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Positiivinen usko tulevaisuuteen
■ Suomalaisilla lihantuottajilla on tulevaisuudenuskoa. Tämä koskee varsinkin
Pohjanmaan ja Ylä-Savon tuottajia. Suomalaisen lihantuotannon painopiste tulee
siirtymään yhä enemmän kohti keskistä Suomea ja Pohjanmaata kesän aikana
julkaistun TNS Gallup Elintarviketiedon
tuottajabarometrin mukaan.
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Lihantuotannon ennustetaan kasvavan
Snellmanin ydinalueella. Naudan kokonaistuotanto koko maassa tulee olemaan melko vakaata seuraavien vuosien aikana, mikä
johtuu emolehmätuotannon kasvusta. Sian
kokonaistuotanto laskee koko maassa,
vaikka tuottajien tavoite tuottavuuden
parantamisesta kahdella porsaalla/emakko/vuosi otetaan huomioon. Pohjanmaalla odotetaan sitä vastoin siantuotannon
kasvavan. Rakennekehityksen trendit ovat
edelleenkin hyvin selviä. Tilojen lukumäärä
pienenee ja keskikoko kasvaa.

tuotannolle. Naapurimaamme eivät ole
omavaraisia peruselintarvikkeiden suhteen.
Investointituen jatkuminen, puhumattakaan tuotantotuesta ja sen irrottamisesta
tuotannosta, ovat ratkaisevia tekijöitä.
Snellman haluaa tulevan strategiakauden
aikana profiloitua yhä selvemmin aktiivisten perhemaatilojen yhteistyökumppanina. Meillä ei ole minkäänlaisia suunnitelmia
lähteä mukaan siihen alan trendiin, joka
ajaa aktiivisesti suurempien verkostojen
ja yhtiömaatilojen syntymistä. Me näemme tuottajayrittäjiemme positiivisessa
tulevaisuudenuskossa ja aloiterikkaudessa
suuren vahvuuden. Siksi haluamme edelleenkin parantaa kommunikaatiotamme
heidän kanssaan ja kehittää yhteistyömuotoja näiden tulevaisuuden yrittäjien kanssa.
Toivotamme tervetulleiksi yhteistyökumppaneiksi kaiken kokoiset tilat, jotka voivat
täyttää nykypäivän laatuvaatimukset.

Tutkimustulokset vaikuttavat ensisilmäyksellä melko positiivisilta. Tulevaisuudenuskoa on 60 %:lla lihantuottajista. Kannattaa
kuitenkin huomioida, että vastauksiin sisältyy aina tiettyjä reunaehtoja. Tällaisten
tutkimusten tulokset riippuvat myös melko paljon siitä, mikä on yleinen mieliala
tutkimusajankohtana. Viime keväänä, kun
kysymykset asetettiin, elettiin C-alueella
toivossa paremmista kannattavuusedellytyksistä, kun taas AB-alueella varsinkin
siantuottajilla oli vaikeampaa nähdä valoa tulevaisuudessa. Tulevaisuudenuskon
omaaminen on hyvin positiivista. Poliittiset päätökset ja yleinen markkinatilanne
tulevat kuitenkin lopuksi melko pitkälle
ratkaisemaan suomalaisen lihantuotannon
laajuuden tulevaisuudessa.

Alan pulma on luonnollisestikin se miten
voisimme selvitä kannattavuuskriiseistä
ja päästä ylös nyt vallitsevasta kuopasta.
Useiden yhteneväisten ennusteiden mukaan lihan maailmanmarkkinahinta tulee
kuitenkin olemaan korkeammalla tasolla
kuin aiemmin. Meillä Snellmanilla on monta mielenkiintoista projektia käynnissä, joiden uskomme auttavan meitä eteenpäin.

Kannattavuuden kehittyminen lähiaikoina
on hyvin ratkaisevaa Suomen elintarvike-

Tomas Gäddnäs

Snellman jatkaa kasvuaan ja me tarvitsemme uusia ja kasvavia tiloja. Tule mukaan
tuottajatilaisuuksiimme keskustelemaan
siitä, mitä uusia mahdollisuuksia tilallesi on
olemassa – Snellmanin aktiivisena yhteistyökumppanina.
Yhteistyöterveisin,

Alkutuotannon johtaja

Tervetuloa syksyn tuottajatilaisuuksiin!
Sikatilaisuudet

28.10 Kauhava, Suomen yrittäjäopisto
29.10 Vaasa, SYI Korsholms skolor
(ruotsinkielinen)
30.10 Ilmajoki, IMO
6.11 Loimaa,Turun ammattikorkeakoulu

Sonniplus-tilaisuudet

13.11 Vöyri, Norrvalla
(ruotsinkielinen)
19.11 Seinäjoki,
Hotelli Fooninki
21.11 Kannus, Maatalousoppilaitos, Koivukartano

Alustava aikataulu. Katso lisää tietoa myös muista
tilaisuuksista: http://anelma2.snellman.fi
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Sika-ala toipuu – hitaasti Vältä märehtijöiden
mutta kuitenkin
tuontia!
■ Sika-alan kriisi venyi pitkäksi. Euroopassa hinta kääntyi
ylöspäin kevään ja alkukesän aikana. Kuitenkin Suomessa
kylläiset markkinat yhdessä muutaman toimijan fileisiin keskittyneen halpatuonnin kanssa johti siihen, että hinnannousu
antoi odottaa itseään.
Alkuvuonna menimme täysin päinvastaiseen suuntaan kuin
eurooppalaiset markkinat ja nostimme hintaa kompensoidaksemme kustannusten nousuja. Myös tämä vaikuttaa nyt
osaltaan siihen, että käännös suomalaisilla markkinoilla viipyy.
Snellmanin sianhinta laski aavistuksen kevään aikana, mutta
nostettiin takaisin elokuussa. Elokuun lopussa Snellmanin
tuottajahinta lihasioista oli 13 % korkeammalla tasolla kuin
vuotta aiemmin. Pulmalliseksi asian tekee luonnollisestikin se,
että korotuksen nielaisevat kokonaisuudessaan kasvatuksen
kohonneet rehukustannukset eikä korotus ulotu ollenkaan
porsaantuottajille saakka. Porsaiden hintataso elokuussa oli
edelleenkin aavistuksen alempi kuin vuotta aiemmin.
Snellmanin sianteurastus kasvoi vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 5 %. Porsaita välitettiin kasvattajille
11 % enemmän kuin viime vuonna samana ajanjaksona.
Lue lisää sivulta 8!

■ ETT ry suosittelee märehtijöiden tuontia Suomeen
suunnittelevia siirtämään tuontiaikeitaan talven polttiaisvapaalle ajanjaksolle. Syyskesällä polttiaiset ovat aktiivisimmillaan, joten juuri nyt on riskialttein aika tuoda Bluetonguetartunta tuontimärehtijöiden mukana maahan. Märehtijöiden
tuonnin lisäksi riskin leviämiselle muodostaa tartuntaa kantavien polttiaisten siirtyminen maasta toiseen esim. tuulen tai
kuljetuskalustojen (esim. hevoskuljetukset) kautta.
Ruotsin eläinlääkintöviranomaiset ilmoittivat lauantaina 6.9.
maan ensimmäisen Bluetongue-tapauksen löytyneen Halmstadissa sijaitsevalta nautatilalta ja tämän jälkeen on todettu
myös uusia tapauksia. Tapaus tuli esiin tankkimaitotutkimuksessa Ruotsin Bluetongue-seurantaohjelman puitteissa.
Myös Tanskasta on raportoitu kolme uutta nautojen Bluetongue-tapausta. Märehtijöiden tuonti Tanskasta Suomeen ei
tällä hetkellä ole mahdollista.
Bluetongue eli sinikielitauti esiintyy märehtijöillä (lammas,
vuohi, nauta, villimärehtijät). Tauti on polttiaisten levittämä
virustauti, joka kuuluu Maailman eläintautijärjestö OIE:n listaamiin helposti leviäviin eläintauteihin.
Lisätietoja: www.ett.fi			
TG



Snellman lisää lihanjalostuksen
mahdollisuuksia
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Snellman Trading Oy ja
Wikholm Food ovat konsernin uusia tulokkaita
■ Ensimmäisenä syyskuuta Snellman otti
pari ratkaisevaa askelta kohti jatkuvaa kasvua ja vahvaa asemaa suomalaisella lihaalalla. Snellman keskitti lihanjalostuksen
toiminnot uuteen perustamaansa yhtiöön,
jonka nimeksi tuli Snellmanin Lihanjalostus
Oy. Emoyhtiö Oy Snellman Ab omistaa uuden yhtiön sataprosenttisesti. Uuden yhtiön toiminta kattaa koko jalostusprosessin
alkutuotannosta ja teurastuksesta tuotekehitykseen ja -valmistukseen.
Samalla Snellman astui uuteen liikesegmenttiin kun Oy Wikholm Food Trading
Ltd:n osto tuli voimaan. Uudelle toiminnalle Snellman perusti tytäryhtiön Snellman Trading Oy.

Osaaminen ja voimavarat yhteen
Snellmanin toiminta koostuu nyt kolmesta
itsenäisestä alueesta – lihanjalostus, valmisruoat ja trading. Alkutuotannon ja asiakkaan lautaselle päätyvän valmiin tuotteen
välinen arvoketju on niin pitkä, että se on
j a e t t av a
osiin, joita
voidaan

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n tj Henrik Snellman ja emoyhtiön Oy Snellman Ab:n tj
Martti Vähäkangas uusissa lähettämötiloissa.

kehittää omissa ympäristöissään.Yhtiöittämällä lihanjalostuksen Snellman luo voimavaroja vahvistaakseen erikoistumistaan.
– Uusi tytäryhtiö voi keskittyä kokonaan

Muita toimittajia

pelkästään lihanjalostukseen, eli siihen,
mikä on ollut Snellmanin ydintoimintaa
aivan alusta lähtien yli 50 vuoden ajan,
toteaa Snellmanin toimitusjohtaja Martti

Jakelutie
Snellman
Trading Oy

Vienti
HoReCa

Teollisuus
Valmisruoka
Tuottaja

Jalosteet
Liha





Vähittäiskauppa
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Vähäkangas. Siten voimme keskittää osaamisemme ja voimavaramme juuri lihanjalostukseen. Lihanjalostus on perinteisesti
tärkeää perheyritykselle, minkä vuoksi
siihen erikoistumista halutaan jatkaa myös
muun toiminnan monipuolistuessa.
Henrik Snellman, entisen lihanjalostuksen
liiketoiminta-alueen johtaja, nimitettiin
Snellmanin Lihanjalostus Oy:n toimitusjohtajaksi. Uudet järjestelyt eivät aiheuta
mitään varsinaisia muutoksia tuottajille
tai henkilökunnalle, vaan yhteistyö jatkaa
samalla hyvällä pohjalla kuten aiemminkin.
Emoyhtiössä säilyvät hallinnolliset tukitoiminnot kuten talous- ja henkilöstöhallinto
sekä markkinointi.

Snellman Trading uusi
jakelukanava
Wikholm Foodin oston yhteydessä Snellman perusti toiminnalleen aivan uuden
tukipilarin eli tytäryhtiön Snellman Trading
Oy. Uusi yhtiö on kauan odotettu täydennys konsernin teolliselle toiminnalle ja vähittäiskauppamyynnille.
Snellman Trading kohdistaa jakelun HoReCa-markkinoille, eli suurkeittiöille, ravintoloille, kahviloille jne.
– Wikholm Foodista Snellman saa hyvin
organisoidun ja tehokkaan jakeluorganisaation, joka antaa meille jalansijan nopeasti kasvavalla sektorilla, Snellmanin
toimitusjohtaja Martti Vähäkangas kertoo.
Wikholm Food on kasvanut nopeasti laadukkaiden tuotteidensa sekä ulkomaankaupasta ja jakelusta hankkimansa laajan
kokemuksensa ansiosta. Yritys on sopiva
täydennys Snellmanille ja laajennamme nyt
tuotetarjontaa Herra Snellmanin suurella
leikkele- ja valmisruokavalikoimalla.
Wikholm Food on erikoistunut tarjoamaan räätälöityjä konsepteja HoReCa-sektorille. Tunnetuin tuotemerkki on Panini

Tuottajien Snellmanille tuottama
korkealaatuinen liharaaka-aine käy läpi
erilaisia jalostusvaiheita ja myydään
vähittäiskauppaan tuorelihana, lihajalosteina ja valmisruokana.
Uusi liiketoiminta-alue, jonka tytäryhtiö
Snellman Trading Oy tuo mukanaan,
on uusi jakelukanava näille tuotteille
kun määränpää on HoReCa-sektori
ja vientimarkkinat.Tähän toimintaan
liittyy myös muita tavarantoimittajia,
jotka aiemmin ovat tehneet yhteistyötä
Wikholmin Foodin kanssa.

Oy Snellman Ab
Martti Vähäkangas

Snellmanin
Snellmanin
Snellman
Lihanjalostus Oy Kokkikartano Oy Trading Oy
Henrik Snellman

Jarmo Aavikko

Heikki Huotari

Gefle Ångkök
Håkan Snellman

Wikholm Food
Heikki Huotari

Mr. Snellman
LCC
Venäjä
S-Frost Oy
LHM
Products

Snellman-konserniin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta ja emoyhtiön lisäksi pari pienempää yhtiötä. Kolmesta liiketoiminta-alasta on yhtiöittämisen jälkeen tullut osakeyhtiöitä.
Mr Snellman LCC Pietarissa on Venäjän markkinoille suuntautunut myyntiyhtiö.

eli täytetyt, grillissä kuumennettavat panini-leivät, joita myydään mm. kahviloissa ja
huoltoasemilla koko maassa.
Wikholm Foodin toimitusjohtaja Heik-

ki Huotari toimii jatkossa sekä Wikholm
Foodin että Snellman Tradingin toimitusjohtajana.
			
HJ

Panostamme tuorelihaan ja
kilpailukyvyn vahvistamiseen
■ Henrik Snellman on Snellman-konsernin uuden tytäryhtiön Snellmanin
Lihanjalostus Oy:n toimitusjohtaja. Aikaisemmin hän toimi Snellmanin lihanjalostuksen vastaavana johtajana.
Snellmanin Lihanjalostus lisää panostustaan tuorelihaan.
– Tavoitteenamme on vahvistaa kilpailukykyämme kehittämällä koko tuotantoketjua aina alkutuotannosta lähtien.
Ketjun alkupäässä tehdyistä tehostustoimenpiteistä tulee olla hyötyä myös
ketjun myöhäisemmissä vaiheissa. Henrik Snellman korostaa, että Snellman on
Suomen ainoa teurastamo, jossa on integroitu nautalinja, eli eläinten teurastus,
lihanleikkuu ja lihan pakkaaminen tapahtuvat samassa kiinteistössä. Hygienian
kannalta on erittäin hyvä, ettei raakaainetta tarvitse siirtää paikasta toiseen.
Hyvä hygieniataso saattaa myös pidentää
tuotteiden myyntiaikaa kaupoissa muutamalla päivällä.
Lihan alkuperä tullaan tuomaan esille aikaisempaa selkeämmin.

– Pelkkä Joutsenlippu ei mielestämme
riitä, haluamme korostaa myös muilla
keinoilla, että lihamme on kotimaista,
Henrik Snellman toteaa.
Leikkeleiden tuotekehityksessä tapahtuu tällä hetkellä monenlaista. Suunnittelemme sekä uusia pakkauksia että uusia tuotteita. Elokuussa aloitettiin myös
Kuusisaaren uuden meetvurstitehtaan
pohjatyöt. Tehtaalla on valmistuessaan
käytössään 3 000 m2 tuotantotiloja ja
sen kapasiteetti kaksinkertaistuu aikaisempaan verrattuna.
Snellmanin panostus trading-liiketoimintaan merkitsee sitä, että lihanjalostus saa
uuden ja aikaisempaa laajemman jakelukanavan HoReCa-sektorille. Snellman
on aikaisemmin toimittanut tuotteitaan
lähikuntien suurkeittiöihin ja joillekin
palveluketjuille, mutta Wikholm Foodin
jakeluverkosto tarjoaa mahdollisuuden
myyntivolyymien lisäämiseen ja siten
myös toiminnan kannattavuuden parantamiseen.
HJ




Kohti turvallisempaa
nautojen lastausta
Teurasnautojen käsittely, lähinnä nautojen lastaus teurasautoon,
on työvaihe joka tulee yhä riskialttiimmaksi. Teurassonnien keskipaino nousee joka vuosi, mutta myös karsinoiden eläinmäärä
kasvaa. Kun kaksikymmentä elopainoltaan yli 700 kiloista sonnia
tulee lastata samasta karsinasta teurasautoon, on erittäin tärkeää, että lastaus on hyvin suunniteltu ja että lastausmiehellä on
mahdollisuus suojautua hyökkääviltä eläimiltä.
Olisi voinut käydä erittäin
huonosti
Liikennöitsijä Peter Björk on ajanut teurasnautoja Snellmanille yli 25 vuotta. Hän
sanoo, että koskaan ei voi olla ihan varma
siitä, miten eläimet reagoivat lastauksessa.
Jokaisella hakukerralla ja tilalla joutuu kokeilemaan, mikä menetelmä toimii.
Tänä vuonna Peter Björk on saanut kokea sarvien vaarallisuuden kolme kertaa.
Kesällä hänelle sattui lastaustapaturma,
josta seurasi neljän viikon sairasloma. Tila
oli ihan tavallinen sonnitila ja Peter oli ehtinyt lastata viisi sonnia autoon kun hän
palasi karsinaan hakemaan seuraavia eläimiä. Jostakin syystä toinen sonni ryntäsi
kimppuun ja heitti hänet sarvillaan ilmaan.
Peter lensi sonnin yli ja laskeutui sen takana pää edellä betonilattialle, mutta pääsi
omin voimin pois karsinasta aidan alta navetan ulkopuolelle odottamaan ambulanssia. Tänä päivänä hän työskentelee jälleen
normaalisti teurasliikennöitsijänä, mutta
tapaturma jätti jälkensä sekä kehoon että
suhtautumiseen sonneja kohtaan. Vaikka
eläinten kunnioitusta häneltä ei puuttunut

aikaisemminkaan, Peter toteaa, että tapahtuma teki hänet varovaisemmaksi.

Kysy kuljettajalta neuvoa
Työturvallisuus on teemana Snellmanilla
tänä vuonna. Tämä näkyy myös alkutuotannossa. Melkein jokaisella tilalla on asioita, joita kannattaisi harkita lastausturvallisuuden parantamiseksi. Usein jo pienillä
toimenpiteillä ja muutoksilla voidaan vähentää sekä tuottajalle että lastausmiehelle lastaustilanteen riskejä.
Pyydä kuljettajalta tai Snellmanin edustajilta käytännön ehdotuksia siitä, mitä
muutoksia navetassasi tarvittaisiin, tai
mieti voidaanko oheisia ehdotuksia ottaa
käyttöön. Kannattaa muistaa, että vaikka
kaikkia vaaratilanteita ei voida ennustaa,
voi aina tehdä parhaansa riskien vähentämiseksi.

Nupouta sonnit
Sonnien terävät sarvet aiheuttavat suurta
vahinkoa. Sarvet jäävät helposti kiinni haalariin ja antavat sonnille hyvän otteen. Sonnivasikat nupoutetaan 1–2 viikon ikäisinä,

10 tapaa nautojen
turvallisempaan
käsittelyyn
1. Kysy kuljettajalta neuvoa
2. Nupouta sonnit
3. Eläinten ohjaus ylhäältä
päin
4. Lastauslevy tai kääntöportti
5. Tuttu reitti
6.Vältä korkeita kynnyksiä
7.Vaiheittainen lastaus
8. Kätevä lastaustila
9. Kerro vihaisesta sonnista
10. Elektroninen korvamerkki

viimeistään kuukauden sisällä syntymästä.

Eläinten ohjaus ylhäältä päin
Monessa vastarakennetussa navetassa
eläimet siirretään autoon seinän vieressä
olevan käytävän kautta, mutta harvoin on
huomioitu, että lastausmiehen on päästävä
karsinasta ovelle ilman, että hän vahingoittuu lastausväylässä olevien sonnien sarviin.
Jos ensimmäinen nauta käytävässä seisahtuu, lastausmiehen on päästävä ohjaamaan
eläintä. Tämä onnistuu kun rakennetaan
lastauskäytävän viereen erillinen kaiteilla
varastettu käytävä karsinoiden päälle. Lastausmies voi kulkea hangoittelevan eläimen luo ja ohjata sitä ylhäältä päin.

Iso lastauslevy tai käännettävä
portti
Yhteentörmäyksiä kannattaa aina yrittää
välttää, koska naudan ja lastausmiehen
kokoero on niin suuri, että kun kerran
kolahtaa on jo myöhäistä. Suuri, esim. 3 x
1,5 metrin kokoinen kahvoilla varustettu
vanerilevy antaa lastausmiehelle suojaa,
erityisesti suuremmissa jopa 20 eläimen
karsinoissa.
Karsinan oven viereen asennettu käännettävä portti auttaa ohjaamaan eläimet oikeaan suuntaan ja antaa myös lastausmiehelle suojaa tungeksivilta eläimiltä.

Tuttu reitti helpottaa siirtämistä
Suuren lastauslevyn avulla eläintä voidaan ohjata haluttuun suuntaan samalla itseään
suojaten.



Käytä niitä reittejä ja siirtomenetelmiä,
jotka ovat eläimille tuttuja. Jos on mahdol-
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lista, lastaa lehmät samasta ovesta, josta
ne pääsevät laitumelle. On hyvä, jos sonnit
voidaan siirtää karsinasta toiseen pari kertaa kasvuajan aikana. Tällä tavalla ne eivät
vietä koko elämäänsä samassa karsinassa
ja tottuvat siihen, että niitä siirretään silloin tällöin.

Vältä korkeita kynnyksiä
Monet naudat seisahtuvat eivätkä suostu
menemään eteenpäin jos korkeusero navetan ovella on liian suuri. Tätä voidaan
helpottaa rakentamalla lastausluiska, joka
on samalla korkeudella kuin lattia. Luiskan
tulisi olla myös samantyyppinen kuin navetan lattian, mikä vähentää todennäköisyyttä, että eläin pysähtyy ovella.

Vaiheittainen lastaus
Jos on mahdollista, suunnittele lastaus siten, että se tapahtuu vaihe vaiheelta. Muutos on liian suuri jos sonnin, joka on viettänyt koko elämäänsä samassa karsinassa,
tulee kävellä suoraan karsinasta teurasautoon, jossa on vieraita ääniä ja hajuja. Karsinan ja auton välillä saisi olla ainakin yksi
“väliaskel”, esim. käytävä tai lastauskarsina,
jotta nauta ehtii tottua tilanteeseen.

Kesän nautakampanja
onnistui
Snellman järjesti tänä kesänä (1.6.30.8.2008) nautakampanjan, jolla halusimme aktivoida tuottajia myymään
teuras- ja välityseläimiä kesän aikana.
Kampanjan aikana onnistuimme hiukan
lisäämään nautamääräämme viime vuodesta. Vuoden kahdeksan ensimmäisen
kuukauden aikana olemme onnistuneet
pitämään nautamäärämme, vaikka maan
kokonaistuotanto on laskenut 11 %.
Välitysvasikoiden määrä on kasvanut
ennakoituakin paremmin, tällä hetkellä
olemme 22 prosenttia yli edellisen vuoden tason. Huolimatta hyvästä kehityksestä tarvitsemme kuitenkin edelleen
lisää välitysvasikoita, varsinkin perinteisestä välitysvasikasta on koko ajan pientä pulaa. Naudan tarpeemme on samoin
edelleen kasvava.

Kaikkiin kampanjan aikana vähintään 5
sonnivasikkaa tai 10 teurasnautaa myyneisiin otetaan yhteyttä kirjeitse. Samalla
informoimme tarkemmin kampanjabonuksen Snellmanin juhlakinkun toimittamisesta. Lisätietoja saa tarvittaessa
myös alue-edustajilta.
Gallup Elintarviketiedon teurastilaston
mukaan Snellmanin naudanhankintaosuudet ovat tänä vuonna kasvaneet
varsinkin Keski-Pohjanmaan maitotiloilta. Tällä alueella Snellmanin osuus
lehmien teurastuksesta oli jo vuoden
ensimmäisellä puoliskolla 44 %. Hankintaosuus ylittää jo 50 % mm. Kannuksessa, Toholammilla, Ullavassa, Kaustisella
ja Halsualla. Olemme nyt saaneet hyvän
aseman jatkuvalle kehitykselle ja yhä paremman teuraslogistiikan järjestämiselle.
Olemme hyvin kiitollisia kaikista uusista
yhteistyökumppaneista.
VH

Kätevä lastaustila
Erillinen lastauskarsina oikein sijoitettuna
lähellä lastausovea toimii välitilana, johon
eläin voidaan ottaa valmiiksi hyvissä ajoin
ennen lastausta. Tarkista, että navetan lastausoven ympärillä on riittävästi tilaa teurasauton pysäköimiseen. Kun auto pääsee
riittävän lähelle ovea lastaus sujuu paremmin.

Kerro vihaisesta sonnista
Jotkut sonnit voivat olla muita vihamielisempiä tai arvaamattomia. Jos tiedät kokemuksesta, että teurassonnilla on poikkeava
luonne, kerro siitä etukäteen lastausmiehelle, jotta hän voi ottaa tämä huomioon.

Elektroninen korvamerkki
Ensi vuonna koko liha-ala ottaa käyttöön
nautojen elektronisen korvamerkin parantaakseen sekä tuottajien että kuljettajien turvallisuutta. Elektronista korvamerkintää voidaan lukea etäältä, esim. karsinan
ulkopuolelta tai kun eläin kulkee ovesta
teurasautoon. Kerromme lisää asiasta
myöhemmin.
Muistathan, että Snellman maksaa teuraslehmistä lastauslisän, kun eläimet tuodaan
navetan ovelle tai erilliseen lastauskarsinaan. 				
HJ

Markku Pökkylä (keskellä) Oulaisista aloitti Snellmanilla elokuun
alussa alue-vastaava Pekka Taipaleen työparina Kalajoki- ja Pyhäjokilaakson alueella. Kuvassa Mikko Sorri, Markku Pökkylä ja Juha
Hautamäki. Sorri Hautamäki Mty:n tila sijaitsee Oulaisten Petäjäskoskella.Tilalla on tällä hetkellä noin 100 nautaa, joista kolmisenkymmentä on lypsylehmiä. Parhaillaan kumppaneilla on menossa
uuden robottinavetan suunnittelu.
Lue lisää sivulta 10!



Sian maailmanmarkkinahinta
on nousussa
■ Viljan maailmanmarkkinahinta on laskenut aavistuksen loppukesän aikana. Myös
viljanhinta Suomessa näyttää hakeutuvan
viime vuotta alemmalle tasolle, mutta kuitenkin merkittävästi korkeammalle (50–
60 %) kuin aikaisempina vuosina. Tämä
helpottaa luonnollisesti hiukan kustannuspainetta siantuotannossa, vaikkakaan viljanhinnan lasku yhdessä yhä nousevien rehutiivistehintojen kanssa ei riitä tekemään
alasta kannattavaa nykyisellä hintatasolla.
Kun ensimmäiset tiedot laskevista raaka-ainehinnoista
maailmanmarkkinoilla
saatiin nyt syksyllä, kuului pian kaupan taholta vaateita tuotehintojen alennuksista.
Sianlihan kuluttajahinta on Gallupin tilas€ /kpl

tojen mukaan noussut 6,5 % yhden vuoden aikana, mikä kuitenkin on vähemmän
kuin muiden elintarvikkeiden hinnannousu. Teollisuuden hinnoissa on suhteellinen
hinnannousu yleisesti vielä pienempi.
Miltä me uskomme tulevaisuuden näyttävän? Onko niin, että lihanhinta kääntyy jo
alaspäin ja että me emme ollenkaan ehtineet mukaan eurooppalaiseen hinnannousuun. Kaikki näyttää kuitenkin siltä, että
asiat eivät ole näin. Koska porsaanhinta
Euroopassa on vielä alhainen, sikapopulaatio pienenee entisestään. Tuotantomäärien lasku ei näy vielä markkinoilla, vaan
se tulee näkymään myöhemmin syksyllä ja
ensivuoden aikana.

Välitysporsaan (20 kg) hinnat vuosina 2006 - 2008
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Kesän suuret tuottajahinnankorotukset Euroopassa ovat jääneet
kasvattajaportaaseen. Porsaanhinta Euroopassa on vielä alle
2006 vallinneen tason. Koska rehujen hinnat pysyvät suhteellisen
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Olemme loppukesästä keskustelleet
markkinatilanteesta ja uusista näkökulmis-



Sianhinta on noussut myös USA:ssa ja
Brasiliassa. Useiden yhteneväisten ennusteiden mukaan sian maailmanmarkkinahinta tulee nousemaan 20-30 % lähivuosien
aikana ja vakiintumaan sen jälkeen tämän
päivän hintaa korkeammalle tasolle.
TG

Lihasian ruhojen (luokka E) hinnat vuosina 2006 - 2008
PL
DE
EU
SE

-

Puola
Saksa
27
Ruotsi

FI - Suomi
DK - Tanska

1

7 13 19 25 30 36 42 48 1
2006

7 13 19 25 30 36 42 48 1
2007

7 13 19 25 30 36 42 48
2008

korkealla tasolla, suuret porsaanhinnan korotukset eivät ole vieläkään mahdollisia.Tämän vuoksi on mahdollista, että Euroopan
sikapopulaatio laskee edelleen. Lähde: MMM Tike

Uusia lähestymistapoja
Maatilan Parhaat -ketjuun
■ Maailmanmarkkinoiden lisääntyvä epävarmuus korostaa pitkällä tähtäimellä
lähialueen oman kilpailukykyisen alkutuotannon merkitystä. Siksi haluamme mielellämme keskittää voimavarojamme ollaksemme mukana tiiviimmän yhteistyön
kautta tukemassa heitä, jotka panostavat
tulevaisuutta ajatellen. Snellman haluaa
vahvistaa perhetilaprofiilia tuottajayhteistyössä yhä enemmän. Siksi etsimme yhteistyöhön riittävän suuren joukon tiloja, jotka
tosissaan haluavat uhmata ja voittaa esteitä ja siten tulla todellisiksi huipputiloiksi.

Sianhinta tulee laskemaan Euroopassa syksyn aikana kausivaihtelun takia ja lähestyy
uudelleen Suomen hintatasoa, mutta se
jäänee kuitenkin tasolle, joka on merkittävästi korkeampi kuin viime vuonna. Lihantuojien tulee todennäköisesti olemaan
huomattavasti vaikeampaa löytää ensi
vuonna halpaa sianlihaa eurooppalaisilta
markkinoilta. Voimme vain toivoa, että me
Suomessa osaamme käsitellä tilanteen oikealla tavalla ja että lihantuotannon kannattavuusedellytykset palaavat mahdollisimman nopeasti hyväksyttävälle tasolle.

ta Maatilan Parhaat -yhteistyössä pienempien tuottajaryhmien kanssa. Siantuottajatilaisuudet jatkuvat lokakuussa. Nämä pienemmät tilaisuudet ovat osoittautuneet
hedelmällisiksi rakentavan keskustelun aikaansaamisessa. Olemme saaneet monia
arvokkaita näkökantoja siihen, miten tuottajayhteistyötämme voi kehittää siten, että
me koko ketjussa tulisimme kilpailukykyisemmiksi. Näiden tuottajilta jo saamiemme palautteiden perusteella tulemme
syksyn aikana aloittamaan useita erikoisprojekteja, jotka tähtäävät yhteistyön parantamiseen ja kilpailukykyyn.
Erikoisprojektien avulla haluamme mm.

parantaa teurasemakoiden käsittelyä ja
hyödyntämistä, kehittää laatuhinnoittelua,
parantaa porsaslaatua ja etsiä uusia tapoja
sekä tuottajayhteistyöhön että kehittyvien
tilojen tukemiseen. Mahdollisen kehittämislisän avulla voisimme, erona pelkkiin
määrälisiin, antaa kehittymismahdollisuuksia myös pienemmille ja keskisuurille tiloille. Tukijärjestelmä hyödyttää usein passiivisia tai lopettavia tiloja. Snellman haluaa
tilan koosta riippumatta tukea niitä tiloja,
jotka panostavat tulevaisuutta ajatellen.
Olemme todenneet, että tuottajat haluavat
saada tukea yhteistyökumppaniltaan myös
neuvonnan muodossa. Riittävien neuvontaresurssien hankkiminen ja ylläpitäminen
on kuitenkin kallis investointi. Siksi pidämme tuottajien aloitteita hyvin tärkeinä.
Snellmanin rooli on ja säilyy enemmän valmentajana kuin huippuosaajana.
TG

Maatilan Parhaat info

Porsaslaatu puhuttaa
■ Porsaiden laatu tuntuu seuraavan sikasyklin nousuja ja laskuja melko tarkasti. Tuotantokustannus-tilityshintasuhteen
ollessa edes kohtuullisella tasolla myös
välitykseen tarjottavien porsaiden laatu
on pitkälti kunnossa. Kun hintasuhde
vääristyy ja yrittäjän käteen jäävä osuus
pienenee, näkyy se valitettavasti helposti
myös porsaiden laadun epätasaisuutena.
Näin on tapahtunut tietyiltä osin myös
kuluneen vuoden aikana. Toki kuuluu
myös kommentteja porsaslaadun paranemisesta.
Syyt ongelmiin voivat varmasti olla moninaiset, mutta yksi asia on kuitenkin
varma: säästäminen väärässä paikassa
ja siten kokonaiskustannusten nousu
vaikka jokin yksikköhinta vaikuttaisikin
edulliselta. Esimerkiksi rehut vaihtuvat
helposti halvempiin ja heikompilaatuisiin
ilman, että asiaa on ajateltu loppuun asti.
Seuraamukset ovat varmasti kaikille tuttuja: emakoiden kunto laskee, imetyskyky
heikkenee, tuotos laskee, hedelmällisyys
heikentyy, porsaiden ravinnonsaanti on
puutteellista, vastustuskyky heikkenee,
porsaiden ripuli ym. terveysongelmat,
välitysikä venyy, erästä tulee epätasainen
ja elinkelvottomien yksilöiden määrä lisääntyy.

MP-sikaketjun erikoisprojektit 2008
Snellman käynnistää syksyn aikana
muutaman erikoisprojektin sikaketjun
tehostamiseksi. Projekti käsittää alla
mainitut teemat.
• Uudet MP-yhteistyömuodot
• Emakkoprojekti
• Porsaslaatu
• Laatuhinnoittelu
• Investoivat tilat
Lisätietoa annetaan syksyn sikatilaisuuksissa.

Kontrolli ja projekti
Snellmanin lihantuotannon ketjussa alkutuotannosta teurastamon, leikkaamon,
jatkojalostuksen sekä kaupan kautta
kuluttajan pöydälle on useita kontrollipisteitä. Näissä pisteissä arvioidaan sitä
miten hyvin teuraseläimet, liharaaka-aine
sekä lopputuotteet täyttävät niille asetut
vaatimukset. Porsasvälityksessä tällainen
kontrollipiste on toiminut puutteellisesti. Välityseläinten perinnöllistä laatua
kyetään arvioimaan MP-indeksien avulla, mutta sille miltä porsas todellisuudessa näyttää välitysajankohtana, ei ole
ollut selkeitä määritteitä. Tähän liittyen
tulemme käynnistämään projektin, jonka tavoitteena on saada aikaan selkeät
yhteisesti sovitut toimintamallit sekä
porsaantuottajalle että lihasiankasvattajalle. Tasainen porsaserä- ja -laatu ovat
ensisijaisen tärkeitä lihasikalan toimintaa
ja tuloksen tekoa ajatellen. Heikkolaatuisemman porsaan tuottaminen ei ole
myöskään porsaantuottajalle kannattavaa.
MH

Säästä rehukustannuksissa –
optimoi ruokinta
■ Rehukustannus on eläinaineksen ohella
toinen suurimmista siantuotannon kustannustekijöistä. Nykyisessä kustannustilanteessa onkin siksi erittäin tärkeää
tietää millaisia ”jauhoja” sikarehusäkki pitää sisällään. Ylimääräinen ja turha viikko,
jonka sika viettää lihasikalassa normaalin
teuraspainon saavuttamiseksi, aiheuttaa
rehunkulujen nousun kautta noin 4-5 €:n
katetuoton menetyksen. Samalla kannattaa muistaa, että silavakilon tuottaminen
vaatii noin kolminkertaisen energiamäärän
(ry-määrän) lihakilon tuottamiseen verrattuna. Siksi tavoitteena on myös oltava aina
hyvä lihakkuus.
Juuri nyt on käsillä se aika vuodesta, jolloin
pohjustetaan tulevan vuoden ruokintaa.
Laadunseuranta on helpointa tehdä viljojen puinnin ja varastoinnin yhteydessä
sekä silmämääräisesti homeiden varalta että ottamalla näytteitä rehuanalyysia
varten. Vaihteleva kesäsää on aiheuttanut
suuria eroja eri paikkakuntien viljasatoihin ja laatuihin. Tiedetään, että esimerkiksi
viljojen fosforitasot voivat olla jopa 30 %
rehutaulukkoarvoja alempia. Näin suurilla
poikkeamilla on väistämättä vaikutuksensa
eläinten kasvuun ja hyvinvointiin. Oireena
voi olla esimerkiksi poikkeuksellisen suuri
jalka- ja nivelongelmien määrä kasvavilla
lihasioilla sekä myöhemmin myös emakoiden kestävyys. Ongelmien välttämiseksi
ensimmäinen toimenpide on siis rehustuksen optimointi, jossa teitä voi avustaa
Reijo Lintulahti.			
MH



Alkutuotannon organisaatio

Sika- ja nautailmoitukset
käsitellään erikseen
Snellmanin alkutuotannon organisaatiossa
tapahtuu 1.10. muutamia muutoksia. Eläinvälityssuunnittelija Ronny Snellman siirtyy muihin tehtäviin teurastamolla. Hänet
on valittu vastuuhenkilöksi projektiin, jonka tavoitteena on teurastamon sivutuotteiden parempi talteenotto ja niiden hyödyntämisen parantaminen.
Snellman on jo aiemmin eriyttänyt nautaja sikaketjun toiminnot, jotta henkilökunnassa kukin voisi olla erityisosaaja omalla alueellaan. Samalla tavoin jaetaan nyt
vastuu myös porsas- ja vasikkavälityksen
suunnittelussa.

Anelma ja sikavarasto porsas- ja
sikalogistiikan perusta
Kenttäpäällikkö Martti Hassila vastaa
Maatilan Parhaat -sikaketjusta. Hän on
myös omalta osaltaan mukana tilojen kehitys- ja neuvontatehtävissä.
Lisa Ahlgren alkutuotantokonttorissa
on nyt sikaprosessisuunnittelija ja hän käsittelee sekä porsas- että teurassikailmoitukset. Lisa seuraa sikavarastoa sekä ilmoituksia Anelmassa ja suunnittelee porsaat
oikeaan kuormaan oikeaan aikaan. Melkein
kaikki porsas- ja teurasilmoitukset tulevat nykyisin Anelmaan suoraan tuottajilta,
mutta puhelinilmoitukset ja ilmoituskorjaukset ohjataan tästä eteenpäin Lisalle.

Tuotannonohjaaja Laura Ehlers hoitaa
sikaketjun laatukysymykset ja sekä porsasreklamaatiot että laatupoikkeamat teurassioissa, kuin myös näiden seurannan. Laura
avustaa tuottajia Anelmaa koskevissa tai
tuotannonkehittämistä koskevissa kysymyksissä.
Reijo Lintulahti toimii edelleenkin sikakentällä sikakonsulttina, ruokinnan suunnittelu ja – neuvonta erityisalueenaan.
Logistiikkapäällikkö Mona Julin vastaa
sekä välityseläin- että teuraskuljetusten
kokonaiskoordinoinnista koko toimintaalueella. Mona hoitaa myös kuljetusten
seurannan ja kuljettajien koulutuksen.
Dan Vikman on sijaisena alkutuotannon
konttorissa nyt syksyllä ja hän avustaa mm.
eläinilmoitusten käsittelyssä ja ajoreittien
suunnittelussa yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Lisäksi alkutuotantokonttorissa toimivat tilitysvastaavana Brita Wiik,
teurastietokäsittelijänä Rita Wiklund ja
tilityskäsittelijänä Monica Söderlund.
Margaretha Erkas on syksyn vuorotteluvapaalla.			
TG

Naudanhankinta kahdelta pääalueelta
Naudanhankinta-alue koostuu 1.10.08
alkaen kahdesta pääalueesta: Eteläinen
ja Pohjoinen alue. Pohjoinen alue alkaa linjalta Himanka–Kannus–Toholampi
ja ulottuu sieltä pohjoiseen ja itään, kun
taas Eteläinen alue koostuu kaikista kunnista linjan länsi- ja eteläpuolella.
Kun alueet liitetään yhteen suuremmaksi
kokonaisuudeksi on logistiikan suunnittelu helpompaa. Tämä parantaa tuottajien
palvelua erityisesti vasikkavälityksessä
ja nautojen kiireellisissä noudoissa. Molempien alueiden hankintahenkilökunta
muodostaa tiimin, jossa kaikilla on omat
tehtävänsä, mutta yhteistyötä tehdään
koko alueen parhaaksi.

Vastaava alue-edustaja Pohjoisella alueella on Pekka Taipale Kannuksesta.
Hänen parinaan toimii asiamies Markku
Pökkylä Oulaisista. Vastaavat liikennöitsijät alueella ovat Jukka ja Mauri Takanen sekä Antti ja Eero Sallinen.
Mårten Lassfolk Pedersörestä on vastaava alue-edustaja Eteläisellä alueella ja
hänen apunaan eteläimpänä on asiamies
Jarmo Niemelä Jurvasta. Peter Björk
on vastaava liikennöitsijä koko tällä alueella.
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Kenttäpäällikkö Vesa Hihnala vastaa
nautaketjusta kuten aiemminkin ja hän
tekee kehitys- ja neuvontatöitä yhdessä
kenttäedustaja Matti Kastarisen kanssa koko hankinta-alueella.
TG

Kaikki aluetiimin jäsenet voivat ottaa
vastaan teuras- ja välityseläinilmoituksia

Markku Pökkylä uusi tiimissä
Markku Pökkylä Oulaisista aloitti
Snellmanilla elokuun alussa alue-vastaava Pekka Taipaleen työparina Kalajoki- ja Pyhäjokilaakson alueella. Markun
ura hankintatehtävissä alkoi jo 70-luvun
lopulla viimeksi Poutun palveluksessa.
Pitkän uran aikana monien Markun asiakastilojen isännyys on jo siirtynyt sukupolvelta toiselle ja jopa kolmannelle.

ja laittaa ne Anelmaan. Tuottajan näkökulmasta muutos on pieni, samat yhteyshenkilöt hoitavat asiat edelleen. Suuri
osa tuottajista hoitaakin jo eläinilmoitukset suoraan Anelman kautta. Aluevastaavat koordinoivat vasikkavälityksen
ja teuraskuljetukset yhteistyössä Mona
Julinin kanssa.

Tämä kertoo hyvin siitä luottamuksesta
minkä Markku on toiminnallaan tuottajien parissa hankkinut. Maatalouden ja
koko liha-alan muutosvauhti on viimeisinä vuosikymmeninä ollut kova. Tilat
ovat vähentyneet, mutta samalla tilojen
eläinmäärät ovat moninkertaistuneet.
Myös hankintamiesten työ on muuttunut. Nykyään tuottajat tekevät eläinten

osto ja myynti-ilmoitukset tietokoneella
yhä useammin. Silloin tämä valtava numeromäärä liikkuu helpoiten suoraan
kotikoneelta teurastamon järjestelmään.
Samalla virheiden määrä pienenee. Silti,
vaikka tekniikka menee eteenpäin, henkilökohtaisen yhteyshenkilön merkitys
ei ole suinkaan poistunut. Tuottajat tarvitsevat ja arvostavat edelleen tuttua
yhteyshenkilöä, joka tuntee tilan ihmiset
ja heidän tapansa.
VH

Maatilan Parhaat info
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
0400-282041
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

Paremmat perustuotteet jokapäiväiseen käyttöön
Herra Snellman tarjoaa paremmat perustuotteet arjen makunautintoihin. Uusi
kokolihaleikkele Saunapalvikinkku on saatavilla kätevässä pinopakkauksessa. Samoihin pakkauksiin siirtyvät myös kokonaan
uudistetut Arkiwursti ja Kevyt Wursti .
Kokeile uusia, meheviä makuja!

Herra Snellmanin parempien
perustuotteiden resepti:

Laura Ehlers, MP tuotannonohjaaja
044-796 6398

• Aito savustus
• Murea leikkele
• Mehevä maku
• Perhepakkaus pienessä koossa!

Lisa Ahlgren, sikaprosessisuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331

Suikaleet ja kebablastu

Henry Ahlvik, porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343

Uuden pakkausilmeen lisäksi Herra Snellman haluaa kertoa, että Kebablastun uusi
rakenne on nyt entistäkin herkullisempi.
Muistathan myös, että Kinkkusuikaleen
paisto-ominaisuudet ovat erinomaiset.
Kinkkusuikaleen rasvapitoisuus on vain 3 %.

Uudet reseptivinkit pakkauksissa, kannattaa kokeilla!

Uudet herkulliset paistit & Aito
Karjalanpaisti
Herra Snellman tuo syksyllä tarjolle neljä
uutta paistia sekä Aidon Karjalanpaistilihan, joka on tehty todella reilunkokoisista
paistikuutioista. Uudet lihatuotteet ovat
Aito Karjalanpaisti, Porsaan paisti, Porsaan
herkkupaisti, Maustettu naudanpaisti ja
Kevytsavustettu kasslerpaisti.

Keräile keittokirja -kampanja
Leikkaa ja palauta viisi Valikoidut Herkut
-merkkiä pakkauksista, saat muhkean, yli
150-sivuisen keittokirjan. Kampanja on
voimassa 1.9.–30.11.2008.

Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@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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Mukavaa syksyä!

