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Pimeyttä vaiko valoa?
■ Elämme adventin aikaa. Tämä aika tulee valoineen keskelle pimeää talveamme.
Adventin valot ovat sukupolvesta toiseen
antaneet ihmisille rohkeutta katsoa eteenpäin myös vuoden pimeimpänä aikana.
Vuosisatojen ajan on kynttilät sytytetty
odotellessa joulun juhlaa, sitä aikaa kun
myös luonnollinen kalenteri vaihtuu, kun
valo voittaa pimeyden ja päivät taas pitenevät ja tulevat valoisammiksi.
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Onko valo sammunut? Juuri adventin alla
saimme lukea lehdistä erään alan toimijan
kommentin, että valo tunnelin päässä sammui – nyt näkyy vain pimeää. Siinä viitattiin
vallitsevan finanssikriisin vaikutuksiin toimialaamme. Tämä negatiivinen viesti tuli
varmasti monelle shokkina. Kohta päättyvänä vuonna taloudelliset huolet ovat
tulleet monille tutuiksi. Pimeän tunnelin
on odotettu lyhenevän ja toisessa päässä
näkyneen valon tulevan lähemmäksi. Toivo
oli asetettu ensivuodelle, mutta kävikö nyt
niin että kaikki toivo paremmista ajoista
on todellakin poissa?
Kun maailmanmarkkinat ovat epävakaat,
ennusteet ovat epävarmoja ja käännökset voivat tapahtua nopeasti. Finanssikriisi
levisi syksyllä yhtäkkiä maailmaamme. Aiemmin nopeasti nouseva hintatrendi maailman raaka-ainemarkkinoilla kääntyi alaspäin. Emme tiedä vielä miten lihamarkkinat
selviävät. Uhkakuvia on monia ja meidän
on luonnollisestikin oltava realisteja.
Markkinavoimien käyrät ovat armottomia
kääntyessään väärään suuntaan. Ne eivät
kysy yksittäisten ihmisten mielipiteitä. Toinen asia on miten hyvin me onnistumme
suojautumaan niiltä.
Viime vuodenvaihteessa käsillä olivat nousevat rehunhinnat ja syntynyt kustannuskriisi ja elimme toivossa paremmista markkinanäkymistä koko lihantuotantoketjulle.
Nyt jälkeenpäin näemme hintojen todellakin nousseen hieman, mutta ei tarpeeksi
korvatakseen kustannuksia. Kannattavuus
jäi vaatimattomaksi koko elinkeinolla.
Suomalainen lihantuotantoketju ei oikein
ehtinyt mukaan nousuun. Nyt kun viljan
ja muiden raaka-aineiden hinnat putoavat
maailmalla, toivomme tietysti etteivät lihamarkkinat joutuisi kärsimään samasta
laskusuhdanteesta. Kuten tiedämme, meillä on myös muita uhkakuvia odottamassa,
kuten mm. poliittinen tahto säilyttää lihantuotantoa maassamme.

Snellmanilla on monta tulevaisuuteen
investoinutta ja panostanutta tuottajaa.
Snellman-yritys on itsekin keskellä intensiivistä investointivaihetta. On otettu merkittävä askel ollaksemme aktiivinen pelaaja
suomalaisilla ruokamarkkinoilla. Siksi on
myös uskottava tulevaisuuteen. Meidän
on etsittävä reittiä päästäksemme eteenpäin myös vaikeampina aikoina. Meillä ei
ole varaa antaa periksi, vaan meidän on
panostettava kilpailukykymme kehittämiseen. Meitä on useita tuhansia yhteistyötä
tekevää ihmistä Snellmanin tiimissä, joka
tuottaa ruokaa miljoonille ihmisille. Siksi
uskomme, että meitä edelleenkin tarvitaan
yhdessä lihantuottajiemme kanssa. Ihmiset
tarvitsevat edelleenkin ruokaa – myös
sian- ja naudanlihan muodossa.
Yksittäisen ihmisen on vaikea taistella
markkinavoimia ja hintasyklejä vastaan,
mutta joulu on todellakin ihmisen juhla.
Toivomme siksi valoisaa aikaa kaikille yhteistyökumppaneillemme lähestyvänä joulun juhla-aikana ja myös sen jälkeen. Joulun
varsinainen sanomahan on että hän, joka
on koko maailman luoja ja Herra, tuli itse
ihmiseksi vain pelastaakseen ihmisen. Pimeyden valaisi suuri valkeus kun eläintenhoitajat saivat kedolla viestin heidän pelastajansa syntymästä. Siellä tallissa eläinten
ruokintapöydällä makasi pieni lapsi, joka
oli se valkeus mihin he olivat uskoneet ja
jota he olivat odottaneet – ja joka vielä
tänä päivänäkin tekee monien ihmisten tulevaisuuden valoisaksi. Toivomme kaikkien
tuottajiemme ja yhteistyökumppaniemme
saavan joulun aikaan osansa joulun valosta
ja ilosta.
Tietenkin toivomme tulevana vuonna valoisampia aikoja myös tuotantosektorillemme. Meillä on oikeus uskoa ja toivoa
parempaa kannattavuutta. Tätä toivoa
me tarvitsemme ja sen saamme säilyttää.
Voimme myös osittain vaikuttaa tilanteeseen. Jos menetämme toivomme ja uskomme pelin olevan pelattu – sitten se
todellakin on pelattu.
Valo tunnelissa ei ole sammunut. Toivokaamme ja uskokaamme parempiin aikoihin. Niin pitkälle kuin itse voimme vaikuttaa, niin haluamme tehdä töitä paremman
vuoden 2009 edestä.
Rauhallista Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta,
toivottaa Snellmanin väki.

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja
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Syksyllä uudet ennätysmäärät
■ Sekä nautojen että sikojen tarjonta oli runsasta syksyn aikana. Naudantarjonta kasvoi odotetusti kesän vajeen jälkeen
kun taas siantarjonta ylitti ennusteen. Lokakuun teurastusmäärä oli uusi kuukausiennätys. Markkinatasapaino on pysynyt melko vakaana syksyn aikana. Sianteurastus kasvaa tänä
vuonna 5 % verrattuna viime vuoteen ja myös naudanteurastus saavuttaa pienen kasvun, vaikka naudantuotanto koko
maassa on laskenut lähemmäs 10 %. Snellmanin vasikkavälitys
on kasvanut kokonaista 24 % ja porsasvälitys 8 %.

on tänä vuonna ollut lievästi nouseva, mutta lihantuotannon
kannattavuus on kuitenkin monien riippumattomien laskelmien mukaisesti ollut huono.

Liha-alan kannattavuus on ollut kuluneena vuonna odotusten mukaisesti heikko. Tämä koskee myös Snellmania ja lihanjalostuksen taloudellinen tulos on riittämätön pitkällä
tähtäimellä. Snellman on kuitenkin kokonaisuutena selvinnyt
suhteellisen siedettävästi, josta on kiittäminen suuria tuorelihatuotannon kustannussäästöjä ja suhteellisen hyvänä pysynyttä valmisruoan tulosta.

Finanssikriisi luo epävarmuutta myös
lihamarkkinoille

Snellmanin tuottajatiedotustilaisuuksien sarja alkoi lokakuussa. Loka-marraskuussa pidettiin eri paikkakunnilla siantuottajille neljä eri tilaisuutta ja kolme tilaisuutta naudantuottajille. Sen lisäksi Snellmanin alkutuotantohenkilökunta on
osallistunut syksyn aikana lukuisiin muihin tilaisuuksiin, markkinapäiviin ja navetanavajaisiin. Tuottajahintakäyrä Suomessa

Snellmanin Lihanjalostuksella on kovia ja haasteellisia tavoitteita vuodelle 2009. Panostamme voimakkaaseen kasvuun
ja lihanjalostuksen tehostamisohjelma jatkuu. MP-infon seuraavasta numerosta voit lukea lisää Snellmanin kiinnostavista
panostuksista mm. tuorelihaan.

Kasvava levottomuus rahoitusmarkkinoilla on vaikuttanut
muun muassa siihen, että öljyn ja viljan hinnat ovat laskeneet nopeaan tahtiin. Kansainväliset pörssihinnat ovat todennäköisesti ylireagoineet tilanteeseen ja vielä on melko
vaikea ennustaa mitä muutoksia uusi markkinatilanne aiheuttaa lihamarkkinoille ensi vuoden aikana.Tilanne on epävarma
varsinkin vientimarkkinoilla.
Toivomme edelleenkin markkinanäkymien kehittyvän ensi
vuonna positiiviseen suuntaan niin, että myös alkutuotannon
kannattavuus paranisi.
Lue lisää sivulta 9!


Uudet toimistotilat
Kuusisaaressa

Snellmanilla tapahtuu!

Kuusisaaren uudet toimistotilat valmistuivat marraskuussa. Kirjainpito, myynti ja
muutamat muut toiminnot siirtyivät siten
Pietarsaaren keskustasta Kuusisaareen.
Uusi rakennus toimii myös tehtaan uudistuneena pääsisäänkäyntinä.

Meetvurstikapasiteetti
kaksinkertaistuu
Snellmanin uusi meetvurstitehdas nousee
ripeästi Kuusisaaren tehdasalueelle. Päärakennuksen takana olevalle vanhalle pysäköintialueelle rakennettava tehdas tuo
meetvurstituotannolle 3000 m2 lisätilaa.
Uusien tuotantotilojen valmistuttua Snellmanin meetvurstikapasiteetti on kaksinkertainen aikaisempaan verrattuna.

Uusi lähettämö
Snellmanin uusi lähettämöjärjestelmä
otettiin käyttöön vaiheittain marraskuusta
alkaen. Yhä suurempi osa Snellmanin päivittäisistä yli 30 000 tilausrivistä siirretään
uuteen keräilyjärjestelmään kerättäväksi.
12 keräilijää ja 2 hinnoittelijaa työskentelee järjestelmän työpisteissä.


Lisää tuotantotilaa ja toimintojen
keskittäminen Keravalle
Snellmanin Kokkikartano Keravalla käynnistää joulukuussa tehtaan kapasiteettia
tuntuvasti lisäävän laajennushankkeen. Lisärakennus laajentaa tuotantopinta-alaa
1700 m2:llä, mikä lisää varsinkin keittojen valmistuksen tuotanto- ja kylmätiloja.
Myös lähettämö saa uudet toimitilat.

Snellman saa samalla myös uusia toimistotiloja, joihin voidaan koota tällä hetkellä eri paikkakunnilla toimiva myyntihenkilöstö. Suunnitelmien mukaan Wikholm
Foodin ja Snellmanin myyntikonttorit
muuttavat lisärakennuksen valmistuttua
Helsingistä Keravalle.
HJ
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Mielenkiinto Sturen ja Sabinan uutta
pihattonavettaa kohtaan oli suuri avajaisten yhteydessä lokakuussa. Navetta
on varustettu erikoisvalaistuksella, joka
jäljittelee päivänvaloa. Puiset palkit tuovat
navettaan myös miellyttävän ilmapiirin.

Nuori yrittäjäpari laajentaa
■ Ylipurmolaiset Sture ja Sabina Ede olivat valinnan edessä: joko he lakkauttaisivat
maitotuotannon tai laajentaisivat toimintaansa. He päättivät valita jälkimmäisen ja
alkoivat etsiä toiminnalleen uutta inspiraatiota ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kauhajoelle, Ruotsiin,Viroon ja Tanskaan tehtyjen
opintomatkojen ja viisi vuotta kestäneen
suunnittelutyön jälkeen Ede Lantbrukin
uusi pihatto on nyt valmis.
Marraskuussa tiloihin muutti lähes 70
lypsylehmää. Avarassa rakennuksessa on
anturien ohjaama valaistus, joka jäljittelee
päivänvaloa pimeänä vuodenaikana. Lokakuun lopussa järjestetyissä avajaisissa
useimmat kävijät ihastelivat navetan valoisaa ja lämmintä ilmapiiriä. Tilaisuudessa
grillimakkaraa tarjoilleet Snellmanin alueedustaja Mårten Lassfolk ja liikennöitsijä
Peter Björk totesivat avajaisten herättäneen suurta kiinnostusta. Paikalla kävi päivän aikana yli 500 ihmistä.
1 800 m2:n suuruinen navetta on ensimmäinen vaihe Eden pariskunnan laajennussuunnitelmassa. Seuraavien viiden vuoden
aikana toteutetaan myös toinen vaihe eli
rakennetaan lisärakennus 60 lehmälle.
Suurtuotanto asettaa erityisiä vaatimuksia
tuottajan työpanokselle, ja Eden perhe on
palkannut navettatöihin sen vuoksi myös
yhden työntekijän. Laajennuksen jälkeen
työntekijöitä aiotaan palkata yksi lisää,
minkä jälkeen tuottajapariskunta pystyy
pitämään yhteisen vapaan viikonlopun joka
kolmas viikko.
Sture ja Sabina Ede halusivat investoida
lypsylaitteistoon, joka olisi tarkoituksenmukainen myös toisen laajennusvaiheen

jälkeen. Sen vuoksi he valitsivat lypsyrobotin tilalle lypsyaseman.
– Ns. front exit -poistumisella varustettua
lypsyasemaa ei ole käytetty aikaisemmin
suomenruotsalaisilla maatiloilla, Sture Ede
kertoo. Siinä on edessä vain yksi portti,
josta kaikki lehmät päästetään pois yhtä
aikaa lypsyn jälkeen. Kapasiteetti on teoriassa siten 100 lehmää tunnissa.
Rehupöytä kulkee koko navetan poikki,
ja lehmät pääsevät lypsyasemalle sen läpi
rakennetun käytävän kautta. Käytävä suljetaan lypsyjen välissä nostosillalla, jolloin
ruokintapöydällä pääsee kulkemaan vapaasti.
Ede Lantbrukissa on erikoista myös se,
etteivät he kasvata hiehojaan itse. Tekemällä yhteistyötä toisen tuottajan kanssa
heidän ei tarvitse huolehtia yksin koko
kasvatuksesta, joka vaatii runsaasti sekä
tilaa että resursseja.
– Ruokimme hiehoja kuuden kuukauden
ikäisiksi, minkä jälkeen ne siirretään yhteistyökumppanimme kasvatettaviksi, Sture
Ede kertoo. Saamme hiehot takaisin kaksi
kuukautta ennen poikimista.
Ede Lantbruk tuottaa luomumaitoa ja on
rehussa 95 %:sti omavarainen. 160 hehtaarin peltopinta-alan ansiosta eläinkantaa
voidaan lisätä merkittävästi.
– Olemme kehittäneet toimintaamme vähitellen emmekä ole käyttäneet vielä kaikkia resurssejamme, Sture Ede sanoo.

Lehmien pääsy ruokintapöydän ylitse lypsyasemalle järjestettiin erillisen käytävän
ja nostosillan avulla. Silta suljetaan kun
käytävää ei käytetä, mikä mahdollistaa
esteettömän liikkumisen ruokintapöydällä.

Sture ja Sabina Ede ovat hyvin tyytyväisiä
yhteistyöhönsä Snellmanin kanssa. Snellmanista on monia etuja, Sabina Ede toteaa
ja mainitsee esimerkkeinä tuottajamyymälän ja nopeat noudot. Tuottajapariskunta
uskoo suomalaisten maitotilallisten tulevaisuuteen, mutta ennustaa myös, että
alalla tulee tapahtumaan suuria muutoksia.
– Tilojen lukumäärä tulee luultavasti vähenemään ja koko kasvamaan, Sture Ede
toteaa. Asioita on ajateltava uudella tavalla jo nyt, maatalouteen on suhtauduttava
kuin mihin tahansa liiketoimintaan. Huonojen vuosien tulosta ei voi kompensoida
jälkeenpäin, vaan tuloksen on oltava hyvä
joka vuosi.			
HJ

Ede Lantbrukin uusi pihattonavetta Ylipurmossa suunniteltiin myös ympäristöön
hyvin sopivaksi.Toinen rakennusvaihe tuo
toteutuessaan vielä lisätilat 60 lypsylehmälle.



Eläintautien raja on navetan ovella
■ Vöyrillä marraskuussa järjestetyssä MPsonniplus -tilaisuudessa luennoinut ETT:n
terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho
korosti hyvän hygienian merkitystä nautatilan toiminnassa. Suomessa on vuosittain
salmonellatartuntoja noin kymmenellä
nautatilalla. Samansuuntainen tilanne on
myös EHEC -tartuntojen suhteen. Vaikka
eläintautien osalta tilanne onkin kohtuullisen hyvä, vaatii se kuitenkin jatkuvaa huolellisuutta ja järjestelmällistä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden noudattamista.
Muuten tilanne voi huonontua nopeastikin.

Eläintaudeilla on monta reittiä
Eläintautien, kuten pälvisilsa tai ulkoloiset,
leviäminen tapahtuu usein tilalta toiselle
esimerkiksi välityseläinten mukana. Salmonella, EHEC ja esim. erilaiset virusripulit
voivat tarttua myös eritteiden ja muun lian
mukana. Pisaratartuntana leviävät helposti
mm. vakavat virusperäiset eläintaudit kuten suu- ja sorkkatauti. Myös hengitystietulehduksia aiheuttavat virukset ja bakteerit leviävät pisaratartuntana. Kaikki edellä
mainitut eläintaudit leviävät tilalta toiselta
mahdollisesti myös ihmisten, työvälineiden ja ajoneuvojen mukana. Seuraavassa
on poimintoja Olli Ruohon esitelmässään
esille tuomista toimenpiteistä eläintautien
ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan liittyen.

Suunnittele miten liikut pihalla ja
navetassa
Kaikkien eläintautiriskien vähentämiseen kuuluu olennaisena osana ”likaisen”
ja ”puhtaan” puolen erottelu. Eli rehun,
eläinten ja lannankuljetusreitit tulisi pitää
erillään toisistaan sekä navetan sisä- että

ulkopuolella. Samoin tuotantopihan ja ns.
oleskelupihan pitäisi olla selvästi erillään.
Reittien suunnitteluun onkin panostettava
jo tuotantorakennusta suunniteltaessa. Samoin huomioon kannattaa ottaa aina mahdolliset tautitilanteet ja niissä toimiminen
ajatuksella ”jos tilallani olisi eläintauti”.

Kenkien pesu ja desinfiointi
rutiiniksi
Kannattaa muistaa, että sileäpintaiset, ehjät lattiat ja seinät ovat paljon paremmin
pidettävissä puhtaana ja desinfioitavissa
kuin kuluneet ja halkeilevat pinnat. Samoin
desinfiointi voi onnistua vain puhtailla pinnoilla. Kaikki desinfiointiaineet kyllä toimivat kun vain huolehditaan, että esim. kengät ovat puhtaat lannasta ja liuos on vasta
valmistettu. Saappaiden pesu ja desinfiointi
ovat yksinkertaisia ja hyviä toimenpiteitä
tarttuvien tautien ehkäisyssä ja hallinnassa.
On hyvä merkitä pesu- ja desinfiointi paikat niin, että myös ulkopuoliset ne havaitsevat. Näin mahdollisuus ”tahattomaan”
pesupisteiden kiertoon pienenee.

Aina silloin tällöin on välttämätöntä ”päästää” navettaan myös tilan ulkopuolisia
henkilöitä. Näille onkin syytä varata talon
puolesta asianmukaiset suojavaatteet ja
jalkineet. Ammattilaisille on syytä varata
”ihan oikeaan” työhön soveltuvat välineet. Jalkineiden on hyvä olla varustettu
turvakärjellä ja niitä saisi mielellään olla
muutamaa eri kokoa. Silloin ei ainakaan
saappaiden puuttumista voisi käyttää hyvänä verukkeena niiden käyttämättä jättämiseen. ”Turisteille” käyvät hyvin kertakäyttöisetkin suojahaalarit ja töppöset.

Sairaiden eristäminen
Eläinten siirto sairaskarsinaan ja niiden
valvonta pitäisi olla helppoa ja karsinasta
tulisi myös olla suora yhteys ulos. Karsinassa pitää olla mahdollisuus eläimen kytkemiseen mm. hoitotoimenpiteitä varten.
Ruokinta- ja juomavesihygienia sekä karsinan puhdistus tulisi olla helposti toteutettavissa ja jos mahdollista, karsinan olisi

HYGIENIA-ASIAA…

TAUDINAIHEUTTAJIEN KULKEUTUMINEN
TUOTANTOYKSIKKÖÖN
Ostoeläimet; välitys-ja
jalostuseläimet

Suojavaatteet ja -jalkineet
vierailijoille

Hoitaja, lomittaja

- Lannankuljetusreitit eivät saa risteillä rehukuljetusreittien

tai maitoauton kulkureittien kanssa

- Lantaa ei saa kuljetuksen tai levityksen yhteydessä kulkeutua

yleisille tai muiden tilojen käyttämille tie- ja piha-alueille

Rehut,
rehuvarastot
Rotat, linnut,
kissat ja
koirat
Kuivikkeet

Vierailijat

Laidunkontaktit

-Tilalta toiselle siirryttäessä (urakointi ym.) on oleellista, että

kalusto on päältä puhdas, jotta lantaa ei kulkeudu muiden tilojen
piha-alueille (ja kulkeudu siitä navetan rehuvarastoon tai
ruokintapöydälle).

Teuras- ja välityseläinautot

Kuvia Olli Ruohon luennosta eläintautien ennaltaehkäisemisestä ja torjunnasta.
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Ajankohtaista MP-nautatiloilla
Tuotantosuunnitelma vuodelle 2009
Maatilan Parhaat sopimustilojen on
joulukuun aikana täytettävä sopimukseen liittyvä tuotantosuunnitelma vuodelle 2009. Tuotantosuunnitelmista kerättävien tietojen pohjalta pystymme
ennakoimaan paremmin tulevia teuras- ja välityseläinmääriä. Samalla meillä on paremmat mahdollisuudet pyrkiä

kohti yhä sujuvampaa eläinliikennettä
sekä tilojen että Snellmanin parhaaksi.
Tuotantosuunnitelman
täyttäminen
käy kätevästi Anelma-ohjelmassa. ks.
ohjeet viereinen kuva. Tarvittaessa
apua saa alkutuotannon henkilökunnalta.

Heikki Kemppi Valiolta oli mukana suomenkielisissä sonniplus-tilaisuuksissa kertomassa hyvästä vasikan kasvatuksesta.
Vasikka tarvii kasvaakseen lyhyesti sanottuna hyvää ravintoa, unta ja hyvät olosuhteet.
Vasikka arvostaa hyvin kuivitettua makuupaikkaa, jossa ei ole vetoa eikä kosteutta.
Lämpötila ei ole niin tarkka kun edellämainitut seikat täyttyvät. Hän kehottaakin
tuottajia miettimään myös rohkeasti uusia
vaihtoehtoja vasikkarakentamiseen. Vasikkaiglut ovat yksi mielenkiintoinen vaihtoehto, josta on myös hyviä kokemuksia. Heikki
haluaa myös korostaa oljen erinomaisuutta
vasikoiden kuivikkeena.
(kuva Kannuksen tilaisuudesta)

hyvä sijaita eri ilmatilassa virustautien leviämisen ehkäisemiseksi.

Rehuvarasto ei saa olla lintujen
talviruokintapaikka
Rehuvaraston suojaukseen kannattaa kiinnittää myös erityistä huomiota. Linnut,
rotat, hiiret yms. ovat rehujen kanssa kosketuksiin päästessään suuri mahdollinen
tarttuvien tautien levittäjä. Eläinlääkäri
Olli Ruoho kertoo esimerkkitapauksen 50
lehmän maitotilasta, jonka salmonellatartunnan lähteeksi paljastui suojaamaton ja
naakkojen ulosteillaan saastuttama rehuvarasto. Väkirehuvarastojen täyttö pitäisi
mielellään tapahtua niin, että rehuauton
kuljettajan ei tarvitsisi mennä sisälle varastoon eikä eteenkään eläintilaan.

Asenne, motivaatio ja yhteistyö
Tarttuvien tautien vastustus ja ennaltaehkäisy vaatii kaikkien osapuolien yhteistyötä. Ole avoin, hae vaikutteita ja ideoita,
mutta muista että olet itse vastuussa tilasi
tautisuojauksesta! Olli Ruoho muistuttaakin lopuksi, että EU:ssa eläintautien raja on
vasta navetan ovella.
VH

Naseva-jäsenyys on välttämätön osa
Maatilan Parhaat -sopimusta
Naseva etenee nyt vauhdilla. Nasevaan
liittymisten vauhti on syksyn aikana
kiihtynyt niin Snellmanin asiakastiloilla
kuin koko maassakin. Kaikkiaan Nasevaan on liittynyt nyt jo lähes 5 000 tilaa. Jos tilasi ei ole vielä Nasevassa mu-

kana, kannattaa hoitaa asia pikaisesti
kuntoon paikallisen eläinlääkärin kanssa. Naseva jäsenyys on vuonna 2009
edellytyksenä myös Maatilan Parhaat
-sopimukseen liittyviin lisähintoihin.
			
VH

Tuloajat tekstiviestinä puhelimeen
Nyt tuottajilla on mahdollisuus saada
ilmoitus sekä eläinvälitys- että teuraseläinautojen tuloajoista tekstiviestinä
välittömästi aikataulun valmistumisen
jälkeen. Kun tuottaja on Anelmassa
omissa yhteystiedoissaan käynyt valitsemassa tekstiviestituloaika-palvelun ja
tallentanut muutokset, niin sen jälkeen
tilalle ei enää soiteta erikseen tuloajoista. Mikäli tuloaika vielä jostain syystä jo ilmoitetulla kuormalla muuttuu,
tulee siitä tuottajalle uusi tekstiviesti.
Anelma-palvelun lähettämään teksti-

viestiin ei voi lähettää vastausta. Tieto
kuormien aikatauluista löytyy edelleen myös Anelma-palvelun kohdasta
Kuormat ja noutoajat. Jos tekstiviestissä ilmoitettu tuloaika on jostakin
syystä täysin sopimaton, tuottajan on
ilmoitettava siitä mahdollisimman pian
tekstiviestin saapumisen jälkeen puhelimitse alue-vastaaville tai toimistolle.
Anelma-palvelun käyttöön liittyvissä
kysymyksissä teitä opastaa tarvittaessa
alkutuotannon henkilökunta.		
		
MH




Snellman ja Faba uudistavat
jalostuseläinvälitystä
■ Snellmanin jalostuseläinvälitystä uudistetaan yhteistyössä Faba Jalostuksen ja
Suomen Sianjalostus Oy:n (SSJ) kanssa.
Osapuolet ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on
tehokkaampi ja järjestelmällisempi emakkouudistus.
Sopimuksen mukaisesti jalostuseläinvälityksen Snellmanin tuottajille koordinoivat jatkossa Faba ja SSJ. Yhteistyökumppanit pitävät huolen siitä, että Snellmanin
tuottajilla on saatavilla paras mahdollinen
dokumentoitu jalostusaines ydinjalostajilta sekä keskuskoeasemalta Längelmäeltä.

Sopimus tuo mukanaan myös lisää neuvontaresursseja Snellmanin tuottajien
käyttöön. Uusi neuvontapalvelu MP-Sisu
tarjoaa tiloille uuden työkalun eläinaineksen kehittämiseen sekä tuottavuuden ja
kannattavuuden parantamiseen. MP-Sisu
on erinomainen työkalu porsaantuottajille porsaanhinnan optimointiin pitämällä
tilan MP-indeksi koko ajan optimitasolla,
kun samaan aikaan huomioidaan sekä
emakoiden hedelmällisyys ja porsaiden
tuotanto-ominaisuudet. Snellman tukee
eläinaineksen uudistamista maksamalla
MP-Sisu -tiloille lisähintaa 10 c/kg karsituista teurasemakoista. Tämä tarkoittaa

emakoiden teurashinnassa korotusta lähes 20 %. MP-Sisu päivitetään puolivuosittain ja lisähinta on siten myös voimassa
puoli vuotta kerrallaan. Olemme budjetoineet varoja siten, että voimme tarjota
tätä palvelua 50 tilalle vuoden 2009 aikana.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumisesta,
niin ota yhteyttä Faban sianjalostuskonsulenttiin mahdollisimman pian ja tilaa
suunnitelma. Ilmoita kiinnostuksestasi
myös Snellmanille, jotta voimme rekisteröidä sinut MP-Sisu -tuottajaksi. Nopeimmat pääsevät mukaan jo käynnistysvaiheessa.		
TG

Emakoiden uudistukseen suunnitelmallisuutta
■ Jalostus on sikatalouden tuotekehitystä ja luo potentiaalin tehokkaalle tuotannolle. Menestyvät yritykset hyödyntävät
tehokkaasti tuotekehityksen saavutukset.
Meillä Faba-ketjussa on vahva näkemys
siitä, että sika-ainesta tulee ohjata tehokkaasti tuotantotasolle. Tuotteistuksen
ohella olemme kehittäneet emakoiden
uudistussuunnitelman, jonka tavoitteena
on tuoda lisää suunnitelmallisuutta sikaaineksen uudistukseen ja ohjaukseen.
Snellmanin Lihanjalostus Oy:n tiloille
uudistussuunnitelma lanseerataan MPSisu:n nimellä. MP-Sisu:n lähtökohtana

MP-Sisu uudistussunnitelman lähtökohtana
on tilan oma eläinaines ja se tehdään tilan
omien tavoitteiden pohjalta. Snellman
tukee jalostussunnittelua mm. maksamalla
lisähinnan 10 c/kg karsituista teurasemakoista.



on tuotannon tehostaminen tilan tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on parantaa
sikaloiden tuloskuntoa siten, että karsinapaikat ovat koko ajan optimaalisessa
käytössä.
MP-Sisu:n ydinajatus on emakoiden oikea
karsinta ja tyhjien paikkojen täyttö ankarasti valitun ensikkoaineksen avulla.
Ensikkoaineksen karsinta testivaiheessa
on edullista, koska tilatestissä karsitun
sian lihasta maksetaan normaalin teuraan
hinta. Karsintaa tehdään sekä indeksien että testitulosten perusteella. Voit
tilata MP-Sisu:n alueesi sianjalostuskon-

sulenteilta: Tuula Huttunen (puh. 0400
614060), Ari Suni (0400 614107), Ritva
Tuppurainen (0400 614 112), Kaisa Kärnä (0400 614 079) ja Michael Nygård
(0400 614 085).
Uudistussuunnitelman ohella kehitämme
myös ensikkovälitystämme. Perinteisten
kanavien lisäksi Faba ensikoiden ja karjujen hankkiminen on mahdollista suoraan
Faba Jalostuksen internet sivuilta (www.
faba.fi).
Timo Serenius
Faba Jalostus
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Ketjuinformaatioon tietoa
lääkityksistä 1.1.2009
Asetus tuli voimaan sikojen osalta 1.5.2008
alkaen siten, että teurasilmoituksessa kysytään tiettyjä sikojen terveyteen liittyviä kysymyksiä. Tänä vuonna on riittänyt
pelkästään tieto varoajallisten lääkkeiden
käytöstä vähintään teurastusajankohtaa
edeltävältä kolmelta kuukaudelta. 1.1.2009
alkaen edellytetään myös yksityiskohtaista
tietoa siitä mitä lääkettä on käytetty ja milloin. Tulevaisuudessa on myös tavoitteena
kohdistaa lihantarkastuksen painopiste niille tiloille, joiden aiemmin teuraaksi tulleissa eläimissä on ollut keskimääräistä enemmän osapoistoihin johtaneita muutoksia.

Anelman ja Sikavan kautta
Yksinkertaisin tapa toimittaa ketjuinformaation vaatimat tiedot teurastamolle
on täyttää Anelmassa teurasilmoituksen
teon yhteydessä ketjuinformaatiolomake.
Uutta vuoden vaihteessa on siis se, että
lomakkeelle on kirjattava myös tieto mahdollisesta eläinten lääkinnästä tai viitattava
esimerkiksi Sikavaan tallennettuun lääkekirjanpitoon.Tällöin tuottaja huolehtii siitä,
että hän kirjaa Sikavan lääkekirjanpito-osioon säännöllisesti kaikki tilan varoajallis-

ten eläinlääkkeiden käytöt joko suoraan
nettipalvelun kautta tai siirtämällä sinne
sikatarkkailuohjelmiin (FinPotka, WinPig)
tallennetut tiedot.Teurastamon henkilökunta ja tarkastuseläinlääkäri voivat tämän
jälkeen käydä tarkistamassa tarvittavat
tiedot Sikavassa. Lisätietoja Sikavan tarjoamista mahdollisuuksista saa Sikavasta 06356 7737 tai www.sikava.fi.
Toinen tapa toimittaa tarkemmat tiedot
käytetyistä varoajallisista lääkkeistä sekä
käyttöajankohdista on liittää Anelmassa
ketjuinformaatiolomakkeen kohtaan 19
liitteeksi sähköinen kopio tilan lääkekirjanpidosta siltä osin kuin se koskee lähetettäviä eläimiä. Tästä on lisäohjeita Anelmassa.
Kolmas ja vähiten suositeltava tapa on lähettää sekä ketjuinformaatiolomake että
kopio lääkekirjanpidosta postitse tai faksilla teurastamolle. Tämän vaihtoehdon
heikkous on sen hitaus sekä työllistävä
vaikutus sekä tilalla että teurastamolla.
Anelma-lisän saaminen edellyttää sähköisen lomakkeen käyttämistä.
Jatkossa myös lihantarkastuksen teuraseräkohtaiset tiedot siirretään Sikavaan
tuottajan tilan tietoihin. 		
MH

Finanssikriisi luo
epävarmuutta myös
lihamarkkinoille
■ Kasvava levottomuus rahoitusmarkkinoilla on vaikuttanut muun muassa siihen,
että öljyn ja viljan hinnat ovat laskeneet
nopeaan tahtiin. Kansainväliset pörssihinnat ovat todennäköisesti ylireagoineet
tilanteeseen ja vielä on melko vaikea
ennustaa mitä muutoksia uusi markkinatilanne aiheuttaa lihamarkkinoille ensi
vuoden aikana. Tilanne on epävarma
varsinkin vientimarkkinoilla. Suomessa
kaupan siirtyminen lyhyempiin sopimusjaksoihin voi myös aiheuttaa alalle lisää
epävarmuutta.

Miksi ketjuinformaatio?

Vilja- ja lihamarkkinat ovat kahdet erilliset markkinat ja niiden välinen yhteys
ei ole täysin suora. Toissa syksynä, kun
viljanhinta nousi Euroopassa, eurooppalainen sianlihanhinta laski. Suomessa
menimme tuolloin kuitenkin vastavirtaan kuten myös osittain tänäkin vuonna.
Yhteys tuotantokustannusten ja markkinahintojen välillä on epäsuora ja mahdollinen vaikutus näkyy yleensä viiveellä.
Tuotantoennusteen mukaan siantuotanto
tulee laskemaan Euroopassa 3 % vuoden
2009 aikana ja myös naudantuotanto laskee aavistuksen.

Asetuksen taustalla on EU-direktiivi.
Muissa EU-maissa teuraseläimet kulkevat
monien eri välikäsien kautta ennen teurastusta. Teurastamon ja tuottajan välinen
yhteistyö ei näissä maissa ole samalla tasolla kuin Suomessa. Teurastamolla ei näin
ollen ole ollut mahdollisuutta edes niin
halutessaan tarkistaa tietoja eläimen kasvatusajan olosuhteista, kuten alkuperätilan
tautitilanteesta ja lääkkeiden käytöstä.
Elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi antibioottijäämät ja salmonellatilanne, eivät näy lihantarkastuksessa ilman kalliita ja aikaa vieviä
tutkimuksia. Toisaalta turvallisuudessa on
tärkeää tuotantoketjun läpinäkyvyys, eli

Kaikki viittaa toistaiseksi siihen, että eurooppalainen sianhinta tulee toipumaan
syksyn laskusta ja kääntyy taas ylöspäin
ensi vuoden aikana. Sikamarkkinoiden
futuurihintojen trendikäyrä Hannoverissa osoittaa ylöspäin samassa määrin kuin
vuosi sitten, kuitenkin sillä erolla että lähtötaso on 20 c/kg korkeampi kuin viime
vuonna. Tämä tarkoittaa, että ne aiemmin melko hyvät odotukset Euroopassa
ainakin vielä pysyvät. Toivomme edelleen
markkinanäkymien kehittyvän ensi vuonna positiiviseen suuntaan, jotta myös
alkutuotannon kannattavuus saavuttaisi
tyydyttävän tason. 		
TG

edellinen toimija ketjussa kertoo seuraavalle tietonsa välitettävästä tuotteesta.
Evira on antanut uudemmat, kansalliset
ohjeet, ohje16005/1 (http://www.palvelu.
fi/evi/files/72_653_301.pdf), jonka käyttöönottopäivä oli 15.9.2008. Ohjeet perustuvat MMM:n niin sanottuun alkutuotantoasetukseen 134/2006. Asetuksessa
luetellaan ne tiedot, jotka tuottajan on
toimitettava teurastamolle vähintään 24
tuntia ennen eläimen saapumista teurastamolle. Teurastustoiminnan harjoittajan
on tarkastettava tiedot ja toimitettava ne
tarkastuseläinlääkärin saataville. Tarkastuseläinlääkäri tarkistaa ja ottaa tiedot
huomioon lihantarkastuksen yhteydessä.

Ketjuinfotiedot Anelmassa
on 1.1.2009 alkaen täydennettävä lääkitystiedoilla.
Lääkityskirjanpidon voi
hoitaa kätevästi Sikavassa.
www.sikava.fi



Myymälän joulunajan aukioloajat
Varmista, että joulupöydästäsi löytyy Herra Snellmanin herkkuja!
Tuottajamyymälä on auki
seuraavasti:
Viikko 51
Ma		
Ti–Pe		

9–14
9–16

Viikko 52
Ma		
Ti		
Ke–Pe		

9–17
9–14
Suljettu

Näin paistuu kinkku
Unelmien joulukinkku on murea, mehukas ja suussa sulavan maukas mutta kuinka kinkusta oikein saa niin hyvän? Herra Snellmanin helppoja ohjeita seuraamalla hämmästytät jokaisen
jouluaattona!

Herra Snellmanin joulu
netissä
Herra Snellman viettää joulua
myös netissä. Voit muun muassa osallistua joulukalenterikilpailuun ja voittaa Herra Snellmanin mukeja.
Joka päivä joulukuun aikana aina jouluaattoon asti avautuu uusi luukku Herra
Snellmanin kalenterissa. Luukussa on jouluaiheinen kysymys. Oikein vastanneiden
kesken arvotaan päivittäin kolme Herra
Snellmanin mukia. Herra Snellmanin joulusivuilla on myös onnistuneen joulukinkun
resepti sekä muiden jouluherkkujen reseptejä. Tervetuloa käymään!

www.snellman.fi

10

1. Ota pakastettu kinkku sulamaan jääkaappiin noin 2 päivää ennen paistamista.
Suuren kinkun sulattaminen saattaa kestää jopa 5 päivää! Tuoreen, pakastamattoman kinkun voit ottaa huoneenlämpöön noin 5 tuntia ennen paistamista. Kinkun
sisälämpötilan olisi hyvä olla noin +10 °C ennen paistamisen aloittamista.
2. Lämmitä uuni 100 °C:een.
3. Huuhdo kinkku kylmällä vedellä ja kuivaa se. Laita kinkku paistopussiin, työnnä
paistomittari kinkun paksuimpaan kohtaan ja laita kinkku sen jälkeen uuniin kamara ylöspäin. Voit paistaa kinkun myös ilman paistopussia. Laita kinkku tällöin
ritilälle ja aseta alle syvä uunipelti, jonka pohjalle on kaadettu vettä. Vesi estää
rasvan palamisen kiinni peltiin.
4. Paista kinkkua 1,5–2 tuntia/kg.
5. Ota kinkku uunista, kun lämpömittari osoittaa 74 °C. Jos haluat ylikypsän kinkun
paista 83 °C:een.
6. Laita uuni 250 °C:een.
7. Nosta kinkku varovasti paistopussista ja ota paistoliemi talteen. Liemestä tulee perusta mitä mainioimmalle kastikkeelle.
8. Ota verkko ja kamara pois kinkusta.
9. Sekoita vähän sinappia ja kanamuna keskenään. Voitele seos kinkun päälle kamaran
tilalle. Ripottele kinkun päälle leivänmuruja tai korppujauhoja.
10. Kuorruta kinkkua kuumassa uunissa noin 15 minuuttia, kunnes se on kauniin ruskea.
Kinkkua tulee vahtia koko ajan, ettei se pala.
11. Ota kinkku uunista ja anna seistä noin 10 minuuttia ennen tarjoilua. Voit koristella
kinkun halutessasi kokonaisilla neilikoilla. Tämä kannattaa tehdä kinkun jäähdyttyä hieman, koska neilikan maku saattaa olla voimakas..

Parempi kastike paistoliemestä
Kaada paistinliemi kattilaan ja laimenna vedellä, kunnes suolaisuus on sopiva. Lisää joukkoon vähän sinappia ja sekoita sauvasekoittimella. Kiehauta ja suurusta liemi jauhoilla,
voilla, crème fraichella ja kermalla. Mausta tarpeen mukaan suolalla ja pippurilla. Voit
käyttää kinkun laimennettua lientä kastikkeena myös sellaisenaan tai lisätä joukkoon
vain hieman kermaa.

Maatilan Parhaat info

Yhteystiedot
MP Nauta
Vesa Hihnala, MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen, MP kenttäedustaja
0500-263 995
Pohjoinen alue
Pekka Taipale, alue-edustaja
0500-265 635
Markku Pökkylä, asiamies
0400-282041
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

Herra Snellmanin
maksaherkut joulupöytään
Juhlava Maksapasteija 900 g
~ Suussa sulavan herkullinen pasteija, jonka valmistukseen on käytetty aitoa kermaa
ja maitoa!
~ Kaunis pahviholkki luo tuotteeseen juhlavan ulkonäön.
~ Tuote on helppo leikata.

Perinteinen Maksapasteija 250 g
~ Maksapasteija luo tutun tunnelman ja
makumaailman joulunviettoon.
~ Kaunis pahviholkki luo tuotteeseen juh-

lavan ulkonäön.
~ Perinteisen maksapasteijan voi viipaloida
ja asettaa tarjolle eri muodoissa.

Hunajainen Juhlamaksapasteija
200 g
~ Makua on täydennetty makealla hunajalla.
~ Kaunis talvinen ilme koristaa tuotetta
~ Pasteija on helppo tarjoilla ja käyttää
kauniista rasiastaan.

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

MP Toimisto
Mona Julin, logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik, tilitysvastaava
(06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
sähköposti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi
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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120865

Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta!

