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Sekä uutta että tuttua
■ Uusi virstanpylväs on saavutettu Snellmanin Maatilan Parhaat -tuottajayhteistyössä, kun uusittu Anelma-ohjelma avataan tuottajille tänä kesänä. Anelman avulla
Snellman esittelee uuden elektronisen
siantuotannon ja erikoistuneen nautakarjankasvatuksen tuotannonohjausohjelman.
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Virstanpylväs ei tarkoita sitä, että julkaisisimme täysin valmiin ohjelman. Anelma2
perustuu uuteen tekniikkaan, joka antaa
mahdollisuuden jatkuvalle kehittämiselle.
Seuraavassa vaiheessa Anelmaa hienosäädetään yhdessä tuottajiemme kanssa, jotta
se palvelisi kasvattajiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Anelma2 on uusi jatkuvan
kehittämisen väline.
Tämä MP-infolehti sisältää yhteenvedon
Maatilan Parhaat nauta- ja sikaohjelmista.
Maatilan Parhaat on jo kymmenen vuoden
ikäinen tuote. Tästä johtuen lehdessä on
monelle jo ennestään tuttuja asioita, mutta

samalla mukana on myös täysin uusia aineksia. Maatilan Parhaat menee eteenpäin
ja kehittyy, jotta sekä Herra Snellmanin
että hänen yhteistyökumppaniensa kilpailukyky paranisi.
Snellman on kasvuyritys, joka tarvitsee
eteenpäinpyrkiviä ja kehittyviä tuottajia.
Maatilan Parhaat on Snellmanin konsepti
naudan- ja sianlihan tuottamiseksi Herra
Snellmanin tuotteisiin. Konseptia ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Snellmanin
noin 2000 lihantuottajan kanssa. Maatilan
Parhaat -ohjelman tulee antaa tuottajille
mahdollisuus olla mukana edistyksellisessä tuotantoketjussa, joka luo edellytyksiä
pitkäjänteiselle ja kannattavalle lihantuotannolle.
Tervetuloa mukaan Maatilan Parhaat
-jatkokehitykseen!

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Maatilan Parhaat
Suomen parhaat ja tyytyväisimmät tuottajat

Lihanjalostus

puh. 06 786 6111

Paras arvosana kuluttajilta
Kaupan hyvä yhteistyökumppani

Erikoistuminen

www.snellman.fi
Huippumodernit ja sertifioidut
tuotantolaitokset
Leikkeleet
Kuluttajapakattu liha
• Maatilan Parhaat on alkutuotannon laatuohjelma
• Maatilan Parhaat on yhteistyötä Snellmanin ja tuottajan välillä
• Maatilan Parhaat on jatkuvaa kehittämistä
• Maatilan Parhaat on pohja Herra Snellman-laadulle

Herra Snellmanin
Kokkikartano
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Uusi Anelma uudistaa
Snellmanin ja tuottajan
välistä tiedonvaihtoa
■ Snellmanin uudistettu Anelma-ohjelma
on teknisessä mielessä kokonaan uuden
sukupolven versio tuottajien ja yrityksen
välisestä sähköisestä tuottajayhteistyöstä. Anelman versio nro 2 avataan tuottajille Farmari-messuilla Kuopiossa 2629.7.2007.
Anelma2 antaa uusia mahdollisuuksia kasvatuksen seurantaan tiloilla. Täysin uutta
on mahdollisuus tilan eläinvirran nykytilan seurantaan tilan eläinvaraston avulla.
Uutta on myös tuottajan mahdollisuus
seurata teurassikojen teurastuloksia sukupuolittain (erikseen imisien ja leikkojen
osalta) jo teurastuspäivän aikana. Sonnien
ja hiehojen osalta tuottajalla on saatavilla
painon ja luokituksen lisäksi myös tieto
niiden päiväkasvusta.
Uuden Anelman myötä tuottajatiedotus
ottaa reilun harppauksen eteenpäin. Anelman kautta annetaan ajankohtaista yleistä
markkinatietoa sekä erikseen naudan- ja
siantuottajia koskevia tiedotteita, mutta
järjestelmä antaa myös mahdollisuuden
kommunikointiin yksittäisten tuottajien ja
yrityksen välillä. Esimerkiksi ruokintasuunnitelmat ja tilakäyntien raportit voidaan
tallentaa suoraan tuottajan tietoihin Anelmaan, jonka jälkeen tuottajalla on mahdollisuus kommentoida raportteja.

Sisältö

Tulosraportointi uudistuu myös uuden
Anelman myötä. Anelma2 tarjoaa mahdollisuuden tilan tuotantotietojen keräämiseen sähköiseen tietokantaan. Syksyn
aikana myös tilitystietojen tallentaminen
tuottajan Anelma-tietoihin tulee mahdolliseksi. Samalla uudistetaan seurantaraportit mm. yhteenveto lihakkuus- ja hylkäystuloksista. Raportit ajetaan samaan aikaan
usealle eri ajanjaksolle, minkä seurauksena
tuotantotulosten trendien ja kehityksen
seuraaminen on helpompaa.
Snellmanin yhteistyökumppani uuden
Anelman kehittämisessä on Finnish Net
Solutions Oy (FNS), eli sama yritys joka
on tuottanut myös tutut eläinterveydenhuollon seurantaohjelmat Sikavan ja Nasevan.Yhteistyökumppani tuotantolinjojen
tietojärjestelmissä ja tilitysohjelmassa, joka
tuottaa tietoa Anelmaan, on Sys Open Digia (aiemmin Sentera).
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Anelma2 otetaan käyttöön elokuun alusta
vanhan Anelman rinnalle. Anelma2 vaatii uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan,
jotka voi saada Snellmanilta elokuussa tai
heti ohjelman käyttöönoton jälkeen Farmari-messuilla.
Lue enemmän Anelmasta jäljempänä tässä
lehdessä tai internetistä http://anelma2.
snellman.fi.
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Snellmanin tj Martti Vähäkangas ja Herra Snellman ovat jo hyviä ystäviä.

Edelleen vahva profiili
leikkeleissä ja tuorelihassa
Snellmanin toiminta on kehittynyt hyvin tänä vuonna. Kannattavuus on edellisvuotta parempi ja liikevaihto on kasvanut.
Kuusisaaren yksiköissä jatketaan suuria
investointeja. Lähettämön laajennustyöt
ovat edenneet pitkälle ja uudet tilat otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.
– Alamme nyt valmistautua lähettämön
valmistumista seuraaviin tapahtumiin,
kertoo Snellmanin toimitusjohtaja Martti
Vähänkangas. Kun lähettämö siirtyy uusiin
tiloihin tuorelihatuotannolle vapautuu
enemmän tuotantotiloja, mikä antaa mahdollisuuden toteuttaa uusia tuotekehitysideoita.



Profiilin nostaminen
vahvistaa tavaramerkkiä
Snellman on profiloitunut ensiluokkaisten
premium-tuotteiden valmistajana, mitä
halutaan korostaa myös tuorelihatuotannossa. Kuluttajan on tiedettävä, että Herra
Snellman edustaa myös tuorelihassa korkeinta mahdollista laatua. Tuotemerkin
roolia vahvistetaan mm. lanseeraamalla
uusia tuotteita ja pakkauksia. Tuotekehitys
on erittäin tärkeässä asemassa sekä määrän että myynnin lisäämisessä.

Leikkeletuotannon investoinnit
Myös leikkeletuotannossa tehdään joitakin
investointeja.
– Olemme päättäneet tilata uuden viipa-

lointi- ja pakkauslinjan, Martti Vähäkangas
kertoo. Uuden koneen avulla voimme tehostaa ja parantaa leikkeleiden tuotannollista kilpailukykyä samalla kun toteutamme
uusia ideoita tuotannon kehittämiseksi.

Alkutuotannon laatukonsepti
Martti Vähäkankaan mielestä tuottajille on
etua yhteistyöstä Snellmanin kanssa.
– Ensinnäkin yhteinen tavoitteemme on
tuottaa laadukkaita tuotteita laadukkaista
raaka-aineista. MP-ohjelmassa hyvä laatu
antaa aina paremman hinnan.
Toiseksi meillä on yhteinen itsenäisyyttä
ja yrittäjyyttä korostava ideologinen arvomaailma.
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Premium-tuotteet lisäävät
Snellmanin kilpailukykyä
Felix Björklund valittiin Snellmanin hallituksen puheenjohtajaksi huhtikuussa 2007, Per
Snellmanin seuraajaksi.
Felix Björklundilla on paljon
kokemusta Suomen elintarviketeollisuudesta, mm. Fazerin
toimitusjohtajana. Lisäksi hän
on kuulunut Snellmanin hallitukseen jo yhdekäsän vuoden
ajan.
– Snellmanilla on hyvä asema leikkeleiden
ja maksatuotteiden premium-segmentissä,
Felix Björklund toteaa. Snellmanin vakiinnutettua asemansa laatujohtajana monet
sekä suuret että pienet yritykset ovat yrittäneet päästä mukaan tähän tuoteryhmään
siinä kuitenkaan onnistumatta.
Premium-tuotteet ovat tunnetusti korkealaatuisia ja muita tuotteita kalliimpia. Snellmanin hallituksen uuden puheenjohtajan
mukaan yrityksen haasteena on pysyä
jatkossakin leikkeletuotannossa tuote- ja
pakkauskehityksen kärjessä.
Ostaessaan valmisruokia tuottavan Kokkikartanon Snellman vahvisti premium-

asemansa myös valmisruokien
puolella.
– Vaikka valmisruokien raaka-aineena käytetäänkin vain osittain
Snellmanin perinteisiä tuotteita,
toiminnan tavoite on tälläkin alueella sama.
Pietarsaarelainen Herra Snellman
on tullut tunnetuksi premiumtuotteiden edustajana, ja tämä
koskee myös tuorelihatuotteita.
– On erittäin haastavaa kehittää
tuotteita, jotka profiloidaan laatutietoisen asiakasryhmän mukaan,
vaikka tuoteryhmässä vallitsee
kova hintakilpailu, Felix Björklund
sanoo. Meidän on pystyttävä tuottamaan laatutuotteita kannattavasti, jotta voimme jatkossakin
investoida tuotteiden kilpailukykyä lisääviin laitteistoihin, esim. uusiin pakkauslaitteisiin.
Snellmanin hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä Felix Björklund tuntee hyvin Maatilan
Parhaat -konseptin.
– Maatilan Parhaat -konsepti on tärkeä.

Suomalaiset kuluttajat haluavat yleensä tietää, mistä raaka-aineet ovat kotoisin, ja he
ostavat mieluiten kotimaista lihaa, kunhan
hinnat ovat kohtuulliset. On erittäin tärkeää säilyttää suomalainen naudanlihantuotanto kilpailukykyisenä ja estää siten suomalaisen lihan katoaminen myymälöistä.

100 suomalaisesta 96
tuntee Herra Snellmanin

Suomen Gallup Elintarviketiedon kuluttajatutkimus syksyllä 2006 näytti, että 96 % suomalaisista tuntee Herra Snellmanin. Tutkimuksessa suomalaiset kuluttajat antoivat Snellmanille alan korkeimmat arvosanat luokissa sympatia, laatu ja yleisarvosana (asteikko 1–6).



Maatilan Paras nautaohjelma
■ Snellmanin tavoitteena on lähivuosien aikana nostaa naudanhankintamäärä n. 10 milj. kilon vuositasolle. Lehmän ja nuoren
naudan määien pitäisi olla oikeassa suhteessa toisiinsa, samoin
kuin teuraspainon suhde ruhon lihakkuuteen ja rasvaluokkaan.
Maatilan Parhaat -ohjelman kautta Snellman haluaa aktiivisesti
kehittää yhteistyötään niin maidontuottajien kuin myös erikoistuneiden naudantuottajien kanssa. Samalla Snellman haluaa tukea

suomalaisen naudantuotannon toimintaedellytyksiä ja kehittää
sen kannattavuutta ja kilpailukykyä niin tuottajan kuin Herra
Snellmanin tulevaisuutta ajatellen.
Maatilan Parhaat -nautaohjelma koostuu tilan toimintaan ja tuotantoon liittyvistä tekijöistä kuten tuotannon tehokkuudesta,
eläinten hyvinvoinnista, kestävästä kehityksestä ja säännöllisestä
tuotannon seurannasta.

MP-maitotila
palvelee maitotiloja

MP-sonniplus tukee
naudankasvatusta

■ Maatilan Parhaat maitotilaohjelma tarjoaa maitotiloille sujuvan palvelun ja kilpailukykyisen hinnan niin lehmälle, välitysvasikoille kuin myös nuorelle naudalle.Tavoitteena on että Snellman
olisi paras yhteistyökumppani eteenpäinpyrkiville tuotantoaan
kehittäville maitotiloille.

■ MP-sonniplus kasvatusohjelman avulla Snellman haluaa tukea
yhteistyötä määrätietoisten ja ammattitaitoisten naudankasvattajien kanssa. Erikoistuneen naudantuotannon ohjelma turvaa
tilan vasikoiden saantia ja luo edellytyksiä kannattavaan kasvatukseen. MP sonniplusohjelman kautta rakennetaan myös kestävää pohjaa laadukkaalle suomalaiselle emolehmätuotannolle.

MP-maitotilaohjelmaa kehitetään maidontuotannon erityispiirteet huomioiden. Snellman tarjoaa maitotiloille kokonaissopimuksen, joka huomioi niin teuraslehmien nopeat noudot kuin
välityseläinten myynnin ja maitotilojen oman nuoren naudan
teuraskasvatuksenkin.
Snellmanilla on hyvin kilpailukykyinen hinnoittelu lehmälle.
Snellmanin lehmähinnoittelu ottaa huomioon sen, että suurin osa lehmistä Suomessa luokittuu lihakkuusluokkiin P ja
P+. Perushinnan lisäksi lehmille
maksetaan Maatilan Parhaat -lisähinta, joka nousee suhteessa tilan vasikoiden ja nuoren naudan
myyntiin. Alle 30 kuukauden ikäiselle nuorelle lehmälle maksetaan
lisäksi ylimääräinen lisä.

Naudantuottaja asettaa selkeät tuotantotavoitteet tilalleen yhdessä Snellmanin kanssa. Tavoitteet lähtevät tilan tuotantokapasiteetista ja koskevat mm. teuraspainoa ja päiväkasvua sekä
laatumittareita kuten ruhon lihakkuutta ja rasvaisuutta.
Säännöllinen neuvonta sisältyy oleellisena osana MP-sonniplusohjelmaan. Vuosittaisen neuvontakäynnin aikana läpikäydään yhteistyön tärkeimpiä osa-alueita ja oleellisimpia tuotantotekijöitä. MP-sonnipluskasvattaja on etusijalla välitysvasikoiden saantiin tehdyn tuotantosuunnitelman puitteissa. Tilan
terveystilannetta seurataan Nasevan kautta.
MP-sonnipluskasvattajalle maksetaan tilan kumulatiiviseen vuosimyyntiin perustuva lisähinta.

MP-nautaohjelman tiivistelmä 2007
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Vasikan hinnoittelu
uudistuu
■ Snellman välittää vasikat pääsääntöisesti
ternivasikoina tai ns. perinteisinä vasikoina.
Syyskuun alussa 2007 otetaan käyttöön
uudistettu hinnoittelujärjestelmä, joka
palkitsee entistä paremmin vasikan hyvän
kasvun. Perinteisen vasikan hinnasto on
jaettu vasikan päiväkasvun perusteella kolmeen tasoon, MIINUS-, PERUS- ja PLUS
-luokkaan. Ternivasikan hinta on ns ”vasikan elämän” hinta, joka toimii samalla lähtötasona isomman vasikan hinnoitteluun.
Välikasvatetuille ja pihvirotuisille emolehmätuotannosta tuleville vasikoille on oma
laatu- ja hinnoittelujärjestelmänsä.

Maatilan Parhaat -vasikoiden
laatuvaatimukset
Ternivasikka:
• ikä 10 – 28 päivää
• paino vähintään 40 kiloa
• juotettu tuttijuotolla
• terve, puhdas ja hyvä yleiskunto
• rekisteröity ja korvamerkitty oikein
• vasikkakortti on täytetty huolellisesti
myös hoidon ja ruokinnan osalta

Perinteinen välitysvasikka:
• tavoitepaino 80 – 120 kiloa
• vasikka on vieroitettu maitojuotosta ja
se syö väki- ja karkearehua
• terve, puhdas ja hyvä yleiskunto
• rekisteröity ja korvamerkitty oikein
• vasikkakortti on täytetty huolellisesti
myös hoidon ja ruokinnan osalta
• hinnoittelu perustuu eläimen päiväkasvuun

MP-etuja maitotilalle
• Lehmien pikalinja -maitotilojen erityistarpeeseen
Snellmanilla on hyvin toimiva ja joustava kuljetuslogistiikka koko hankinta-alueella,
jonka ansiosta voimme hakea teuraslehmät nopeasti ilman ylimääräistä odotusta.
• Maatilan Parhaat -hinnoittelu antaa arvon lehmällekin
Lehmän hinnoittelu antaa suuremman arvon lehmille niille yleisissä P -luokissa.
MP-lisä (vähintään 7 c/kg) maksetaan terveille yli 200 kiloa painaville lehmille. MP-lisä
perustuu tilan viimeisen 12 kuukauden välitysvasikan/nuoren naudan myyntiin.
• Nuorelle lehmälle lisähinta
Nuorelle lehmälle (alle 30 kk) maksetaan 10 c/kg parempi hinta kuin vanhemmalle
lehmälle.
• Vasikan hinnoittelu palkitsee hyvän kasvun
Jos maitotilalla on juottomahdollisuus, tila voi saada lisäkatteen sonnivasikoista kasvattamalla ne 100-120 kg painoon. Uudistettu vasikan hinnoittelu palkitsee entistä
paremmin vasikan hyvän kasvun.
• Nuoren naudan hinnoittelu ja kasvuraportit
Snellmanin matalampi kärkipaino sonneille antaa myös maitotilalle mahdollisuuden
tuottaa naudanlihaa kannattavasti. Myös maitotila saa eläinten teurastiedot ja nuorten
nautojen kasvutulokset suoraan Anelman kautta.

MP-etuja naudankasvattajalle
• Suomalaisille sonneille soveltuva hinnoittelu
Sonnille paras hinta maksetaan jo 300 kg:n painossa. Tämän ansiosta kaikilla maitorotuisillakin sonneilla on mahdollisuus parhaaseen painoluokkaan oikealla kasvatuksella.
MP-lisä 7 c/kg maksetaan sonneille, kun lihakkuusluokka on vähintään P+ ja rasvaisuus
luokissa 1–4.
• Pihvilisä emolehmätuotannon tueksi
Alle 30 kk ikäisille ja vähintään 75 % liharotuisille sonneille ja hiehoille maksetaan
lisäksi pihvilisä. Pihvilisän suuruuteen vaikuttaa myyntiajankohta.
• Strategista tukea toimintaansa kehittäville nautatiloille
Snellman antaa henkilökuntansa avulla ja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden ja
rehualan toimijoiden kanssa strategista tukea kehittyville nautatiloille neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen muodossa.
• Kasvunseurantaraportit tilan kehittämisen apuna
MP tuotantoraportit saadaan kätevästi Anelman kautta.
• Anelma -ohjelman eläinvarastotoiminto
Erikoistuneen naudantuottajan eläinliikenteen hallintaan suunniteltu eläinvarastotoiminto helpottaa tuotannon suunnittelua ja huomioi tilakohtaiset tuotantotavoitteet.

Maatalousyhtymä
Jokitupa
Alahärmästä on erikoistunut
naudanlihantuotantoon. Parhaillaan sonniplus -kasvatusohjelmassa mukana oleva tila
investoi uuteen loppukasvattamoon.
Kuvassa yhtymän osakas Ville
Huhtala.



MP Nautatavoitteet
• Kansallisen terveystason seuranta
Nasevan kautta kaikilla MP-tiloilla
• MP-maitotilaohjelma:
- maitotilojen paras yhteistyökumppani
- tehokas ja toimiva logistiikka
- kasvava vasikkavälitys
• MP-sonniplus:
- naudankasvatuksen kilpailukyky
- vähärasvaiset ja lihakkaat ruhot
- pitkäjänteinen tavoitteellinen
yhteistyö
• Emolehmätuotannon kehittäminen

Suomen parhaat tuottajat ”pelaavat”
Maatilan Parhaat -ketjussa
■ Pohja Herra Snellmanin laadulle rakennetaan suomalaisella maatilalla. Snellman
ylläpitää luetteloa Maatilan Parhaat -tuotannossa mukana olevista tiloista. Tilojen
eläinten terveys- ja hoitotiedot dokumentoidaan Naseva-järjestelmään.

Hyvinvointi luo kannattavuutta
Kannattava kotieläintuotanto perustuu
aina hyvinvoiviin eläimiin ja eläintenhoitajiin. Kasvatusolosuhteilla on ratkaiseva merkitys eläimen tuotantokykyyn ja
terveyteen, hyvillä työolosuhteilla taas
vaikutetaan hoitajan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Maatilan Parhaat -sopimustila on
mukana Nasevassa eli nautatilojen kansallisessa terveydenhuollon seurantajärjestelmässä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilalla
on eläinlääkärin kanssa solmittu ETU–terveydenhuoltosopimus ja tila täyttää vähintään terveydenhuollon kansallisen tason
vaatimukset (www.naseva.fi). Vuodesta

2007 lähtien tuottaja on myös velvoitettu
ylläpitämään nautatilan omavalvontasuunnitelmaa.
Snellman maksaa lisähintaa terveistä ja
puhtaista teurasnaudoista, jotka täyttävät
tietyt paino- ja lihakkuusvaatimukset, samoin välitysvasikan hinnoittelu palkitsee
vasikan hyvän kasvun. Salmonellavapaus
todetaan vähintään kerran kahdessa vuodessa. Maatilan Parhaat -tilalle kuuluu
Snellmanin kautta myös maksuton salmonellavakuutus.

Toiminnanhallintaa ja kehittämistä
Kotieläintilojen laajentunut toiminta sekä
kasvaneet eläinmäärät vaativat tuottajilta
yhä enemmän aikaa ja työvälineitä koko tilan toiminnanhallintaan. Snellman ylläpitää
ja kehittää Anelma-ohjelmaa työvälineeksi
molemminpuoliselle yhteydenpidolle sekä
apuvälineeksi mm. nautatilan eläinliikenteen hallintaan. Teuras- ja välityseläinilmoitusten lisäksi Anelma-ohjelma mahdollistaa
Maatilan Parhaat -sopimustilalle teuras- ja
eläinvälitystietojen hyödyntämisen mm.
kasvunseurantaraportin, eläinvarastotoiminnon sekä eri tuotantotavoitteiden
(päiväkasvu, teuraspaino) vaikutuslaskurin
avulla. Anelma-ohjelmasta löytyvät myös
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Snellmanin ajankohtaiset tiedotteet sekä
hinnastot.

Ruokinnansuunnittelua tuotantotulokset hyödyntäen
Kehittyäkseen tuottavaksi eläimeksi vasikka tarvitsee ensimmäisistä elinpäivistään
lähtien parhaan mahdollisen ruokinnan
ja hoidon. Maatilan Parhaat -sopimustilan
ruokinta perustuu säännölliseen perusrehujen analysointiin ja ruokinnansuunnitteluun. Rehujen valmistus, käsittely ja
varastointi tulee tapahtua tilalla hygieenisesti, eri rehuraaka-aineiden erityispiirteet
huomioon ottaen. Ostorehujen osalta
tila käyttää vain sellaisten rehutehtaiden,
rehunvälittäjien ja -tuojien rehuja, joiden
toiminta on valvottua ja täyttää sellaiset
laatu- ja hygieniavaatimukset, että ne hyväksytään ETT:n julkaisemalle positiivilistalle.
Snellman ja tuottajat tekevät yhteistyötä
eri rehualan toimijoiden kanssa parhaisiin
tuotantotuloksiin pääsemiseksi mm. kasvunseurantaraportteja hyödyntämällä. Rehuanalyysit sekä ruokintasuunnitelmat on
mahdollista tallentaa Anelma-ohjelmaan
myöhempää tarkastelua varten.

Maatilan Parhaat info
Päiväkasvu vaikuttaa kannattavuuteen
Päiväkasvun merkitys tilan kannattavuuteen on suuri ja se korostuu ennenkaikkea
eläinmäärän kasvaessa. Esimerkkitilalla
(kuvio alhaalla) on 100 kasvatuspaikkaa ja
keskiteuraspaino tavoitteena maitorotuisille sonneille on 340 kiloa.

Uudistettu Anelma
Väline nautatilan tuotannon
suunnitteluun ja seurantaan

Myynti, kpl/v
kpl/v
66
60
54

500 g/pv

550 g/pv

600g/pv

Kate/eläinpaikka, €/v
€/v

Eläinvarasto tarjoaa tuottajalle apuvälineen tuotannon suunnitteluun ja arvion
tulevista myynneistä ja tilityksistä. Tarkoituksena on linkittää Anelma-ohjelma
Nasevaan ja Maatalouden Laskentakeskuksen nautaeläinrekisteriin, jotta tilan
eläintietojen hallinta olisi mahdollisimman yksinkertaista.

Kokonaan uutta on, että tilan eläinvirtaa
voidaan seurata reaaliajassa eläinvaraston kautta. Tilan ottaessa vastaan välitysvasikoita Snellmanin eläinvälityksen
kautta siirtyvät vasikat sähköisesti eläinvarastoon, missä ne voidaan jaotella karsina- tai ryhmätunnuksin. Anelma laskee
automaattisesti arvioidun teurastusajankohdan kasvattajan asettaman päiväkasvu- ja teuraspainotavoitteen perusteella.

Eläinvarasto antaa ennusteen tulevista
myynneistä. Kun eläin on teuraskypsä,
ilmoitetaan se teuraaksi kuittaamalla
eläin pois eläinvarastosta. Noudon ja
teurastuksen jälkeen teuraseläin poistuu eläinvarastosta ja eläimen teurastulokset näkyvät teurastulokset kohdassa.
Teurastulokset sisältävät tiedot eläimen
painosta, lihakkuudesta, teurasiästä sekä
päiväkasvusta.

344

350

302

300
250

■ Snellmanin uusittu Anelma-ohjelma
tarjoaa kokonaan uusia mahdollisuuksia tilan naudankasvatuksen seurantaan.
Anelman kautta saadaan yksilöityä tietoa naudoista, tilityksistä ja yhteenvetoraportteja tilan tuotannosta. Tilan tuotantosuunnitelma päivitetään Anelmassa
vuosittain.

Ote nautatilan tuotantosuunnitelmasta. Suunnitelman pohjana ovat tilan
omat teuraspaino- ja päiväkasvutavoitteet.
Tilan eläinmäärien lisäksi
suunnitelma sisältää myös
mm.
vuosimyyntiarvion
sekä välitysvasikoiden vuositarpeen.

262

200
150
100
50
0

500 g/pv

550 g/pv

600g/pv

Kasvatusaika, pv
pv
633
574

500 g/pv

550 g/pv

525

Ote nautatilan eläinvarastosta. Eläinvarastossa
on lueteltu tilan todelliset eläimet ja niiden iät
sekä tuotantotavoitteen
perusteella arvioidut teurastusajankohdat. Eläimet
voidaan jaotella mm. karsinoittain ja ryhmittäin. Eläimet ilmoitetaan teuraaksi
rastimalla halutut yksilöt
ja lähettämällä tiedot teurastamon tietokantaan.

600g/pv



Maatilan Paras sikaohjelma
Snellmanin Maatilan Parhaat (MP) -sikaohjelma on
pitkälle erikoistunut ja monilta osin ainutlaatuinen.
Tavoitteena on rakentaa kilpailukykyinen sikaketju
aina sianjalostuksesta valmiiseen tuotteeseen.

MP-sikaohjelman tavoitteet:
• Suomen parhaat ja tyytyväisimmät siantuottajat
Hyvä tuottavuus
(kasvu, rehuhyötysuhde, hedelmällisyys)

• Jatkuva laatukehitys
Snellmanin tavoitesika on terve, kasvaa hyvin ja sen
lihakkuus on korkealla noin 60 %:n tasolla samalla
kun teuraspaino on yli 90 kg.

Lihakkaat ja vähärasvaiset teurasruhot
Terveet ja hyvinvoivat porsaat – terveet
sianruhot
Hyvä lihanlaatu

• Avoin ja luotettava tuotantoketju

Hyvä eläinaines
■ Snellman kehittää sika-ainesta yhteistyössä FABA Jalostuksen
ja FABA Keinosiemennyksen kanssa. Yhdessä näiden organisaatioiden ja reilun 60 sianjalostajan kanssa Snellman on perustanut
osakeyhtiön Suomen Sianjalostus Oy, joka harjoittaa sianjalostuskoetoimintaa vasta rakennetulla keskuskoeasemalla Längelmäellä.
Nämä sianjalostajat ovat Snellmanin sikatiloilla käytettävän sikaaineksen taustalla. Viikoittain arvostellaan noin 50 koesian päiväkasvu, rehun kulutus lisäkasvukiloa kohden, rakenne ja lihakkuus.
Parhaimmat karjut valitaan keinosiemennykseen ja muut siat lähetetään teuraaksi ja koeleikattaviksi Snellmanille Pietarsaareen,
lihakkuuden ja lihanlaadun arvioimista varten. Koetulosten perusteella lasketaan K-indeksi koesikojen vanhemmille, sisaruksille
ja muille sukulaisille. K-indeksi kertoo sian ominaisuuksista lihasikatuotannossa.
Hedelmällisyyttä ja emo-ominaisuuksia jalostetaan keräämällä
tietoja emakkotarkkailun avulla. Tietojen perusteella lasketaan Hindeksi, joka kertoo emakon ominaisuuksista porsastuotannossa.
Jalostussikaloiden ja kaikkien uudistuseläimiä myyvien tilojen on
täytettävä Sikavan Erityistason terveysvaatimukset. Periaatteessa
kaikilla Snellmanin tiloilla on mahdollisuus osallistua jalostustyöhön, mikäli terveys- ja indeksivaatimukset täyttyvät.

Sikava kertoo tilan
eläinten terveydentilan
■ Maatilan Parhaat -ohjelma noudattaa Sikavan kansallista terveysvalvontaohjelmaa. Kaikkien Snellmanin sikatilojen tulee täyttää Sikavan kansallisen tason vaatimukset.
Sikava on kansallinen terveysluokitusjärjestelmä, joka mahdollistaa sikatilojen terveydentilan seurannan reaaliajassa keskitetyn
kansallisen rekisterin kautta. Rekisteri mahdollistaa myös tilalla
käytettyjen lääkkeiden ja eläinlääkärin tilalle luovuttamien lääkkeiden kirjanpidon. Sikava-palvelu sisältää tietoja tilan terveydenhuoltosopimuksista, säännöllisistä eläinlääkärin tilakäynneistä,
tutkimustuloksista ja mahdollisista poikkeamista eläinten terveydentilassa. Terveydenhuoltosuunnitelma velvoittaa tilan noudattamaan ennaltaehkäisevän eläinterveydenhuollon kansallista
ohjelmaa.
Snellmanin MP-sikatilat ovat ylimääräisenä etuna osallisia eläinryhmävakuutuksesta, joka korvaa mahdollisia tautitapauksen:
porsasyskä, dysenteria, kapi, salmonella, aivastustauti, PRRS,
aiheuttamia vahinkoja. Vakuutusehdot edellyttävät luonnollisestikin, että tuottaja noudattaa Maatilan Parhaat-ohjelman ja ETT:n
ohjeita tilan suojaamiseksi ulkoisilta tartunnoilta.
Lisää tietoa terveysluokituksesta: www.sikava.fi, www.ett.fi.

MP sikaohjelman tiivistelmä 2007
10

Maatilan Parhaat info

Emakkotilan uudistusohjelma
■ Emakkotilan jalostusohjelma noudattaa
kahden linjan menetelmää, jossa sekä emakon hedelmällisyys- (H-indeksi) että porsaiden tuotanto-ominaisuudet (K-indeksi)
huomioidaan valittaessa uudistuseläimiä
emälinjaan. Porsastuotannon (isälinja)
karjuvalinnassa kelpaavat sitä vastoin vain
tuotanto-ominaisuuksiltaan parhaimmat
yksilöt. Siksi karjua porsastuotantoon valittaessa kannattaa panostaa karjuun, jolla
on mahdollisimman korkea K-indeksi, riippumatta siitä onko kyseessä keinosiemennys- vai tilakarju.

Jalostusohjelma uudistuseläintuotannossa

Jalostusohjelma
lihaporsastuotannossa

EMAKKO
KARJU
painotus: H-indeksi
painotus:
K-indeksi
H-indeksi
emo-ominaisuudet
K-indeksi

EMAKKO
painotus: J-indeksi
emo-ominaisuudet

M tai Y

MY tai YM
(M tai Y)

Jalostuseläimiä, karjuja ja emakoita, voi
hankkia Snellmanin alkutuotannon tai yhteistyökumppanin FABA Jalostuksen kautta. Nykyisin on mahdollista tilata korkealuokkaisia karjuja myös Längelmäeltä.

Y tai M

MY/YM (M tai Y)
Ensikot testaukseen

KARJU
painotus:
K-indeksi
tai J-indeksi

Y tai M

M tai Y tai MY/YM tai MMY/MYM/YMY/YYM
Porsaat jatkokasvatukseen
MP-indeksi vaikuttaa hintaan

Porsastuotanto

mutta eivät osallistu indeksilaskentaan,
saavat porsaistaan perushinnan ilman indeksilisää.

■ Snellman välitti vuonna 2006 reilut
100 000 porsasta erikoistuneilta emakkotiloilta erikoistuneille lihasiankasvattajille. MP-porsastuottajan tavoitteena on
tuottaa paljon terveitä ja korkealuokkaisia
porsaita. Lihasian korkeampi teuraspaino
Snellmanilla alentaa porsaan suhteellista
kustannusosuutta lihasianhinnasta, mutta
asettaa sen sijaan suuremmat vaatimukset
porsaslaadulle. Porsaiden hinta on siksi
riippuvainen niiden käyttöarvosta lihasikatuotannossa.

Porsastuotannon seuranta

Emakoiden ja käytettyjen karjujen tuotanto-ominaisuuksien perusteella lasketaan
MP-porsasindeksi, joka ennustaa porsaiden käyttöarvoa lihasiankasvatuksessa.

Emakoiden polveutumisen tunteminen
on indeksilaskennan perusedellytys. Siksi
porsastilojen tulee rekisteröidä ja testauttaa tilan kaikki emakot FABA Jalostuksen
avulla. MP-porsasindeksi päivitetään kolme
kertaa vuodessa jokaiselle tilalle (1.1, 1.5 ja
1.9) ja jokainen päivitys vaikuttaa porsaanhintaan neljän kuukauden ajan.
Porsaiden hinnoittelu perustuu terveysluokiteltuun porsaaseen, joka painaa 30
kg. Porsaanhinnan perustaso luokassa A1
maksetaan kun MP-indeksi on 40 tai alle.
Korkeammasta indeksistä maksetaan 0,2 €
/indeksipiste. Täysi lisähinta 4 €/porsas
maksetaan kun indeksi on 60. Porsastilat,
jotka täyttävät muut tuotantovaatimukset

MP-sikaketju

Porsastuotannon seurannan voi tehdä
joko FABA Jalostuksen finPotka tai Agrosoft Oy:n WinPig ohjelmilla. Käsin tehtävä
kirjanpito on myös mahdollista. Tiedot lähetetään vähintään kolme kertaa vuodessa
FABA Jalostuksen tietokantaan. Snellman
tukee lähettämisen kuluissa. Kansallisesti tietojen kerääminen on edellytyksenä
emakoiden hedelmällisyyden jatkuvalle
paranemiselle.
Tietojen lähettäminen ja indeksien laskenta liittyvät kiinteästi tilan toimintaan
eivätkä siten yleensä aiheuta tuottajalle
merkittävästi ylimääräistä vaivaa. Indeksilaskennan taloudellinen vaikutus on myös
positiivinen.

Sianjalostaja
Jalostus ja
keinosiemennys
Rehu
Neuvonta
Eläinterveydenhuolto
Tutkimus

Lihanjalostus
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Maatilan Parhaat -kasvatusmalli
■ Snellman suosittelee lihasioille 17 viikon kasvatusjaksoa.Tällä kiertonopeudella
on mahdollista kasvattaa vuosittain kolme
porsaserää täyteen teuraspainoon. Tarvittavat karsinnat tehdään kasvatusviikkojen
12 ja 15 välillä, riittävän lisätilan aikaansaamiseksi karsinoihin ja lihavien tai ylipainoisten sikojen välttämiseksi. Karsinan
tyhjennys tehdään noin 16 viikkoa täytöstä.
Tavallisesti voidaan 60–70 % karsinoiden
eläinmääristä tyhjentää samanaikaisesti
tässä vaiheessa, mistä johtuen karsinoiden kapasiteetin hyödyntäminen pysyy
korkealla tasolla.
Maatilan Parhaat -sikaohjelma tarjoaa
mahdollisuuden jakaa tuotantokustannukset suuremmalle lihakilomäärälle. Lisäkilot
välillä 80–101 kg ovat tuottajalle ne kaikkein edullisimmat ja siten ne antavat myös
parhaan katteen, edellyttäen että lihakkuus
pysyy korkealla tasolla. MP-konseptin mukaisesti voidaan jalostuksellisesti parhaat
siat kasvattaa korkeampaan painoon (noin
100 kg) kun taas karsinan heikommin kasvaneet siat teurastetaan siinä painossa
minkä ne ovat saavuttaneet 16–17 viikon
10 %

Sianlihan tilityshinta ja muuttuvat kustannukset

Eri teuraspainojen teurastilin antama kate omalle työlle ja sidotulle pääomalle (59 % lihakkuus). Kasvattajan kate tulee isoista ja jalostuksellisesti parhaista sioista.Tuki ei sisälly.

aikana, jotta kiertonopeus ei hidastuisi.
Keskimääräiseksi teuraspainoksi tulee
noin 93 kg, riippuen sikojen päiväkasvusta.
MP-sikaohjelma antaa myös mahdollisuuden optimoida sikalan kapasiteetin hyödyntämistä. Siat voidaan lähettää teuraaksi
suuremmissa erissä ja tuotettujen kilojen
10 %

10 %
20 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 %

10 %
20 %

60 %
0

määrä (kg/sikapaikka) voidaan maksimoida, minkä seurauksena myös kiinteät kulut sikakiloa kohden laskevat. Pienempi
karsintakertojen lukumäärä säästää työtä,
vähentää stressiä ja on hyväksi lihanlaadulle. Suuren painovälin ansiosta kaillista
työaikaa ei kulu liiaksi yksitäisten sikojen
punnitsemiseen.
10 %
20 %

60 %

60 %

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Lihasikalan kasvatusmalli 17 viikon kiertonopeudella. Tämä mahdollistaa kolmen porsaserän kasvattamisen vuosittain täyteen painoon.
Tarvittavat karsinnat tehdään viikkojen 12 ja 15 välillä. Sikalan pesuun on varattu yksi viikko (sinisellä).

Maatilan Parhaat sikahinnoittelu
■ Snellmanin hinnoittelu kannustaa tuottamaan terveitä, halutun laatuisia sikoja. Lihakkuudella on suuri vaikutus lopulliseen
tilityshintaan.

kistä. Siantuottajat voivat siksi panostaa
voimavaransa parhaan mahdollisen laadun
tuottamiseen ja siten nostaa tilityshintaa ja
parantaa kannattavuutta.

Snellman antaa jatkuvasti siantuottajille
tiedon alustavasta perushinnasta noin kolmen kuukauden jaksolle eteenpäin. Lopullinen tilityshinta päätetään viikoittain ja se
voi vaihdella ± 3 c/kg alustavasta hinnasta.
Tämä tarkoittaa, että Snellmanin siantuottajille taataan aina vähimmäishinta lähikuukausiksi. Tämä lisää tuottajien turvaa kun
taas Snellman kantaa osan markkinaris-

Paras tilityshinta maksetaan leveällä painovälillä 80–101 kg. MP-perushinta maksetaan lihakkuudesta 59 %. Hinnanlasku alija ylipainoisilla sioilla on hidas, tasoitetun
painokäyrän mukaisesti. Tämä tarkoittaa,
että lihasian kokonaishinta on kutakuinkin vakaa aina 108 kilon painoon saakka.
Snellmanin painokäyrä kannustaa suurempien sikaerien myyntiin kerrallaan, koska
hintavähennykset juuri optimipainovälin

MP-sikaohjelman tiivistelmä 2007
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ulkopuolelle jäävistä sioista eivät ole niin
dramaattisia.
Määrälisät maksetaan sekä toimituserän
että kumulatiivisen vuosimyynnin perusteella tiloille, jotka ovat tehneet MPsika-plussopimuksen. Tarkemmat tiedot
määrä- ja lastauslisien perusteista löytyvät
hinnastosta Anelma-sivustoilta.
Snellman on jo aiemmin maksanut suunnitelmalisän 3 c/kg lihasioista tuottajille,
jotka suunnittelevat myyntiänsä ja ilmoittavat teurassiat etukäteen. Suunnitelmalisäjärjestelmä uudistetaan tulevana syksynä.
1.10.2007 alkaen maksetaan suunnitelmalisä tuottajille, jotka hoitavat teurasilmoitukset erillisten ohjeiden mukaisesti ja
päivittävät tuotantosuunnitelman ja sikavaraston Anelmassa.

Maatilan Parhaat info

MP-sikaplus

Optimoitu kasvatus antaa parhaimman
tuloksen
■ MP-sikaplus on Maatilan Parhaat siantuotantoketjun kehitystyökalu. Kehityssopimuksen tekevällä tilalla käydään läpi
tilakäynnin yhteydessä tilan tuotannon
nykytila, niin määrällisesti kuin laadullisestikin, kuin myös asetetaan sille sopivat
kehitystavoitteet. Tuottaja seuraa yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumista
oman seurantajärjestelmänsä avulla. Tehtävien toimenpiteiden tulee olla johdonmukaisia ja etukäteen harkittuja. Olennaisia
kehityskohteita ovat sikalaolosuhteiden ja
tuotannon optimointi sekä seuranta.

Ruokinnan perustana on omista rehuraaka-aineista tehdyt analyysit, joiden pohjalta niiden käyttö optimoidaan vastaamaan
eläinten tarpeita sekä laadullisesti että
määrällisesti. Täydennysrehujen valmistajien ja välittäjien tulee olla mukana ETT:n
positiivilistalla. Tehokkuutta saadaan seuraamalla ruokinnan suunnitelman toteutumista ja vaikutusta tuotantotuloksiin
samalla kun laadulliset tulokset paranevat.
Uusin tekniikka antaa myös mahdollisuuden ruokkia eläimet ryhmäkohtaisesti ja
seurata erikseen eri sukupuolien tuotantotuloksia.
Sikojen keskipaino ja lihakkuus 1993–2007. Lihakkuus on parantunut vuodesta vuoteen,
vaikka keskipaino on noussut.

Anelman sähköinen eläinvarasto
Työkalu siantuotantoseurantaan
■ Snellmanin uusittu Anelma-ohjelma
tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia
seurata lihasikojen kasvatusta tilalla.
Anelman kautta saa tietoja teurassioista ja tilitystiedoista sekä yhteenvetoraportteja tilan tuotannosta.
Täysin uutta on, että tilan eläinvirtaa
voidaan seurata reaaliajassa tilan eläinvaraston kautta. Eläinvaraston perustana toimii sikatilan tuotantosuunnitelma,
missä tilan eläinmäärä, suunnitellut osastojen täytöt, kiertonopeus ja muut tuo-

tantotavoitteet dokumentoidaan. Sen
jälkeen voidaan eläinvarastosta seurata
tilan siantuotantoa osastoittain. Sikalaa
tai sen osastoa täytettäessä uusilla porsailla ohjelma ehdottaa automaattisesti
harvennusten ja tyhjennyksen ajankohtia niiden tavoitteiden mukaisesti, mitä
tuotantosuunnitelmaan on asetettu.
Tyhjennyssuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan tarkistaa, jos siat esimerkiksi kasvavat arvioitua nopeammin
tai hitaammin. Tuotantosuunnitelma ja
eläinvarasto tarjoavat tuottajalle hyvät

mahdollisuudet suunnitella tuotantoa ja
tulevaa myyntiä sekä tilityksiä.
Eläinvarasto antaa ennusteen tulevasta
myynnistä. Kun eläimet ovat teuraskypsiä, ilmoitetaan ne teuraaksi kuittaamalla ne poistetuiksi eläinvarastosta.
Teurasilmoitukset tulee tehdä Anelman
kautta kuten aiemminkin eli viimeistään toivottua hakua edeltävän viikon
maanantai-iltana. Haun ja teurastuksen
jälkeen siat poistuvat eläinvarastosta
ja näkyvät sen jälkeen teurastiedoissa.
Uudessa Anelmassa Snellman esittelee
myös lihasikojen teurastietojen raportoinnin sukupuolittain. Painojen ja lihakkuuksien raportointi erikseen imisä- ja
leikkosioille antaa samalla täysin uuden
apukeinon lihasikojen kannattavalle kasvattamiselle sukupuolittain.
Ote sikatilan eläinvarastosta. Eläinvaraston avulla eläinvirtaa voidaan seurata
osastoittain. Vihreä sarake oikealla kertoo päivän tilanteen, montako sikaa tällä
hetkellä on osastolla. N-osastoa käytetään yhdistelmäsikaloissa tai jos tilalla ei
ole osastoja.
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Maatilan Parhaat -toimiston
henkilökunta pitää juoksevat
toimistotoiminnot
käsissään.
Tehtäviin kuuluvat teuraslogistiikan suunnittelu ja eläinvälitys
sekä teuraseläin- ja tilitystietojen käsittely. Tässä numerossa
esittelemme toimiston henkilökuntaa.
Mona Julin suunnittelee teuraskuljetukset Snellmanin lihamäärien viikkosuunnitelman perusteella. Hän laatii autoille
tarkan minuuttiaikataulun yhdessä kuljettajien kanssa. Aikataulussa pysyminen on
tärkeää, koska pienetkin myöhästelyt voivat tuottaa kustannuksia.
Monalla on kokonaisvastuu logistiikasta
ja hän huolehtii myös siitä, että kuljettajat
tuntevat toimintaansa koskevat uudet kuljetus- ja eläinsuojelusääökset.
Lisa Ahlgren aloitti uransa teurastamolla
jo vuonna 1974 ja on toiminut viime vuoden ajan ilmoitussihteerinä. Lisa rekisteröi
ilmoitetut eläimet järjestelmään ja tarkastaa Maatalouden Laskentakeskuksesta, ettei eläinten hauille ole esteitä. Reittisuunnitelman perusteella hän ottaa yhteyttä
kuljettajiin ja valmistelee kaikki tiedot tiloilla käyntejä varten.
Jotta suunnittelu sujuisi mahdollisimman
joustavasti, etukäteisilmoitusten tietojen
tulisi pitää mahdollisimman hyvin paikkansa, sekä eläinten lukumäärän että toivotun
noutoviikon suhteen.
Eläinten saavuttua teurastamoon Rita
Wiklund huolehtii jatkosta. Rita tarkistaa
teuraskuorman tiedot ja siirtää ne hankinnasta Pims-teurastusjärjestelmään. Kun
tarkastuseläinlääkäri on tarkastanut teurastetut eläimet, Rita syöttää järjestelmään
mahdolliset hylkäykset ja tuottajapalau-
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Osa MP toimiston henkilöstöä, vasem.: Margaretha Erkas, Ronny Snellman, Brita Wiik,
Rita Wiklund ja Lisa Ahlgren. Mona Julin pienessä kuvassa.

MP Toimisto ylläpitää
päivittäisiä rutiineja
tukset ja siirtää tiedot tilitysjärjestelmään.
Hän lähettää myös nautaeläinten teurastiedot Maatalouden Laskentakeskukseen
ja sikaeläinten teurastiedot MMM:n sikarekisteriin.
Tilitysvastaava Brita Wiik huolehtii siitä, että tilitysohjelma sisältää mm. oikeat
hinnastot, joiden avulla tuottajat saavat
eläimistään oikean hinnan. Brita on työskennellyt teurastamolla vuodesta 1979
lähtien. MP-toimiston ohjelmavastaavana
hän osallistui myös uuden teurastusohjelman käyttöönottoon.
Margaretha Erkas huolehtii teuras- ja
porsastilitysten loppuvaiheista. Hän tarkastaa tiedot, vähentää eläinhyvitykset ja
ostot sekä tulostaa tilitykset ja välityseläi-

mien laskut ja lähettää ne tuottajille. Margaretha on vuorotteluvapaalla syksyllä 2007,
sijaisena toimii Monica Söderlund.
Ronny Snellman koordinoi sekä porsaiden että vasikoiden välityksen. Tuottajat ilmoittavat vasikat ja porsaat Ronnylle joko
henkilökohtaisesti tai Anelman kautta.
Myös alue-edustajat vastaanottavat vasikkailmoituksia. Välitys suunnitellaan siten,
että kysynnän ja tarjonnan välille saadaan
mahdollisimman hyvä tasapaino.
Barbro Koski kuuluu Snellmanin talousosaston organisaatioon. Hän hoitaa mm.
eläinluottojen valvonnan.
MP Toimiston tuotepäällikkö Johanna
Lindvall on tällä hetkellä äitiyslomalla.

Maatilan Parhaat info
MP Nauta

MP Sika

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-7966 345

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344

Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja,Ylä-Savo
0500-263 995
1. Pekka Taipale
alue-edustaja
0500-265 635
Myymälä tarjoaa Snellmanin tuotteita edulliseen hintaan henkilökunnalle, tuottajille ja
yhteistyökumppaneille.

Tervetuloa tuottajamyymälään!
Tervetuloa Snellmanin henkilöstö- ja
tuottajamyymälään Kuusisaareen!
Myymälästä löydät Snellmanin leikkele-,
tuoreliha- ja valmisruokatuotteita edulliseen henklöstöhintaan. Myymälä on auki
maanantaisin klo 9–13 ja muina arkipäivinä klo 9–16.
Snellmanin tuottajana voit tilata palautuksia omista eläimistä. Lihapalautukset
on haettavissa myymälästä tai ne voidaan
toimittaa sovittuihin toimituspisteisiin alkutuotantoalueella.

Myymälä
(06) 786 6384
myymala@snellman.fi
maanantaisin klo 9–13
tiistaista perjantaihin klo 9–16

2. Mårten Lassfolk
alue-edustaja
044-7966 545

Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh. * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi

MP Toimisto
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343

3. Peter Björk
alue-edustaja, liikennöitsijä
0500-263 996

Lisa Ahlgren
ilmoitussihteeri
(06) 786 6375

4. Jarmo Niemelä
alue-edustaja
0500-369 597

Ronny Snellman
eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331

5. Eero Sallinen
alue-edustaja, liikennöitsijä
0400-384 180

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Antti Sallinen
040-5543 621

Rita Wiklund
teurastietokäsittelijä
(06) 786 6320

6. Jouni Vanhatalo
alue-edustaja
044-7966 531

Muut kuljetusyrittäjät
Christer Sundqvist
vasikkavälitys,
teurasliikennöitsijä
0500-264 570
Henry Ahlvik
porsasvälitys, liikennöitsijä
044-796 6555

Oy Snellman Ab

Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

Esko Viitala
teurasliikennöitsijä
044-796 6553

Margaretha Erkas
tilityskäsittelijä
(vuorotteluvapaalla syksy -07)
Barbro Koski
eläinluotot
(06) 786 6321
Johanna Lindvall
MP tuotepäällikkö (äitiyslomalla)
Eläinilmoitukset
http://anelma.snellman.fi
http://anelma2.snellman.fi (uusi Anelma)

Eviran eläinlääkärit
Liisa Wallenius
johtava eläinlääkäri
(06) 786 6372, 044-796 6372
Raija Sauna-Aho
tarkastuseläinlääkäri
(06) 786 6330

Pietarsaari

s-posti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
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Kilpailu lapsille!
Laske montako kertaa Anelma-sana mainitaan lehden sivuilla!
Lähetä vastauksesi osoitteeseen anelma@snellman.fi
tai palauta välilehden kuponki Snellmanin tuottajamyymälään viimeistään 20.8.2007.

Voit myös palauttaa kupongin Snellmanin osastolle
Farmari-näyttelyssä. Oikeiden vastanneiden kesken
arvotaan 10 kpl yllätyspalkintoja.

