa olevasta kuljettimesta riippuvia
ohi liukuvia isoja nautoja seitsemän työvaiheen läpi – nylkemisestä aina mahan
poistoon.
Leikkaamolinjojen yläpuolella oleva parveke on varmasti monille tuttu Snellmanin Kunnon jauheliha -kampanjasta TV:ssä.
Pekka Kalliosaari kertoi leikkaamolinjoista
ja taitavalle lihanleikkaajalle asetettavista
vaatimuksista, automaatiosta, josta leikkaa-

Asiointi tuottajamyymälässä kävi näppärästi ja ostoskassit täyttyivät pian Herra Snellmanin herkkuista. Kuva 2.4. tilaisuudesta.

ja näkee miten pala leikataan sekä valmiille
osille tehtävistä laatutarkastuksista. Lihanleikkaajille ei makseta palkkaa pelkästään
leikkuumäärien mukaan vaan myös siitä,
kuinka hyvin työ on tehty.
Erittäin mukava ja mielenkiintoinen päivä,
summasivat tuottajat vierailua iltapäiväkahvilla. Teurastamo kiinnosti epäilemättä
eniten. Vaikka yksityiskohtiin ei ehdittykään syventyä, antoi esittely hyvin tietoa
prosessin pääpiirteistä.
Raimo Hietaharju Kauhajoelta ja Tapio Koski-Säntti Miedon kylästä Kurikasta totesivat, että tämän tyyppinen vierailu on tervetullutta vaihtelua arkipäivään ja tuottajat
suosittelevat mielellään osallistumista

muillekin, kun uusia vierailuja tulevaisuudessa järjestetään.
Kysyttäessä heidän oman alansa tulevaisuudennäkymiä Tapio Koski-Säntti korostaa kuluttajien luottamusta kotimaisiin
elintarvikkeisiin ja että salmonellakeskustelun liioitellut mittasuhteet vaikuttavat
negatiivisesti koko alaan.
– Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että
suomalaiset elintarvikkeet ovat eri luokkaa
kuin muualla maailmassa. Alalla on tulevaisuutta niin kauan, kun kuluttajat luottavat
tuotteisiimme ja sen vuoksi ovat valmiita
maksamaan niistä hieman korkeamman
hinnan.
HJ

Vierailu teurastamolla oli useimpien mielestä päivän kohokohta. Pekka Karhu (kolmannessa kuvassa)
kertoi teurastusprosessista.Tuottajat saivat myös tutustua leikkaamoon tv:stä tutulta parvekkeelta
Pekka Kalliosaaren opastuksella (kuva oikealle).
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Maatilan Parhaat info

Yhteystiedot
MP Nauta
Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995
Pohjoinen alue
Pekka Taipale, alue-edustaja
0500-265 635
Markku Pökkylä, asiamies
0400-282 041
Eero ja Antti Sallinen, hankintayrittäjä
0400-384 180 • 040-5543 621
Jukka ja Mauri Takanen, hankintayrittäjä
040-5155 702 • 0400-367 400

Pietarsaari

Eteläinen alue
Mårten Lassfolk, alue-edustaja
044-7966 545
Jarmo Niemelä, asiamies
0500-369 597
Peter Björk, hankintayrittäjä
0500-263 996
Christer Sundqvist, vasikkavälitysyrittäjä
0500-264 570

MP Sika
Martti Hassila, MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti, MP sikakonsultti
044-796 6542
Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398
Lisa Ahlgren, sikaprosessisuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Henry Ahlvik, porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi

Kunnon Tuottajapäivät myymälässä
Tervetuloa kahville ja kakulle!
Juhlimme Kunnon jauheliha -kampanjan
menestystä yhdessä tuottajiemme kanssa
kahdeksana päivänä kevään ja alkukesän
aikana. Snellmanin henkilökunta- ja tuottajamyymälä järjestää Kunnon Tuottajapäiviä
kahvitarjoiluineen yhtenä päivänä viikossa
touko- ja kesäkuun ajan. Ensimmäinen tilaisuus pidetään 30.4.
Kunnon tuottajapäivät pidetään myymälässä klo 9–16:
torstaina 30.4.
torstaina 7.5.
torstaina 14.5.
tiistaina 19.5.
torstaina 28.5.
torstaina 4.6.
torstaina 11.6.
tiistaina 16.6.
Kevättyöt ja kesä lähestyvät, mutta meidän
kaikkien on kuitenkin tehtävä ruokaostok-

semme. Suunnitelkaa siksi myymäläretkenne jollekin mainituista kampanjapäivistä ja
antakaa samalla itsellenne aikaa pieneen
kahvituokioon Snellmanilla. Näiden päivien aikana meillä on myymälässä täysi
miehitys ja vieraileville tuottajille annamme Kunnon jauheliha -paketin evääksi.
Malla, Staffan ja Magdalena tekevät myymälässä kaikkensa, jotta vierailusta tulisi
onnistunut.
Myymälä on kampanjapäivien aikana auki
klo 9-16. Muina päivinä myymälä on auki
normaalin viikkorytmin mukaisesti.
Maksuvälineenä myymälässä käy pankkikortti, ei käteinen. Säännöllisesti myyvien
tuottajien osalta ostokset voidaan vähentää kuukauden sisällä tulevista tilityksistä.
Tuottajamyymälään pääsy edellyttää voimassa olevaa tuottajakorttia. Jos sinulla ei
ole korttia, voit ottaa yhteyttä Brita Wiikiin, puh 06-786 6323, brita.wiik@snellman.fi.

Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi
Snellmanin Lihanjalostus Oy
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
fax 06 786 6184
anelma@snellman.fi
http://anelma2.snellman.fi
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Nyt on käynyt niin, että suomalaiset söisivät
tuoreesta, pakastamattomasta, suomalaisesta
lihasta valmistettua kunnon jauhelihaa enemmän
kuin me pystymme sitä valmistamaan.
Siksi etsimme lisää kunnon naudanlihantuottajia tekemään yhteistyötä kanssamme Maatilan
Parhaat -ohjelmaan. Herra Snellmanin tuottaja
on laatutietoinen ja eteenpäin pyrkivä. Tarjolla
on Maatilan Parhaat eväät menestykseen.
Tervetuloa kunnon tuottajajoukkoon!

Tuottajapalvelu: anelma2.snellman.fi

