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■ ”Päivä vain ja hetki kerrallansa.” Niin
kuuluvat alkusanat eräässä hyvin tunnetussa virressä. Sanat haluavat opettaa meille,
että emme kantaisi kaikkia tulevaisuuden
huolia yhden ainoan päivän aikana. Näissä
sanoissa on viesti myös kaikille lihantuottajille, jotka tällä hetkellä painivat taloudellisen ahdingon kanssa. Jokainen päivä
tuo mukanaan aina uuden tilanteen.Vaikka
yhtenä päivänä kaikki näyttääkin synkältä,
voi jo seuraavana päivänä avautua täysin
uusia, aiemmin ennakoimattomia mahdollisuuksia.
Sanat ovat ajankohtaisia myös tänään, kun
etsimme uusia ratkaisuja päästäksemme
eteenpäin lihamarkkinoiden vaikeassa kustannustilanteessa. Päivä kerrallaan ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lopettaisimme
tulevaisuuden suunnittelemisen. Asetetut
tavoitteet toimivat virstanpylväinä, joihin
voimme ottaa suunnan oikeassa kurssissa pysyäksemme. Saavutettuamme yhden
virstanpylvään iloitsemme siitä samalla,
kun otamme vauhtia seuraavaa tavoitetta
kohden, tähdäten jo sitäkin seuraavaan
päämäärään. Päivä kerrallaan tarkoittaa
sen sijaan sitä, ettei tarvitse antaa periksi
– ei silloin kun tielle tulee esteitä, eikä silloinkaan kun tulee päiviä ja hetkiä, jolloin
on vaikeampaa nähdä eteenpäin.
Lihantuotannossa olemme nyt monella
tapaa täysin uudessa tilanteessa. Maailmanlaajuiset ilmiöt ovat yhä suuremmassa
määrin alkaneet vaikuttaa myös niihin tuotantotekijöihin, jotka tuotetaan Suomessa ja siksi tulevaisuutta on yhä vaikeampi
ennakoida. Lihan markkinahinta on kyllä
aiemmin vaihdellut tarjonnan ja kysynnän
mukaan, mutta tuotantokustannukset ovat
kuitenkin pysyneet melko vakaalla tasolla
viimeisen kymmenen vuoden ajan. Parantuneen tuottavuuden avulla olemme jopa
pystyneet laskemaan kustannustasoa. Nyt
sitä vastoin kasvava kustannuskierre, missä viljan, öljyn, kaupallisten lannoitteiden
jne. hinta on noussut harvemmin nähtyä
tahtia, on asettanut lihantuotannon täysin
uuteen kustannustilanteeseen. Näiden lisäksi paljon puhutut ilmastonmuutokset
tulevat suurella todennäköisyydellä lyömään alaan omat leimansa lähivuosien aikana. Kun me Suomessa saimme aiemmin
totutella olemaan osa Eurooppaa ja EU:n
yhteistä maatalouspolitiikkaa, saamme nyt
yhä enemmän havaita olevamme osa koko
maailmaa ja sen maailmanlaajuisia markkinavoimia.

Mitä uusi tilanne merkitsee Snellmanille ja
tuottajillemme? Meillä ei ole hyviä välineitä käsitellä lyhyellä aikavälillä markkinoista
johtuvaa kustannusnousua ja olemme siksi
pakotettuja sopeutumaan tähän uuteen
tilanteeseen. Maailmanmarkkinoiden epävarmuus tulee sitä vastoin kasvattamaan
lähialueen oman kilpailukykyisen alkutuotannon säilyttämisen merkitystä. Siksi haluamme myös, että tuottajistamme tulee
todellisia voittajia laadussa ja kilpailukyvyssä. Mitä tulee maidontuottajiin, niin jo
aiemmin julkaistu tavoitteemme on olla
paras yhteistyökumppani alueemme kaikille eteenpäinpyrkiville maidontuottajille.
Erikoistuneita naudan- ja sianlihantuottajia
ajatellen haluamme keskittää resurssejamme voidaksemme tiiviimmällä yhteistyöllä
olla erityisesti tulevaisuuteen aktiivisesti
panostavien tuottajien tukena.
Katsoessamme eteenpäin on tärkeää, että
meillä on realistinen käsitys nykytilanteesta ja realistiset tavoitteet. Meillä kaikilla on
vahvuuksia ja heikkouksia, jotka voimme
tunnistaa. Meidän tulisi tuntea vahvuutemme voidaksemme hyödyntää niitä matkalla kohti tavoitteita. Lisäksi meidän tulisi
tuntea heikkoutemme sekä kehityskohteemme ja työstää niitä kilpailukykymme
parantamiseksi. Näiden meistä riippuvien
tekijöiden lisäksi edessämme on suurempia ja pienempiä esteitä, jotka tavallisesti
ovat meistä riippumattomia. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi mainitut maailmanmarkkinoista johtuvat kustannustennousut ja hintapaineet. Näissäkin tilanteissa on
kuitenkin tärkeää uskaltaa katsoa esteiden
yli kohti tavoitetta. Vaikeat tilanteet avaavat usein täysin uusia mahdollisuuksia.
Nyt alkukesällä kasvustot kärsivät uhkaavasta kuivuudesta. Voikukat rehottavat,
mutta nurmen kasvu on pysähtynyt monella taholla. Nurmet ja oraat tarvitsevat
sadetta kehittyäkseen. Säästä päättäminen
ei ole meidän vallassamme, mutta kirjoitushetkellä tulevat todellakin ensimmäiset
sadepisarat pitkään aikaan. Nyt toivomme
hyvää kasvukautta, sopivassa suhteessa
virkistävää kesäsadetta ja lämpimiä poutapäiviä. Toivomme myös, että kaikki yhteistyökumppanimme saisivat itselleen jotain
positiivista Suomen kauniista kesästä ja
myös uutta rohkeutta katsoa eteenpäin.
Hyvää kesää!

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Nautapula iski toukokuussa,
sialle valoa näkyvissä
■ Toukokuusta tuli vaikea kuukausi naudanhankinnalle. Tarjonta oli heikkoa koko kuukauden ja Snellmanin naudanhinnan korotuksesta huolimatta emme saavuttaneet suunniteltuja viikkomääriä. Toukokuun alusta astui voimaan uusi
Anelma-suunnitelmalisä erikoistuneille naudankasvattajatiloille, jonka avulla toivomme jatkossa kykenevämme paremmin ennustamaan sonnitilojen tulevia nautamääriä.
Naudantarjonta on virkistynyt hiukan kesäkuun alussa ja
teurasmäärät ovat palanneet lähemmäs normaalia tasoaan.
Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden jälkeen Snellmanin
naudanhankinta on aavistuksen (-3 %) alle viime vuotisen
määrän, koko maan naudantuotannon vähennyksen ollessa
10 %. Snellmanin tuottajahinta oli toukokuussa noin 20 c/kg
yli viime kesänä vallinneen hintatason. Kesäkuukausien aikana Snellman aktivoi naudanhankintaansa edelleen ja toivottaa
tuottajat tervetulleiksi mukaan uuteen nautakampanjaan.
Siantarjonta oli sitävastoin runsasta keväällä samalla, kun
markkinat olivat edelleenkin hyvin nihkeät. Tästä johtuen
sianhintaa laskettiin hiukan toukokuussa voimassa olevalle
minimitasolle. Laskusta huolimatta Snellmanin sianhinta oli
kuitenkin noin 15 c/kg yli viime kesän tason. Snellman takaa

jatkuvasti siantuottajilleen tietyn hintatason. Nykyinen MPalustava hinta on voimassa ainakin viikolle 39 asti. Lopullinen
perushinta päätetään myöhemmin markkinatilanteen mukaisesti, mutta on korkeintaan ± 5 c/kg alustavasta hinnasta.
Uuden EU-asetuksen ja päivitetyn Hennessy/Autofom-koeleikkuun perusteella lihakkuusluokituksen kaavaa muutettiin toukokuun alussa. Uusi asetus Hennessy-lihakkuuden
laskemiseksi nosti keskimääräistä lihaprosenttia noin yhden
prosenttiyksikön. MP-perushinta maksetaan nykyisin sioista,
joiden lihaprosentti on 60 painovälillä 80-101 kg.
Siantuotannon osalta ketjuinformaatiovaatimus astui virallisesti voimaan toukokuun alussa. Snellmanin tuottajat pystyivät jo sisäänajovaiheessa hoitamaan informaation sähköisesti
Anelman kautta.
Sikamarkkinoiden tilanne Suomessa on edelleenkin melko
vaikea, johtuen varsinkin grillikauden kynnyksellä kasvaneesta sianlihan halpatuonnista Suomeen. Pahin tilanne näyttäisi
kuitenkin olevan ohi tältä erää. Euroopassa nousevien hintojen ja vähentyneen tuotannon ansiosta voimme tänä päivänä
nähdä hiukan valoa myös sika-alalle. 		
TG


Näin sinusta tulee menestyvä yrittäjä:

Ajattele miten ajattelet
ja panosta tulevaan
Urheilupsykologi Christoph Treier piti kokopäiväesitelmän osana
lihantuottajien oppisopimuskoulutusta Vöyrin Norrvallassa huhtikuun lopulla. Sveitsiläinen asuu itse Ähtävän Lappforsissa, mutta
matkustaa ympäri maailmaa kansainvälisten huippu-urheilijoiden,
kuten aiemmin esim. suomalaisen rallimaailmanmestarin Markus
Grönholmin, valmennustehtävissä. Artikkeli on yhteenveto hänen
esitelmästään teemasta ”Milloin kaasuttaa, milloin jarruttaa?”.
Me emme voi ajaa kaasu pohjassa läpi
koko elämän. Välillä meidän on yrittäjinä
ja ihmisinä jarrutettava ja mietittävä missä
seisomme ja miten haluamme jatkaa matkaa.
Henkinen valmennus ei ole pelkästään urheilijoita varten, vaan se antaa jotain kaikille, jotka arjessaan työskentelevät paineen
alla ja jotka joutuvat suoriutumaan suurista
odotuksista. Henkinen valmennus vahvistaa motivoitumista, myönteistä asennetta,
itseluottamusta ja stressin käsittelyä sekä
auttaa sinua löytämään työniloa arjesta.

Motivaatio syntyy itse valituista
tavoitteista
Tavallisesti ihminen toimii siten, että kun
huomaamme selviytyvämme vain pitämällä
aikaisemman tasomme, rentoudumme ja
lakkaamme rasittamasta itseämme. Samanaikaisesti me kiinnitämme vähemmän huomiota ongelmiin ja sen kaltaisiin seikkoihin
työssämme, jotka voisi tehdä paremmin.
Jos sen sijaan asetamme itsellemme tavoit-



teen, vahvistamme kunnianhimoamme ja
pysymme henkisesti vireinä.Tärkeintä motivoitumiselle on, että tavoitteet ovat itse
valittuja – että sinä itse valitset tavoitteesi
ja teet sen itseäsi varten. Motivaatio on
dramaattisesti erilainen kun käyttövoimana ”minun on pakko” sijasta on ”minä tahdon”. Joitakin tehtäviä ei voi paeta, mutta
hieman tahdonvoimaa käyttäen voi sanan
”täytyy” muuttaa sanaksi ”tahdon” keskittymällä tehtävän myönteisiin puoliin.

Valitse tavoite johon voit yltää!
Kun asettaa itselleen tavoitteen toimintansa kehittämiseksi on tärkeätä valita konkreettinen ja mitattava tavoite.Tavoitteen ei
tarvitse olla pelkästään taloudellinen, vaan
se voi koskea tuotantotekniikkaa tai omaa
hyvinvointia arjessa. Lisää tehokkuutta tai
parempi kannattavuus ovat liian vaisuja tavoitteita, jotta vetovoimasta tulisi riittävä.
Ei ole myöskään mahdollista saavuttaa mitään ”niin hyvää kuin mahdollista”. Olemme aina niin itsekriittisiä, että löydämme

jonkin yksityiskohdan tekemään tyhjäksi
tyydytyksemme. Panosta sen sijaan konkreettiseen ja mitattavaan tavoitteeseen,
niin että voit varmuudella todeta saavuttaneesi sen. Tavoitteensa saavuttaminen antaa tyydytystä ja lisää motivaatiota jatkaa
pyrkimistä eteenpäin.

Ole rehellinen itsellesi
– ja usko itseesi!
Jotta tavoite olisi realistisesti läpivietävissä, siitä on oltava selkeä kuva, joka säilyy
ympäristön epäilevistä mielipiteistä huolimatta. Voitko nähdä selkeän kuvan itsestäsi tavoitteesi saavuttaneena? Pidä kuvasta
kiinni ja seuraa vatsatunteella juuri sinulle
realistista tietä. Sijoita sitten aikaa ja energiaa hyvään suunnitteluun – joudut vakuuttamaan sekä pankin, yhteistyökumppanisi
ja työtoverisi että visiosi on oikea!
Myös tavoitteen aikataulun on oltava realistinen. Ennen kaikkea tarvitaan panostuksen aloitushetki, muutoin on suuri vaara
että aina löytyy jotain tärkeämpää (tai mukavampaa) ajankulua.Varaamalla panostukselle aika joka illaksi tai viikoksi luodaan
työlle käytäntö.
Realistinen tavoite tarkoittaa myös, että
olet itsellesi rehellinen. Älä petkuta itseäsi
liian korkealle asetetuilla tavoitteilla tai
liian tiukalla aikataululla, siitä seuraa vain
pettymys.
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Myönteinen perusasenne auttaa myös,
kun vastuksia sattuu kohdalle. Useimmissa
vastuksissa piilee mahdollisuuksia, joita ei
muutoin olisi havaittu. Toisinaan pitää olla
kärsivällinen ennen kuin mahdollisuudet
huomataan, mutta myönteinen asenne tekee elämän helpommaksi kuin kaivautuminen kiukkuun tai huoleen.

Oletko stressaantunut – vai onko
sinulla paljon tekemistä?

Mikä on mielestäsi miellyttävä muisto tai
paikka? Oma kotipiha tai lomaparatiisi Espanjassa? Käytä muistoasi stressin käsittelyyn!

Tee välilasku ja juhli menestystä
Kuten kaikilla pitkillä matkoilla, on tärkeätä
tehdä joskus välilasku. Kun prosessi on pitkä, välitavoitteet auttavat sinua näkemään,
että todella olet päässyt matkaan. Muista
myös juhlia menestystä! Tarjoa työtovereillesi kakkukahvit tai osoita arvostustasi muulla tavoin. Tämä lisää motivaatiota
jatkaa ja luo parempaa me-henkeä. Anna
itsellesi aikaa käydä läpi menestyksen
saavuttamiseksi tehdyt asiat – mikä oli
raskasta, mikä kävi helposti, onko jotain
minkä nyt jälkiviisaana voisi tehdä toisin?
Tällä tavoin saat eväät seuraavia haasteita
varten.

“Tämä voisi toimia, jos...”
Vaikka meillä onkin taipumus pyrkiä ongelmattomaan olotilaan, elämä asettaa ennemmin tai myöhemmin tiellemme ongelmia. Me voimme vaikuttaa asenteeseemme
ongelmiin. Avain parempaan sielunrauhaan
on ongelmien näkeminen haasteina. Ongelma on kuin seinä, se passivoi meitä – mutta haasteessa on ratkaisu, tie ulos. Vältä
ajattelemasta ”tämä ei onnistu” ja vaihda ajatukseen ”tämä voisi toimia, jos…”.
Menestyksen saavuttaminen työssään edellyttää, että asettaa toiminnalleen tavoitteet
ja työskentelee motivoidusti tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Christoph Treier käytti tavoitteen asettamisen muistisääntöä suomeksi muunneltuna SMART-mallia VIKSU : Varaa aikaa, Itsenäinen valinta, Kunnianhimoinen tavoite,
Saavutettavissa oleva, Uskottava ratkaisu.

Kun työtehtävät kasaantuvat on helppoa
hukata keskittyminen, ja hermostuneisuuden ja hyökkäävyyden kasvaessa antaa periksi stressille. Mutta sen, että sinulla on
paljon tekemistä, ei tarvitse automaattisesti merkitä stressiä. Työ itsessään ei aiheuta stressiä, vaan asenne työhön. Mieti
miten ajattelet ja puhut työstäsi, se vaikuttaa ruumiin stressitasoon.
Stressi merkitsee, ettet hallitse tunteitasi.
Siksi stressinkäsittely pitkälti merkitsee
omien tunteiden käsittelyä. Tunteemme
syntyy niistä sisäisistä kuvista, joita olemme luoneet tilanteen tai ilmiön ympärille.
Työstämällä sisäisiä kuviamme, vaihtamalla
ne myönteisempiin versioihin, voimme hallita tunteitamme ja ottaa tilanteen haltuun.
Stressin käsittelyyn on myös käyttökelpoisia työkaluja. Treier nosti esille kaksi menetelmää, joita hän kutsui nimillä ”henkinen aikalisä” ja ”musta laatikko”. Lue niistä
lisää viereisessä ruudussa!

Kehu sekä itseäsi että muita
Kun ympäristösi epäilee panostuksiasi
tai kun haasteet tuntuvat liian suurilta,
on pettämätön itsetunto tarpeen. Harva
meistä saa syntyessään kaikki myrskyt kestävän itsetunnon, mutta itsetuntoaan voi
harjaannuttaa, mm. kehumalla itseään. Kun
olet onnistunut yli odotusten, mieti miten
käsittelit tilanteen ja kehu itseäsi!
Opi myös ottamaan vastaan kehuja muilta,
äläkä vähättele niitä ”eihän tuo mitään”
-tyyliin. Kerskailematon “Kiitos!” riittää.
Muidenkin menestyksen hyväksyminen
on osa työtämme kohti parempaa itsetuntoa. Se ilmenee sekä nöyryytenä oman
menestyksen aikana, että kykynä kohdata
toisten menestys myönteisillä reaktioilla
kateellisuuden sijaan. Olemme tottuneet
käyttämään aikaa tilanteen arviointiin kun
jokin on vialla. Ota tavaksi pari kertaa vuodessa käydä läpi myös hyvin menneet asiat.
Menestysanalyysi selventää missä olet onnistunut ja mitä teit onnistuaksesi. Menestykseen on aina syynsä, mutta emme ole
tottuneet miettimään sitä. Anna menestyksen syylle sanallinen muoto, niin saat
siitä ohjeen tuleviin tilanteisiin!
HJ

Niksejä stressinkäsittelyyn
Henkinen aikalisä
“Henkinen aikalisä” on ennakoiva ajatusharjoite, jota voit myöhemmin käyttää kiihtyneiden tunteiden katkaisemiseen ja antamaan sinulle mahdollisuus
nähdä tilanne “nollatusta” asemasta.
Menetelmä perustuu rauhallisten, miellyttävien tunteiden loihtimiseen esiin
myönteisestä muistosta henkilökohtaisella ”virtakytkimellä”. Menetelmän
opettelemiseksi sinun on oltava suhteellisen rauhallisella ja hyvällä tuulella.
• Ajattele jotain sellaista, mistä sinulle aina tulee myönteisiä ja rauhallisia tunteita. Se voi olla muisto,
kuva, paikka.
• Harjoittele muutaman viikon aikana useita kertoja päivässä loihtimalla esiin tämä kuva tai muisto.
• Kun saavutat rauhallisen, myönteisen tunteen teet pienen liikkeen,
“virtakytkimen”, jonka voit myöhemmin yhdistää tunteeseen. Tee
siitä sinulle sopiva huomaamaton
liike, esim. kevyt korvan hipaisu.
• Kun kiihdyt, voit käyttää liikettä
loihtiaksesi esiin harmonisen tunteen ja mielikuvan. Siten otat tunteesi hallintaan ja voit nähdä tilanteen uudessa valossa.

Musta laatikko
Musta laatikko on hyvin yksinkertainen
mutta tehokas tapa pysyä keskittyneenä ajatusten velloessa pahimmillaankin.
Apuvälineiksi tarvitset vain kynän ja
paperia.
Tee itsellesi luettelo kaikista mieleesi
tulevista ajatuksista. Kaikesta mitä sinun
on muistettava, ideoista ja ongelmista
joita pohdit – kaikesta mikä päässäsi
paraikaa pyörii. Kun kaikki on kirjoitettuna paperille, aivot voivat rentoutua ja sinä voit keskittyä sillä hetkellä
tärkeämpään.
Menetelmä toimii erittäin hyvin ajatusten suitsimina myös nukkumaan mentäessä.



Kalajoki
Kannus

Nivala

Kokkola
Pietarsaari

Keskellä Pohjanmaata
Joustava palvelu Keskipohjanmaan nautatiloille

Nopeat noudot ja
lyhyet kuljetukset

Keskellä tiheää nauta-aluetta Kannuksen ympäristössä on
kuljetusliike Mauri Takanen ky:n tukikohta.Yritys kuljettaa
teuraseläimiä laajalta alueelta, noin 200 km säteellä Pietarsaaresta. Yritys työllistää Mauri ja Jukka Takasen lisäksi
kaksi kuljettajaa.
■ Kuljetusliike Mauri Takanen ky perustettiin vuonna -83. Poika Jukka oli silloin vielä
pieni ja sai usein olla mukana ajossa. Tähän
päivään mennessä hän on toiminut kuljettajana yli 10 vuotta ja yrityksen osakkaana
viime kesästä lähtien.
90-luvulla tehtiin eläinkuljetuksia jopa kolmella autolla ja ensimmäinen teurasauto
otettiin käyttöön -97. Ennen kuin Takanen
aloitti Snellmanin teuraskuljetusyrittäjänä
he ajoivat teuraita Poutulle.

Uudet nauta- ja maitotilat ovat
tervetulleet mukaan!
Kannuksen ympäristö on nauta-aluetta,
jossa karjatilat ovat tihessä ja monet niistä
maitotiloja. Huolimatta siitä, että nautamäärät vähenevät Suomessa, on Snellmanin nautahankinta Keski-Pohjanmaalla kasvanut yli 10 % tänä vuonna. Koska Snellman
nykyisin on Keski-Pohjanmaan ainoa nautateurastamo, on myös saatu monta uutta
asiakasta. Jukka Takanen laskee noin 150
uutta tilaa Kannus-Kälviä-Lohtaja-Kaustinen -alueelta viime syksystä lähtien.
Alue-edustaja Pekka Taipale korostaa,
että Snellman on erittäin hyvä vaihtoehto
Keski-Pohjanmaan nautatiloille. Uudet
asiakkaat ovat aina tervetulleita ja esim.
maitotiloille on hinnoittelujärjestelmä,



jossa huomioidaan vasikoiden ja nuorten
nautojen myynti lehmien ja hiehojen hinnoittelussa.
– Me tarjoamme erittäin nopeat noudot ja
lyhyet eläinten siirtomatkat, sanoo Pekka
Taipale.

Turvallisuus on tärkeä
Eläinkuljettajan arki on hyvin vaihteleva.
Hyvä puoli työssä on, että saa olla monien
erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, toteaa Mauri Takanen. Ei ole kahta samanlaista päivää.
– Välillä juostaan itse sonnien perässä ja
välillä on toisinpäin, huomauttaa Jukka Takanen.
Työn kuva on muuttunut koko lailla ajan
myötä. Paperityö ja lomakkeiden täyttö
Takasten uudessa
autossa on tilaa
24 teurasnaudalle.
Auto on myös varustettu uudella tietokonetekniikalla.
Kuvassa vasemmalta naudantuottaja
Teemu Mikkola Kannuksesta, Jukka Takanen, alue-edustaja
Pekka Taipale sekä
Mauri Takanen.

Keskipohjanmaa on Snellmanille erittäin
tärkeä nautahankinta-alue. Alueen naudantuottajat voivat ottaa yhteyttä alueedustajiin Pekka Taipale tai Mårten Lassfolk (katso sivu 11).

ovat tulleet entistä tärkeämmiksi, ja kuljettajan on myös kyettävä arvioimaan, onko
eläin kuljetuskelpoisessa kunnossa.
Hyvän eläinkuljettajan tärkeimmät ominaisuudet ovat rauhallisuus ja ammattitaito.
Kelloa ei pidä tuijottaa, vaan on keskityttävä tekemään mahdollisimman joustava lastaus. Työ on sekä vaativa että vaarallinen.
Tuottaja voi edesauttaa hyvää lastausta pitämällä lastauspaikan hyvässä kunnossa.
– Hyvin tehty navetan aitajärjestelmä helpottaa reilusti työtä ja on turvallisuusmielessä hyvä sijoitus, sanoo Jukka Takanen.

Arvostaa nopeita noutoja
Naudantuottaja Teemu Mikkola Kannuksesta mainitsee asiallisen ja nopean palvelun ominaisuuksina, joita hän teurastamoyhteistyössä arvostaa. On tärkeätä, että
lastaus toimii niin kuin sen pitää.
Teemu Mikkolan navetoissa on tällä hetkellä sekä lypsylehmiä että teurassonneja,
mutta hän on siirtymässä kokonaan lihantuotantoon. Vanhat navetat kunnostetaan
käyttötarkoitukseen sopiviksi ja tavoitteena on nostaa eläinmäärä noin 300 lihanautaan. Tuottajan näkökulmasta nopeat
noudot ovat ratkaisevia. Mikäli nouto
myöhästyy niin myös maksu viivästyy ja
tämä vaikuttaa koko toimintaan.
HJ
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Varmista joulukinkkusi
hyvissä ajoin

Tule mukaan Snellmanin
nautakampanjaan
Snellmanilla on teuras- ja välityseläimille
hyvä kysyntä myös kesäaikana. Parhaillaan
on menossa nautakampanja, jonka aikana
teuras- ja välityseläimiä myyvillä tuottajilla
on mahdollisuus hankkia itselleen bonuksena Herra Snellmanin juhlakinkku. Snellmanilla välitysvasikoita välitetään edelleen
niin terni- kuin myös ns. perinteisenä vasikkana. Kannattaa huomioida, että meillä
on hyvä menekki kaiken kokoisille vasi-

koille. Kampanja alkoi kesäkuun alussa ja
jatkuu aina elokuun loppuun saakka. Nyt
kannattaa varmistaa kinkku jouluksi hyvissä ajoin!
Olemme valmiit kasvattamaan nautamääriämme ja vahvistamaan asemaamme
kilpailukykyisenä nautatilojen yhteistyökumppanina, joten myös uudet asiakkaat
ovat erittäin tervetulleita.
VH

Kampanja-aika
1.6. – 31.8.2008
Herra Snellmanin juhlakinkku
lahjoitetaan bonuksena tiloille, jotka kampanja-ajan aikana
myyvät vähintään viisi (5) sonnivasikkaa tai vähintään 10 teurasnautaa. Kinkut toimitetaan
tuottajille
marras-joulukuun
aikana (1 kinkku/tila).

Nautatilan kannattaa hyödyntää
Anelma-ohjelmaa
■ Anelma-ohjelma tuo MP sopimustuottajan omalle tietokoneelle kaiken
sen tiedon, joka liittyy tilan tuotantoon
ja yhteistyöhön Snellmanin kanssa.
Ohjelman kautta tieto liikkuu samalla
molempiin suuntiin nopeasti ja turvallisesti.

Teuras- ja välitysilmoitukset
kätevästi ympäri vuorokauden
Anelman kautta voit vaivattomasti hoitaa eläinten myynti- ja ostoilmoitukset
riippumatta vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä. Samalla virheiden mahdollisuus pienenee, kun eläinten syntymätunnukset siirtyvät sähköisesti suoraan
teurastamon järjestelmään. Kiireellisissä
tapauksissa kannattaa aina ottaa yhteys
myös suoraan henkilökuntaamme. Lisähinta Anelman kautta tulleista eläinilmoituksista on teurasnaudoista 2 c/kg
sekä välitysvasikoista 5 €/kpl.

Painot ja luokitukset nopeasti,
raportit arkistoidaan
Uudessa Anelma-ohjelmassa eläinten
teurastiedot on luettavissa 15 minuutin
kuluttua teurastuksesta. Samalla teuras-

eräkohtaisesti saadaan esille ryhmän
keskipaino, lihakkuus sekä rasvaluokka.
Yksilökohtainen raportti kertoo jokaisen eläimen tiedot eriteltynä, myös päiväkasvun sekä mahdolliset hylkäykset.
Aikaisemmin postin kautta lähetetyt
kasvunseurantaraportit löytyvät samoin
ohjelmasta.

Tilitykset sähköiseen aikaan
Tilityslomakkeet tallennetaan ja arkistoidaan Anelmaan, josta ne on helposti
tarvittaessa tulostettavissa esimerkiksi
kirjanpitäjää varten. Tarjoamme myös
kaikille tuottajille mahdollisuuden luopua kokonaan ns. perinteisistä postin
mukana lähetettävistä paperisista tilityslomakkeista.

Eläinvarasto-toiminto helpottaa
eläinliikenteen hallintaa
Erikoistuneelle naudantuottajalle yksi
Anelman tärkeimmistä toiminnoista on
eläinvarasto-toiminto. Eläinvarastoon
siirtyvät automaattisesti kaikki ne välityseläimet, jotka Snellman on välittänyt.
Eläinvarastoon voi toki myös tila itse
lisätä eläimiä, esimerkiksi jos tila ostaa

vasikoita suoraan toiselta tilalta. Ohjelma näyttää tilalla olevan kokonaiseläinmäärän nautaeläinlajeittain, sekä yksilötiedot eläinkohtaisesti. Jokaisen eläimen
kohdalla näkyy myös reaaliajassa sen
kasvuaika syntymästä sekä arvioitu
teuraaksituloaika. Arvioitu teuraaksi
tuloaika lasketaan joko yleisten teurasmuuttujien perusteella tai tilakohtaisten
arvojen perusteella.
Tila voi tehdä teurasilmoituksen suoraan
eläinvarastosta, jolloin syntymätunnusta
ei tarvitse enää syöttää. Teurastukseen
lähetettävät eläimet ”poimitaan” listasta
teurasilmoitukseen merkitsemällä rasti
ko. eläimen syntymätunnuksen vieressä
olevaan laatikkoon. Sen jälkeen ohjelma
luo teurasilmoituksen ja lähettää sen
teurastamon järjestelmään.

Käyttäjätunnuksia saa vielä
Anelma-ohjelman käyttöön ja käyttäjätunnusten hankintaan liittyvissä asioissa
kannattaa ottaa yhteys alkutuotannon
henkilökuntaan. Hoidetaan asia kuntoon.
VH





Suunnitelmallinen sika-aineksen uudistus
on tehokkaan lihasikaketjun kivijalka
■ Sianjalostus on sikatalouden tuotekehitystä. Sikataloudessa tuotekehityksen
tulokset saadaan parhaiten näkyviin, kun
emakoiden uudistus tehdään suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Samalla tavalla
myös karjun valinnalla on suuri merkitys
syntyvien lihaporsaiden tehokkuuteen
(kasvu, rehunhyötysuhde, liha-%). Oikeiden
valintojen helpottamiseksi olemme Faba
ketjussa (Faba Jalostus osk., FABA Sika Oy
ja Suomen Sianjalostus Oy) tuotteistaneet
sika-aineksemme. Tuotteistamisessa on
hyödynnetty jalostusohjelmamme luomia
mahdollisuuksia ja sika-aineksemme laajaa
tuntemusta. Sekä tilan sisäinen uudistus
että ensikoiden ostaminen on nyt entistä
helpompaa.
Sika-aineksen valinnassa kannattaa aina
pitää tilan omat olosuhteet mielessä. Jalostusarvojen perusteella voit valita Faba
Yorkshire ja Faba Maatiais -sikoja kunkin
erityistarpeen mukaan. Seuraavassa yleisohjeet, jotka antavat suuntaviivaukset
suunnitelmalliseen uudistukseen.

Ensikoiksi Faba Matriarkka tai
Faba Kombi
Ensikoiden uudistuksessa on oleellista pitää mielessä porsastuottajan suurin kukkaroon vaikuttava tavoite: emakoiden on
tuotettava paljon porsaita elinaikanaan.
Mitä suurempi elinaikainen porsastuotos

on, sitä pienemmäksi jää emakon tuotantokustannus / vieroitettu porsas – siis sitä
enemmän tuloa emakko omistajalleen
tuottaa. Yksittäisen pahnuekoon lisäksi
emakon kestävyydellä on tärkeä merkitys
elinaikaiseen porsastuotokseen.
Porsastuotannossa kannattaa hyödyntää
risteytyksestä saatava piriste hedelmällisyysominaisuuksiin. Perinnöllisesti samantasoinen risteytysemakko (yorkshiren ja
maatiaisen risteytys) tuottaa noin puoli
porsasta suuremman pahnueen kuin puhdas yorkshire- tai maatiaisemakko. Aina
on kuitenkin pidettävä mielessä, että vain
jalostuksellisesti hyviltä sioilta kannattaa
tuottaa risteytysensikoita. Risteytyksestä
saatava hyöty tuhlaantuu helposti, mikäli
puhdasainekseen ei panosteta.
Helpointa uudistus on valitsemalla tuotantomuotoosi paremmin sopiva genetiikka
seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: Faba
Matriarkka ja Faba Kombi. Faba Matriarkka -tuotenimen alle on koottu ensikot ja
karjut, jotka ovat erityisen hedelmällisistä ja kestävistä sukulinjoista. Faba Kombi
on nimensä mukaan hyvä sekä tuotantoominaisuuksien että hedelmällisyysominaisuuksien suhteen. Valitse siis Faba Matriarkka, jos haluat erityisen voimakkaasti
panostaa hedelmällisyyteen tai Faba Kombi, mikäli haluat varmistaa yhdistelmäsikalasi parhaan kokonaistalouden.

Faba Ydinjalostusohjelma
takaa sika-aineksen jatkuvan
tehostumisen
Vain laatugenetiikkaa kannattaa monistaa hybridituotannossa.Valitse puhdas
Faba Matriarkka tai Faba
Kombi huolella hybridiensikon vanhemmiksi.

Puhdas Y tai M

Faba Muskeli pahnueen isänä
takaa lihaporsaiden laadun

Koko ketjun kannattavuutta ajatellen porsastuottajan tulee pitää mielessä tuotteidensa (porsaiden) laatu. Lihasikaloissa
ollaan luonnollisesti kiinnostuneita lihantuotanto-ominaisuuksista, kuten kasvu,
rehunhyötysuhde, ruhon lihakkuus ja lihan
laatu. Tässä kohdassa suosituksen tekeminen on helppoa: Valitse lihaporsaiden
isiksi Faba Muskelia. Jos tilallasi hyödynnetään pääsääntöisesti keinosiemennystä,
Faba Muskeli -seos on oiva vaihtoehto
yksilökarjujen ohella. Jos käytössäsi on tilasiemen tai astutuskarju, kannattaa karjun
hankintahetkellä panostaa laatuun ja hankkia se joko Längelmäen keskuskoeasemalta tai Faba Ydinjalostustiloilta eläinvälityksemme kautta.
Porsaiden laadusta puhuttaessa on syytä
muistaa, että lihasika saa aina puolet perintötekijöistään emältä. Tuotteistamamme
sikalinjat ovat kokonaistaloudellisuuteen
pyrkivän jalostusohjelman hyödyntämistä
ja siten voitte olla turvallisin mielin: Faba
jalostusohjelma on tehokas ja perinnöllistä edistymistä saavutetaan sekä hedelmällisyys- että lihantuotanto-ominaisuuksissa.

Timo Serenius

Kirjoittaja on Faba Jalostuksen
sikalinjan johtaja

Faba Ydinjalostusohjelma
turvaa sika-aineksen kehittymisen myös tulevaisuudessa

Puhdas Y tai M

Faba Matriarkka tai Faba Kombi
risteytysemakko takaa tehokkaan
laatuporsastuotannon

Tasakokoiset ja tehokkaat lihaporsaat välitykseen



Pahnueen isäksi Faba Muskelia

Faba Jalostus osk., FABA Sika Oy, Suomen Sianjalostus Oy ja Faba Ydinjalostustilat ovat perustaneet Faba
Ydinjalostusohjelman. Tämän ohjelman tavoitteena on
saada uusi vaihde suomalaisen sianjalostuksen tulevaisuuden turvaamiseksi ja samalla pitää ydinjalostusohjelmaan liittyvien jalostajien puolia. Yksinkertaisesti Faba
Ydinjalostustilat ja ydinjalostusohjelmaa tukevat organisaatiot yhdessä muodostavat tiiviin ytimen, jossa kaikilla toimijoilla on selvät pelisäännöt ja toiminta takaa
perinnöllisen edistymisen tulevaisuuden sika-aineksen
varmistaaksemme.
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Sikavarasto valmiina
tuottajan käyttöön
■ Anelman sikavarasto on nyt avattu
uutena työkaluna tuottajien ahkeraan
käyttöön. Varastossa ”kasvavien” sikojen
lukumäärien pohjalta Snellman voi tehdä
suunnitelmia toiminnan optimaaliseksi järjestämiseksi koko MP-sikaketjun kannalta.
Sikavarasto toimii tuottajalle tuotannon
jatkuvan suunnittelun ja seurannan apuvälineenä. Sikavarastoon lisätyille porsaille voidaan laskea teuraaksi tulon jälkeen
helposti tuotannon tunnuslukuja kuten
esimerkiksi päiväkasvu. Lähitulevaisuudessa tuottajan on mahdollista laskettaa Anelmassa vielä muitakin tuotannon talouden
kannalta tärkeitä tunnuslukuja.

Lihasikala
Välitysporsaiden tullessa tilalle tuottaja
kirjaa muistiin sen osaston (osastot), mille
välityserä sijoitettiin. Tuottaja siirtää Anelmassa kasvatussopimuksen sikavarastoon
haluamalleen osastolle. Valittavana ovat
tuotantosuunnitelman täyttösuunnitelman
mukaiset osastot.
Kasvatussopimuksesta Anelma tekee
suunnitelman teuraseristä tuotantosuunnitelman mukaisten harvennusviikkojen
perusteella. Harvennukset näkyvät valkoisena tekstinä harmaalla pohjalla kunkin
osaston mukaisella rivillä.
Teurasilmoitukset tehdään 1-4 viikkoa ennen toivottua noutoviikkoa sikavarastosta
kultakin osastolta erikseen. Teuraskypsät

eläimet tatuoidaan teuraaksi aina Anelman
osaston mukaisella osastonumerolla. Näin
siksi, että teurastiedot kyetään kohdistamaan oikeaan / oikeisiin kasvatussopimukseen / -sopimuksiin ja niiden sisältämiin
lähtötietoihin. Varsinaisen teurasilmoituksen yhteydessä tuottajan on täytettävä
ketjuinformaatiolomake kyseisestä teuraserästä. Ilmoituksen lähettäminen ja tallentaminen onnistuu vasta tämän jälkeen.
Teurastulokset vähentävät automaattisesti
sikavaraston eläinmäärää siltä osastolta,
jonka numerolla ne tulivat teuraaksi. Tästä
johtuen sikavaraston kalenterin oikeassa
reunassa olevassa vihreässä kentässä oleva
eläinmäärä ei muutu ennen teurastietojen
valmistumista. Sikavaraston eläinmäärien
muutokset perustuvat vain todellisiin tietoihin: välityseläinten lisäämisiin, teurastietoihin sekä tuottajan ilmoittamiin poistoihin (kuolleet jne).

Kuolleiden ilmoittaminen
Sikavaraston kalenterin oikeassa reunassa
on kunkin osaston kohdalla vihreä ruutu.
Ruudussa on sikavarastossa sillä hetkellä
oleva eläinmäärä. Ruutua painamalla käynnistyy toiminto, jolla tuottaja voi ilmoittaa eläinten poistot kyseisestä osastosta.
Poistojen ilmoittaminen totuuden mukaisesti on tärkeää tuotannon tunnuslukujen laskennan kannalta. Myös tuottajan
Anelmasta tulostamat eläinmääräraportit
sikarekisteriä varten pitävät paremmin

paikkaansa (tuleva uusi toiminto). Anelmasta saamme myös tulevaisuudessa parhaimmat yhteenvedot mm. porsastuottajakohtaisesti heidän myymistään porsaista
ja siten tarkemman palautteen antaminen
tulee mahdolliseksi.
Osaston viimeisten eläinten teurastamisen jälkeen ja kun kaikki kuolleet on asianmukaisesti ilmoitettu eläinvarastosta poistetuksi, on välitysporsaserälle mahdollista
laskea esimerkiksi päiväkasvu.

Yhdistelmäsikala
Yhdistelmäsikala voi seurata tuotantonsa
tehokkuutta ja taloudellisuutta Anelman
sikavaraston avulla saamaan tapaan kuin
lihasikalakin. Tuottajan on vain itse päätettävä toimintamalli. Periaate on seuraava: lisätään porsaseriä samalla tavalla kuin
lihasikala ottaa vastaan välitysporsaseriä.
Tuottaja päättää mitkä porsaserät kuuluvat
samaan seurantaerään, sijoittaa ne kaikki
samaan osastoon Anelmassa ja antaa erälle numeron.Tuottajan on oltava omassa sikalassaan selvillä siitä, mitkä karsinat ovat
milläkin Anelman osastolla.
Tästä eteenpäin rutiini onkin sama kuin
lihasikaloilla. Teurasilmoitus tehdään eläinvaraston osastolta tai osastoilta, jolloin
eränumero ja sen takana olevat tiedot
seuraavat mukana. Teuraat tatuoidaan
Anelma-osaston mukaisella numerolla.
Poistot varastosta ilmoitetaan samaan tapaan kuin lihasikaloissakin.
Toinen vaihtoehto yhdistelmätiloille on
suunnitella teuraiden myynti. Tällöin edellä mainittu tuotannon seurantalukujen
laskenta ei kuitenkaan ole mahdollista.
Sikavarastoon lisätään 16-20 viikkoa etukäteen arvio viikoittaisista teuraseristä.
Varsinainen teurasilmoitus tehdään 1–4
viikkoa ennen toivottua hakuviikkoa painamalla teuraserän lukua ja tarkistamalla
noutoviikon ja toteutuvan eläinmäärän.
Tämän jälkeen on vuorossa ketjuinformaatiolomakkeen täyttäminen ja sekä sen
että teurasilmoituksen tallentaminen.
Tarkemmat ja vaiheittaiset ohjeet sikavaraston käyttöön löytyvät Anelmasta. Paras
tapa oppia sikavaraston toimintaa on seurata ohjeita kohta kohdalta, samalla kun
on itse Anelmassa tekemässä asioita käytännössä. Snellmanin alkutuotantohenkilökunta auttaa luonnollisestikin ja mielellään
tuottajia henkilökohtaisesti kaikissa sikavarastoa koskevissa kysymyksissä.
MH



Mausta jälkeenpäin, ei ennen
Marinoimattomat tuotteet asetetaan
maustamattomina grillille.
– Jos pinnan maustaa ennen grillausta, on
vaarana että mausteet palavat pois, sanoo
Ove Snellman. Grillaa ensin pihvin toinen
puoli, käännä pihvi ja mausta valmis puoli.
Kiedo valmiit pihvit folioon ja anna mausteiden vetäytyä viisi minuuttia.
Naudanlihaa voi hyvin grillata 65–68 asteen sisälämpöön, mikä merkitsee, että
liha on medium-paistettua ja mehukasta.
Porsaanliha sitä vastoin on aina tarjottava kypsäksi paistettuna, eli lämpötilan on
noustava 72 asteeseen, eikä se saa olla
vaaleanpunaista.

Koko ateria grillissä

Grillausaikaan keittiö
muuttaa ulkotiloihin
Kun kesäkuukaudet koittavat
yhä useampi hakeutuu grillaamaan ulos terassille tai pihalle. Vähäisellä suunnittelulla voi
grillissä valmistaa koko aterian,
nautittavaksi ulkoilmassa hyvässä seurassa.
Mureutetut jättipihvit, jotka Snellman viime kesänä toi markkinoille, tekevät tänä
vuonna paluun 140 g kokoisina. Pihvejä on
saatavana marinoituina ja maustamattomina naudan fileestä tai sisäfileestä sekä
porsaanfileestä. Tuottajamyymälästä vastaava Ove Snellman muistuttaa jättipihvien
grillaajaa olemaan tarkkaavainen.
– Mureutetut pihvit ovat lyhytsyisempiä
ja kypsyvät siksi nopeammin. On tärkeätä
käännellä pihvejä usein, jotta pinta sulkeutuu ja pitää lihamehun pihveissä.

Sopiva annos kaikille
Snellmanin muuhun grillituotevalikoimaan
kuuluvat mm. marinoitu porsaan fileepihvi,
maustamaton naudan sisä- ja ulkofileepihvi sekä pintamaustettu grillikylky. Tämän
vuoden uutuuksia ovat lyhyemmät grillimakkarat – grillipalat – jotka ovat koostumukseltaan hienommat ja kooltaan puolta
pienempiä kuin tavalliset grillimakkarat.
Grillipalat sopivat erinomaisesti lastenannoksiin ja muillekin, jotka haluavat kokeilla
useita grillin tuotteita syömättä itseään
heti kylläiseksi.
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Ove Snellman vihjaa, että on kätevää valmistaa koko ateria grillin ääressä.
– Folioon kiedotut pikkuperunat ovat
valmiit 25 minuutissa. Vihannekset, kuten
tomaatit, sipulit ja paprikat, tulevat erittäin herkullisiksi grillissä. Paprikan puolikkaat voi täyttää maissilla tai feta-juustolla
ja myös jälkiruoan voi valmistaa grillissä,
esim. omenat, banaanit tai ananakset.

Aloita ajoissa
Ove Snellman pitää grillauksen opetuskursseja ja antaa muutaman vihjeen grillauksen onnistumiseksi.
– Kun käytössä on hiiligrilli, on tärkeätä
antaa grillille aikaa lämmetä, sanoo Ove
Snellman. Sytytysnesteen on ehdittävä
palaa pois ja lämmön noustava oikein hyväksi. Toisin sanoen, on aloitettava hyvissä ajoin ennen kuin ruoka tarjoillaan ja
huolehdittava, että grillissä on tarpeeksi
hiiliä. Hiilet jäähtyvät nopeasti palettuaan
loppuun. Tämä on ikävää,
ellei liha ehdi valmistua
sitä ennen.
Sytytettyä grilliä ei saa
jättää ilman valvontaa.
Vesisuihkupullo on hyvä
pitää saatavilla, sillä hiillokseen tippuva marinadi
syttyy herkästi palamaan.
Alumiinivuoka ritilällä
helpottaa grillattaessa
marinoituja tuotteita.
Eri tuotteiden grillausaikoja pohtiville löytyy
vihjeitä Snellmanin nettisivuilta, www.snellman.
fi. Napsauta linkkiä Ruokaohjeet ja sen jälkeen
Grillikoulu.

Kaasu vai hiili?
Ove Snellmanilta kysytään usein, kumpaa
hän suosii: hiili- vai kaasugrilliä. Kotona pihalla seisoo tavallinen hiilipallogrilli, mutta
hän näkee myös kaasugrillien selvät edut.
– Kaasugrillithän ovat nopeita, mutta laavakivillä tai valurautalevyillä varustetut
pikemminkin paistavat lihan kuin grillaavat
sen. Mutta lopputulos – pikaisesti valmistunut ja maukas ateria – on ratkaiseva.
HJ
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MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345

Snellmanin alkutuotantotiimi

Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995

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

■ Snellmanin alkutuotantohenkilökunta kokoontui toukokuun lopulla strategiapäivään
Rautiossa. Snellmanin tavoitteena on lähivuosina nostaa naudanhankintamäärää 10 miljoonaan kiloon ja tehostaa sikaketjua edelleen. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan
tuottajiemme kanssa ja olemme tukenanne lihantuotantoon liittyvissä asioissa!

Reijo Lintulahti, MP sikakonsultti
044-796 6542
Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

Muut kuljetusyrittäjät
Christer Sundqvist
Henry Ahlvik
Jukka Takanen
Mauri Takanen

0500-264 570
044-796 6555
040-5155 702
0400-367 400

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren, ilmoitussihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
Myymälä (06) 786 6384
myymala@snellman.fi
Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh * 06 786 6111
fax 06 786 6184
anelma@snellman.fi

www.snellman.fi
■ Snellmanin websivusto www.snellman.fi
uudistettiin vuoden alussa. Etusivu sai
uuden, mukavan ilmeen ja myös sisältöä
uudistettiin. Websivustosta löydät kuluttajatietoja tuotteista, ravintotietoja, erilaisia
ruokaohjeita ja linkin alkutuotannon Anelma-palveluun.
Erilaiset kampanjat näkyvät websivustossa
mm. ruokaohjeissa, grillikouluna sekä Herra Snellmanin voileipäkerhossa. Kun rekisteröidyt voileipäkerhoon, saat käyttöösi
erilaisia reseptejä, vinkkejä ja askartelu-

mahdollisuuksia sekä reseptipalvelun, joka
lähettää sähköpostiosoitteeseesi viikon
ostoslistan suunnittelemasi viikkoruokalistan perusteella.
Websivustosta löytyy myös Herra Snellmanin Puodin, josta voit ostaa hauskoja
t-paitoja, Herra Snellman -mukeja ja grillaustarvikkeita.
Snellmanin websivuston ruokaohjeet ovat
erittäin suosittuja ja niitä uudistetaan säännöllisesti. Eli kannattaa käydä hakemassa
uusia ideoita ruuanlaittoon!
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Hyvää kesää!

