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Johdanto:

Kestävät periaatteet

■ Tämä nyt lopuillaan oleva vuosi kuuluu Snellmanin historian suurimpien kasvuvuosien joukkoon. Snellman on onnistunut
kasvamaan myös alueilla, missä kokonaismarkkinat eivät ole kasvaneet ja siksi kasvu on myös tarkoittanut kasvaneita markkinaosuuksia. Meneillään olevan taloudellisen laman aikana laatuasiat
ovat edelleenkin osoittautuneet olevan käypä ase.
Tuoreen tutkimuksen mukaan Snellman on vahvistanut asemaansa kuluttajien silmissä kuluneen vuoden aikana. Kuluttajien ostopäätökseen vaikuttaa tavaramerkkiin liittyvä mielikuva. Kuluttajien näkökulmasta Herra Snellman viestii laadusta ja sympatiasta
niin suuressa määrin, että Snellman saa kuluttajien keskuudessa
alan korkeimman yleisarvosanan, siitäkin huolimatta, että Snellmanin tuotteet koetaan kalliimmiksi.
Kun kulunutta vuotta silmäillään taaksepäin, yksinomaan vuosituloksen taloudellisten lukujen tarkastelu ei riitä. Vähintäänkin
yhtä tärkeää on analysoida se, olemmeko onnistuneet parantamaan kilpailukykyämme ympäröivillä markkinoilla. Onko tulos
saavutettu lyhytaikaisilla säästöillä vai olemmeko vuoden aikana
onnistuneet luomaan pysyviä kilpailuetuja? Analysointi on hyödyllistä, jotta tiedämme onko meillä tulevan vuoden lähtökohdat
paremmat kuin vuotta aiemmin. Kilpailukyvyn kehittymisen mittaaminen on usein vaikeaa. Mittaamalla eri tehokkuustekijöitä ja
tuotantoresursseihin investoitua pääomaa, voi asiaan saada hiukan selvyyttä.Yhtä suuressa määrin tulee myös huomioida yhteistyökumppanien ja asiakkaiden keskuudessa luotua (tai käytettyä)
luottamuspääomaa.
Me Snellmanilla arvioimme yrityksen vahvistaneen
kilpailukykyään
suomalaisilla
ruokamarkkinoilla kuluneen vuoden aikana.
Siksi voimme luottavaiilan lenteri
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Snellmanin Maatilan Parhaat
-kalenteri 2010 seuraa tämän
lehden liitteenä.

vitaan myös todisteita. Mikäli kuluttajat kokevat merkin
olevan laadullisesti paras, sen on myös todistettavasti oltava sitä,
mikäli aseman halutaan säilyvän vuodesta toiseen. Laadullisille
epäonnistumisille ei ole sijaa. Olemassa olevan luottamuksen luomat odotukset on aina täytettävä.
Snellmanin vahvuus on pitkälle integroidussa tuotantoketjussa,
jossa aseina ovat suhteellisen korkea jalostusaste, erikoistuminen
ja laatu. Tässä ketjussa haluamme luoda positiivisen elintilan tuottajille, joilla on samanlaiset laatuarvot. Mahdollisuus kannattavuuteen tulee olla myös lihantuottajilla. Ilolla olemme voineet todeta,
että meillä on monta tuottajaa, jotka ovat myös valinneet pidemmän tähtäimen panostukset. Tämä pitää sisällään, että lyhytaikaiset tukiratkaisut ja suhdanteet eivät ole ratkaisevassa asemassa.
Tämä tarkoittaa myös, että välillä investoidaan muutama lisäneliö
tuotantotiloihin – jotta saavutettaisiin paremmat olosuhteet sekä
itselle että eläimelle – jotta pitemmällä aikavälillä saavutetaan hiukan parempi laatu. Kustannusten säästö on aina tärkeää, mutta
parhaita säästöjä ovat sellaiset muutokset rutiineissa, jotka tuottavat tulosta usean vuoden ajan.
Snellman on valinnut konseptinsa alkutuotannossa. Uskomme
suomalaisiin perhetiloihin, joilla on kestävät periaatteet. Snellmanin suunnitellessa jatkuvaa kasvua tuleville vuosille, on halumme
edelleenkin tehdä se yhdessä sellaisten tilojen kanssa, joilla on
selkeät tavoitteet ja kestävät periaatteet mitä tulee laatuun ja
eläimistä huolehtimiseen. Uskottavuudelle on tärkeää, että yhteistyö tapahtuu avoimessa ilmapiirissä, missä otetaan vastuu teoista ja seisotaan tekemisten takana, samalla kun seurannalle ja
valvonnalle on toimivat menetelmät.Yhdessä Suomen parhaimpien perhetilojen kanssa haluamme luoda lyömättömän konseptin
suomalaisille ruokamarkkinoille.
Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille yhteistyökumppaneillemme siunattua vuotta 2010.
Rauhallista Joulua!

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja

2010
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Arvokas, suomalainen liha
■ Lihan asema suomalaisessa ruokapöydässä on yleistynyt ja vakiintunut jokapäiväiseksi ravinnoksi. Joulun aikana ruoka tahdotaan nostaa vielä erityisempään asemaan.
Kaikki tahtovat tarjota jouluna parasta. Vaikka uusia ruokia virtaa jatkuvasti kauppojen
valikoimiin, niin mikään ei ole korvannut kinkkua suomalaisesta joulupöydästä. Tällaisen
jouluperinteen säilyminen on sianlihan arvostuksen kannalta oleellisen tärkeää. Kaikilla
raaka-aineilla ei olekaan tällaista ”ilmaista menekinedistäjää” kuten sianlihalla on. Sianliha
kuuluu itsestään selvyytenä joulun ruokapöytään. Vaikka Snellmanin sikamääristä ei riitä
juurikaan joulukinkkumarkkinoille, niin me näemme joulun traditiot yhtenä merkittävänä vaikuttamiskanavana muiden tuotteidemme kysynnän lisäämiseksi.

Marraskuussa vietettiin navetan
avoimia ovia Taru ja Jari Saarelan tilalla Jalasjärven Kainastolla.
Kuvassa Jari ja Taru Saarela sekä
8-vuotias tytär Jasmina, perheeseen
kuuluvat myös Jesse 5 vuotta sekä
Jessica 11 vuotta.
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Kuluttajat antavat Herra Snellmanille
hyvän arvosanan................................... 4

Viime aikoina on liha-alan teollisuuden piirissä mietitty monia keinoja kohottaa kotimaisen lihan asemaa ja arvostusta. Lihateollisuus tulee liha-alan järjestöjen kautta tiedottamalla ja informoimalla vaikuttamaan suomalaisen lihan puolesta. Julkisessa keskustelussa on osattava vastata oikeilla argumenteilla median ja muiden vaikutusvaltaisten
kanavien esittämiin usein harhaanjohtaviinkin lausuntoihin koskien lihan terveellisyyttä,
eettisyyttä, ympäristövaikutuksia jne. Koko alan kannalta on oleellisen tärkeää, että väärä
informaatio ei pääse muokkaamaan yleisiä mielipiteitä lihan käyttöä hylkivään suuntaan.
Tuottajien, tuottajajärjestöjen samoin kuin teollisuuden ja sen järjestöjen on nähtävä
asian tärkeys ja yhdessä pystyttävä vaikuttamaan oikealla informaatiolla yleiseen mielipiteeseen. Liha-alan teollisuus onkin päättänyt olla omalta osaltaan vaikuttamassa ensi
vuonna asiaan. Snellman on mukana sekä rahallisella panoksella että työpanoksella
useissa tiedotusprojekteissa ja alan yhteisissä hankkeissa. Sen lisäksi Snellman keskittää
oman mainontansa ensi vuonna suomalaisen lihan arvon lisäämiseen hyvinkin näyttävillä
mainoskampanjoilla.
Vaikka elintarvikkeet eivät ole meidän hyvinvointivaltiossamme, pula-aikoja lukuunottamata, olleet koskaan ”hittituotteita”, niin tänä vuonna olemme kuitenkin kokeneet muita
aloja selvästi paremman aseman. Lihan kysyntä ei romahda kerralla samalla tavalla kuin
autojen tai muiden kulutustarvikkeiden. Olen vakaasti sitä mieltä, että lihan samoin kuin
muidenkin elintarvikkeiden arvostus nousee tulevaisuudessa merkittävästi siitä missä
olemme tänään. Lyhyesti voimme sanoa, että tulevaisuus on meidän. Tästä huolimatta
emme voi jäädä uneksimaan tulevaisuudesta vaan hoidamme yhdessä tämän päivän haasteet niin, että selviämme kunnialla huomiseen.
Joulu on kuitenkin levon ja hiljentymisen aikaa. Toivon kaikille Snellmanin tuottajille siunattua ja rauhallista joulua 2009.

Martti Vähäkangas
Oy Snellman Ab:n toimitusjohtaja
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Kansikuva: Luotolainen Maja Snellman suosikkilehmänsä kanssa.
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Snellman vahvistaa asemaansa alan laatujohtajana

Kuluttajat antavat Herra
Snellmanille hyvän arvosanan
Snellman sai hyvän arvosanan syksyn suuressa BrandMaster 2009 kuluttajatutkimuksessa.Tuoreet luvut osoittavat, että uskollisten asiakkaiden määrä kasvaa ja
Snellman on selvä laatujohtaja suurimpien tuotemerkkien joukossa.
■ BrandMaster on kuluttajatutkimus, jonka Suomen Gallup Elintarviketieto tekee joka syksy. Tutkimuksessa kuluttaja arvioi lihaalan tunnetuimpia tuotemerkkejä.
Snellmanin markkinointijohtaja Peter Fagerholm on erittäin tyytyväinen tämän vuoden tutkimuksen tuloksiin.
– Snellmanin osalta kaikki luvut ovat kehittyneet positiivisesti
verrattuna edelliseen vuoteen. Herra Snellmanin tunnistusprosentti on 95 % ja lisäksi olemme yleisarvosanassa pidentäneet
etumatkaa alan muihin yrityksiin.
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Se, että uskollisten asiakkaiden osuus on kasvanut, on todella positiivinen kehitys.
– Niiden kuluttajien osuus, jotka preferoivat Snellmanin tuotteita,
eli pitävät tuotteita parempana kuin muita suuria tuotemerkkejä,
on noussut 25 %, minkä ansiosta sijoitumme paremmalle sijalle
kuin suurimmat kilpailijamme, selittää Peter Fagerholm.

Lisääntynyt avoimuus vahvistaa laatumielikuvaa
Aina siitä lähtien, kun tutkimus käynnistyi vuonna 1996, Snellman
on saanut alan korkeimman arvosanan laadusta ja sympatiasta,
näin myös tänä vuonna. Kuluttajat kokevat, että Snellman on ihmisläheinen yritys – asia, johon Snellman tietoisesti pyrkii sekä
toiminnassaan että markkinoinnissaan.
Laatu ja sympatia tulevat kulkemaan käsi kädessä myös kun Snellmanin toimintaa ja Herra Snellmanin tuotemerkkiä kehitetään
jatkossa.
– Snellman on edelleen alan laatujohtaja ja tulemme panostamaan
niihin asioihin, jotka entisestään vahvistavat laatumielikuvaa, sanoo Peter Fagerholm.

Snellmanin perheviljelmät saavat näkyvyyttä
Tuotteen omien ominaisuuksien, esim. maku ja laatu, lisäksi laatutyö koskee myös taustalla olevia tekijöitä. Ensi vuodesta lähtien
Kunnon jauheliha -kampanjaa jatketaan panostamalla siihen, että
Snellmanin perhetilat saavat enemmän näkyvyyttä.
– Kuluneen vuoden jauhelihakampanja auttoi vahvistamaan kuluttajien käsitystä Snellmanista avoimena ja laatutietoisena yrityksenä. Tulemme jatkamaan tätä avoimuusstrategiaa ja markkinoinnissa nostamaan esiin muun muassa perhetilat, jotka tuottavat
Snellmanin liharaaka-aineen.
Snellmanin kotisivulla kuluttajille tullaan esittelemään muutama
perhetila Snellmanin alkutuotantoalueen eri puolilta sekä tekstein että kuvin.
HJ

Arvosana

B

C

1

A

Elintarvikeala

Snellman 2,94

4

Hinta

Uskollisten asiakkaiden osuus kasvaa

Kuluttajien arvosanat Snellmanille ja muille liha-alan suurimmille tuotemerkeille (A–G). Taulukoista näkyy myös koko
elintarvikealan keskiarvo. Laatumielikuvaan kuuluu luonnollisesti, että kuluttajat kokevat merkkiä kalliimpana.
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
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Herra Snellman saa hyvän
arvosanan kuluttajilta Suomen Gallup Elintarviketiedon vuosittaisessa kuluttajatutkimuksessa. Snellman on
alan laatujohtaja ja jatkaa
laatumielikuvan kehittämistä eri kampanjoin vuoden
2010 aikana.

Ala huomioi ”snellmanilaisen” tavan tehdä työtä

Laatu ja yhteistyö sai arvokkaan
tunnustuksen
Syksy tarjosi joukon erittäin mukavia yllätyksiä Snellmanille. Saman lokakuisen viikon
aikana Snellman palkittiin kolmessa suuressa toisistaan riippumattomassa kilpailussa.

Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto
Snellman sai tämän vuoden valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto ja Fennia ovat jakaneet palkinnon
vuosittain aina vuodesta 1968 lähtien. Palkinnon saivat neljä yritystä, joiden liikeideat kantavat talouden suhdanteista riippumatta.
Snellmanin siivittivät palkintoon monet erilaiset makuvaihtoehdot ja uudet, helppovalmisteiset tuotteet sekä perheyrityksen
usko meetvurstivalmistukseen, Suomen Yrittäjät perusteli. Lihatalossa työntekijät jokaisessa toimipisteessä osallistuvat tuotteiden,
tuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen.
Snellmanin lisäksi palkinnon saivat Kuusamon Uistin Oy, Laatukoru Oy ja Palvelukoti Rantakartano Oy.

Vuoden markkinointiteko
Snellmanin jauhelihakampanja sai suuren tunnustuksen kahdessa
Suomen tärkeimmässä markkinointikilpailussa. Vuoden Markkinointiteko -palkinnon jakaa vuosittain Suomen Markkinointiliitto
MARK.
– Tämä on arvokas tunnustus Suomen ensimmäiselle jauhelihan
markkinointikampanjalle, Snellmanin markkinointijohtaja Peter
Fagerholm toteaa.
Poikkeuksellisen Snellmanin markkinoinnista on tehnyt se, että
kukaan ei ole aiemmin kampanjoinut jauhelihalla, vaan lihajalosteiden markkinointi on keskittynyt uutuustuotteisiin.
– Uskomme, että keskeisin syy tunnustukselle on se, että niinkin
arkinen ja markkinoinnissa lähes unohdettu volyymituote kuin
jauheliha sai nimen ja se onnistuttiin brändäämään arvoisellaan
tavalla, hän jatkaa.

Peter Fagerholm korostaa, että palkinto kuuluu yhtä paljon Snellmanin tuottajille kuin muulle tuotantoketjulle, koska jauhelihan
menestys riippuu paneutumisesta ja kaiken kattavasta hyvästä
yhteistyöstä, jonka kaikki alkutuotannosta pakkausosastoon ja
kauppatoimituksiin ovat osoittaneet.
– Palkinto on tunnustus siitä hyvästä yhteistyöstä, joka meillä on
tuottajiemme kanssa ja kuluttajien uskosta Snellmaniin ja yhteistyökumppaneihimme, sanoo Peter Fagerholm.

Avoimuus ja vaatimattomuus johtivat tuloksiin
Vuoden markkinointiteoksi valittu kampanja oli erittäin tuloksekas. Vuoden aikana Snellmanin jauhelihan myynti kasvoi 36 %, eli
vuoden aikana noin 2 milj kg. Markkinointikampanjan Snellmanille
on suunnitellut mainostoimisto SEK.
– Markkinoinnissa olemme viestineet Kunnon Jauhelihan edun
eli tuoreuden mahdollisimman suoraviivaisesti, toteaa suunnittelujohtaja Tommi Laiho SEKistä. Snellman on pidetty brändi, jossa
yhdistyy tinkimätön käsityötaito, mutta samalla vaatimattomuus.
Mainonta on siksi sävyltään snellmanilaista ja lämpimän humoristista. Voisi sanoa, että Snellman on alan ensimmäinen vaatimaton
brändi.

Suomalainen Effie Awards jauhelihakampanjalle
Tämän lisäksi Snellmanille jaettiin Grand Effie -palkinto Effie
Awards Finland -kilpailussa. Maailman suurimman markkinointikilpailun pääpalkinto Grand Effie jaetaan parhaan tuloksen antaneelle markkinointikampanjalle.
Snellman sai vielä kultaa ja hopeaa kahdessa alakategoriassa.
HJ
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Investoinnit
kiinnostavat
Ilpo ja Tiina Wennströmin navetan avoimet ovia vietettiin
29.9.2009 Toholammin Sykäräisissä.
Wennstömien navetassa on tilat
144 lypsylehmälle sekä nuorkarjalle. Lypsystä tilalla huolehtii
aluksi yksi mutta pian kaksi lypsyrobottia. Snellmanin alkutuotannon henkilökuntaa vieraili
tilalla avajaisviikon perjantaina
tutustumassa
nykyaikaiseen
tuotantolaitokseen isäntä Ilpo
Wennströmin opastuksella.

Marraskuussa vietettiin myös navetan avoimia ovia Pyhäjoella Tarja ja Jari Keskitalon tilalla sekä Taru ja Jari Saarelan tilalla Jalasjärven Kainastolla (kuva alla). Saarelan navettaan tutustui avajaispäivänä yli 700 ihmistä.

Tuotantosuunnitelman aika
Muista täyttää tuotantosuunnitelma vuodelle 2010!
Maatilan Parhaat sopimustuottajien on joulukuun
aikana täytettävä sopimukseen liittyvä tuotantosuunnitelma
vuodelle 2010. Suunnitelman
31.12.2009
mennessä
täyttäneet tilat saavat
Anelma-suunnitelmalisän
2 c/kg joka naudalle
koko vuoden 2010 ajan.
Suunnitelman täyttäminen käy kätevästi Anelma-ohjelmassa.
Jos haluat täyttää suunnitelman
paperilomakkeella tai tarvitset
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muuten apua ota yhteys alkutuotannon henkilökuntaan.

Ketjuinformaatio voimaan vuoden alusta – Anelman
käyttäminen kannattaa
Lakisääteinen nautojen ketjuinformaatio astuu voimaan 1.1.2010.
Ketjuinformaatioon liittyvät tiedot voidaan toimittaa teurastamoon joko kirjallisesti tuottajan allekirjoittamana tai sähköisesti.
Snellmanin Anelma-tuottajapalvelua käyttävien on ollut mahdollista harjoitella sähköistä ketjuinformaatiolomakkeen täyttämistä
marraskuun alusta alkaen.
Sähköistä lomaketta käyttämällä tarvittavat tiedot siirtyvät vaivattomasti Snellmanille ilman ylimääräistä paperityötä. Anelmaa
käyttämällä saat samalla myös Anelman ilmoituslisän (2 c/kg).
Anelma-lisä (suunnitelma + ilmoitus) on siis kokonaisuudessaan
yhteensä 4 c/kg. Lisätietoja ketjuinformaatiosta löydät esim. edellisestä MP info (2009-4) -lehdestä.
Snellman on suunnitellut ketjuinformaation Eviran ohjeiden mukaisesti. Muutamissa säädösten tulkinnoissa on vielä epäselvyyttä.
Ilmoitamme tarkennuksista Anelmassa.		
VH

MP nauta

Erikoistuneet naudantuottajat
kokoontuivat Kalajoella
■ Marraskuussa Kalajoella hotelli Sanissa järjestetty sonniplustilaisuus keräsi yhteen vajaat 40 erikoistunutta naudantuottajaa
eri puolelta Snellmanin hankinta-aluetta. Tilaisuuden ajankohtaisosuudessa tehtiin katsaus Snellmanin kuluneen vuoden toimintaan sekä naudanlihan markkinatilanteeseen. Asiasta oli tilaisuudessa puhumassa alkutuotannon johtajan Tomas Gäddnäsin lisäksi
Timo Paananen Snellmanilta (tuoteryhmäpäällikkö, tuoreliha).
Snellmanin myynti todettiin onnistuneeksi syksyllä vaikeutuneesta hintatilanteesta huolimatta. Ajankohtaisia asioita oli myös nautojen osalta 1.1.2010 voimaan astuva ketjuinformaatiovaatimus.

Olli Ruoho: Nasevan terveydenhuoltokäynti
ei ole valvontakäynti
Nasevaan liittyvä terveydenhuoltokäynti on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, jossa todetaan tilan eläinten
ja tuotannon tämän hetken tilanne sekä annetaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on nimenomaan säännöllinen
terveydenhuoltotyö, kertoi ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkäri
Olli Ruoho Kalajoen tilaisuudessa. Terveydenhuollon kansalliset
tavoitteet ovat selkeät: kuten mm. tuotannon kannattavuuden
parantaminen, tarttuvien tautien ja tuotantosairauksien ennaltaehkäisy ja seuranta sekä hallittu lääkkeiden käytön vähentäminen.
Tällä hetkellä Nasevaan on liittynyt noin 6 000 nautatilaa, eli noin
puolet Suomen nautatiloista.

Vasikkavälityksen toimintaa terävöitetään
Snellmanin kenttäedustaja Matti Kastarinen kertoi tilaisuudessa
suurista sonnien kasvueroista eri tilojen eläinten välillä. Eläinten
päiväkasvu ja luokittuminen sekä pieni kuolleisuus ovat avainasioita tilan naudantuotannon kannattavuudessa. Sonniplus-tilojen sonnien nettopäiväkasvu on yli 100 g/pv korkeampi kuin
muiden nautatilojen keskimäärin. Tämä tarkoittaa 100 eläimen tilalla 3650 kiloa enemmän lihaa ja keskimääräisellä tuottajahinnalla
laskettuna vuodessa noin 10 000 euroa.
Eläinten menestyksekäs kasvu on luonnollisesti myös Snellmanille erittäin tärkeää. Välitysvasikoiden sijoittamista suunniteltaessa
seurataan myös tilojen kasvutuloksia. Jos tilalla on havaittavissa
mm. eläinten kasvuun, luokittumiseen tai terveydentilaan liittyviä
ongelmia kannattaa olla myös itse meihin yhteydessä. Tulevana
vuonna tulee Matti Kastarinen hoitamaan pääosin suomenkie-

listen sonniplus-tilojen neuvontakäynnit, ruotsinkielisten tilojen
käynnit hoitaa edelleen allekirjoittanut.

Eläintuissa pieniä muutoksia vuodelle 2010
Kansallisiin tukiin on nautojen osalta tulossa pieniä muutoksia.
Hiehojen kansallinen teurastuki nousee koko maassa 30 €/eläin
sekä sonnien pohjoinen tuki C alueella 5 €/eläin. Emolehmien
tukiin ei ole tulossa muutoksia.
EU:n nautapalkkioiden osalta suurin muutos on, että sonni- ja härkäpalkkion sekä sonnien teurastukeen aikaisemmin käytetyt varat
siirretään uuden sonnituen rahoitukseen. Tällä tietoa kokonaissumma on vuonna 2010 samaa tasoa kuin tänä vuonna (ks. kuva).

Sonniplus tilaisuudet jatkuvat
tammikuussa Härmässä
Edellä mainitut aiheet kuten mm. ajankohtainen maatalouspolitiikka on päivitettävissä seuraavassa nautatilaisuudessa joka järjestetään Härmän kuntokeskuksessa Kauhavalla (Ylihärmä) 29.1.2010.
Tähän tilaisuuteen on tulossa mukaan työmatkan vuoksi Kalajoelta pois jäänyt MTK:n kotieläinasiamies Jukka Markkanen.
VH

Muutoksia eläinpalkkioihin
EU:N NAUTAELÄINPALKKIOIHIN
MUUTOKSIA 2010 LÄHTIEN
Nykyisenlaiset sonni- ja härkäpalkkio
sekä urospuolisten teurasnautojen ja
teurashiehojen tuotantopalkkio ovat
voimassa enää tämän vuoden.
Tilalle tulee vuodesta 2010 lähtien
uusi sonnien tuki.

Hiehoille maksetun teurasnautojen
tuotantopalkkion loppuminen korvataan
korottamalla teurashiehojen kansallista
tukea vuodesta 2010 alkaen.
Emolehmien tuotantopalkkio jatkuu
toistaiseksi ennallaan.

Sonni- ja härkäpalkkioihin ja sonnien
teurastukeen käytetyt varat siirretään
uuden sonnituen rahoitukseen. Sonnien
uusi tuki on ey-perusteinen ja se lasketaan
nautarekisterin perusteella. Nautojen tuet
maksetaan siten, että ensimmäisen puolen
vuoden aikana kertynyt tuki pyritään
maksamaan tukivuoden joulukuussa ja
loput tuesta maksetaan viimeistään
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä.

MP-sonniplus tilaisuus Härmän
kuntokeskuksessa
29.1.2010 Vaasantie 22, Kauhava, kaksikielinen
Ote ohjelmasta:
Ajankohtaista Snellmanilta ja Snellmanin alkutuotannosta
Nautojen ketjuinformaatio
Sonnien kasvutuloksien kertomaa
Nasevan terveydenhuoltokäynti nautatilalla
Suomalaisen naudantuotannon nykytilanne ja menestyksen
avaimet
Ilmoittautuminen tilaisuuteen Anelmassa ilmoituslomakkeella tai puhelimitse Matti Kastariselle 0500-263 995.

Lisätietoja: http://anelma2.snellman.fi
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MP sika

Sikava – osa MP-sikaketjua
Terveysluokitusrekisteri Sikava otettiin käyttöön vuonna 2003. Snellmanilla
on alusta alkaen ollut vaatimuksena, että kaikki MP-sikatilat täyttävät Sikavan kansallisen terveystason vaatimukset.
■ Snellmanin sikatilat kuuluvat Maatilan Parhaat -ohjelmaan, jonka perusvaatimuksena on terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin
kanssa ja Sikavan kansallinen taso. Jos tila kansallisen tason vaatimusten laiminlyönnin takia pudotetaan pois tasolta, vähennetään
7 c/kg teurassioista ja porsaita ei oteta välitettäviksi.
Kansallisen tason perusta on terveydenhuoltosopimus tilan ja
eläinlääkärin välillä sekä eläinlääkärin säännölliset terveydenhuoltokäynnit tilalla vähintään kolmen kuukauden välein eli neljä
kertaa vuodessa. Eläinlääkäri käy lihasikalassa aina tarkistamassa
uuden kasvatuserän tai vähintään neljä kertaa vuodessa, jos lihasikala on osastoittain kertatäyttöinen.
Terveydenhuoltokäynnillä eläinlääkäri käy läpi vähintään terveydenhuoltokäyntilomakkeen kaikki kohdat. Eläinlääkärin tekemä
yleisarvio sikalasta, ilmanlaadusta ja eri ikäryhmien kunnosta antaa kokonaiskuvan sikalan tilanteesta. Tarttuvien tautien oireita ei
saa esiintyä. Eläinlääkäri ja omistaja käyvät läpi myös muut sikalassa mahdollisesti esiintyneet oireet esim. yskä, hännänpurenta
tai ripuli. Jokaisella käynnillä tarkistetaan myös ennaltaehkäisevät
lääkitykset, joihin kuuluvat mm. madotus sekä rokotukset sikaruusua ja parvoa vastaan.
Snellmanin näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että eläinten
terveys ja sikalan tilanne raportoidaan terveydenhuoltokäynnillä mahdollisimman totuudenmukaisesti, koska eläinterveys on
laatujärjestelmän perustekijöitä. Snellman seuraa säännöllisesti
terveydenhuoltokäyntiraportointia ja ottaa yhteyttä tilaan jos jokin asia herättää kysymyksiä. Uuden tilan, jonka kanssa solmitaan
Maatilan Parhaat -tuotantosopimus, täytyy valtuuttaa Snellman
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katsomaan tilan tietoja Sikavassa.
Eläinlääkärin käynti kannattaa hyödyntää myös neuvonnallisesti,
koska tilan arjen ulkopuolelta tulevan henkilön näkökulma tilan
eläimiin ja eläinten hoitoon on useimmiten ”tuoreempi”. Käytä siis terveydenhuoltokäynti hyväksesi ja keskustele sekä kysy
eläinten terveydestä, hoidosta ja lääkityksestä.
Tila pääsee katsomaan omia tietojaan Sikavassa kirjautumalla rekisteriin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sikavassa näkyvät tilan
perustiedot, terveydenhuoltosopimus ja –suunnitelma, kaikki tallennetut terveydenhuoltokäynnit sekä tutkimustulokset. Kevään
riskirehutapauksen yhteydessä saatiin konkreettinen esimerkki
siitä, kuinka käytännöllistä on kun kaikki tutkimustulokset tallennetaan yhteen paikkaan. Kun täytät tutkimuspyyntölähetettä
muista lisätä pyyntö, että tutkimustulos lähetetään myös Sikavaan.
Sikavassa on myös mahdollisuus tehdä lääkekirjanpitoa. Lääkekirjanpito Sikavassa varmistaa sen, että lääkitystiedot ovat turvallisesti tallessa yhdessä paikassa ja tiedot ovat tarvittaessa saatavilla.
Lääkekirjanpito Sikavassa helpottaa myös ketjuinformaatiolomakkeen täyttämistä - riittää kun ilmoittaa lääkekirjanpidon löytyvän
Sikavasta.
Sikavan avulla saadaan kaikki terveydenhuoltoinformaatio yhteen
paikkaan: terveydenhuoltotyön tiedot, tutkimustulokset ja lääkekirjanpito. Hyvin suunniteltu ja dokumentoitu terveydenhuoltotyö palkitsee tilaa ja antaa Snellmanille todisteen Maatilan Parhaat
-tilojen eläinterveyden laadusta.
Sikavan nettiosoite www.sikava.fi. 			
LE

Syksyn sikapäivien satoa
Syksyn sikapäivät pidettiin Ilmajoella 17.11.,Vöyrillä 18.11. ja Huittisissa 20.11.Tilaisuuksissa
luennoivat Snellmanin henkilökunnan lisäksi Ari Nopanen ProAgria Liha osaamiskeskuksesta ja
Jussi Peura FABASiasta, joiden luennoista alla on poimintoja.
Lisää osaamista tilojen kehitystyöhön
Sikasektorilla toimivien maatalousyritysten haasteet ovat tätä
nykyä varsin haasteellisia. Yritysten toimintaympäristö muuttuu
nopeaan tahtiin. Poliittiset päätökset, tuotteiden ja tuotantopanosten hintojen sekä kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ovat aiempaa vaikeammin ennustettavissa. Yksikkökokojen kasvaessa yritystoiminta muuttuu entistä pääomavaltaisemmaksi ja siksi myös
vieraan pääoman käyttö suurissa investoinneissa kasvaa. Tästä
seuraa sekä rahoitusriskien että myös muiden taloudellisten
riskien kasvu. Entistäkin tärkeämmiksi nousevat siten riskeihin
varautuminen sekä niiden hallinta. Olennainen osa hallintaa on
talouden tarkka suunnittelu sekä seuranta, joiden tarve yrityksen
toiminnan arjessa kasvaa jatkuvasti. Sikayrittäjät sekä sektorilla
toimivat asiantuntijat tarvitsevat enemmän tietoa sekä tiedonvaihtoa ja avointa keskustelua, jotta sikatiloilla on mahdollisuus
selvitä tulevaisuuden haasteista.
Yrittäjien on tarkkaan mietittävä omat vahvuutensa ja resurssinsa, jotta he voivat tehdä yritystoimintaan ja sen pyörittämiseen
liittyvien työtehtävien ulkoistamisen oikeilta osin. Kuten oheisessa Tuottavuus-hintasuhteet kuvastakin käy ilmi niin mm. oman
työpanoksen paras tuottavuus on tiedettävä, jotta yritystoiminta
voisi olla kannattavaa.
ProAgria Liha Osaamiskeskuksen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.proagria.fi ja valitsemalla ProAgria Liha.
Alla olevassa tekstissä on lueteltu maatilayrityksen tärkeimpiä
avaimia toiminnan virittämiseksi sekä tuottavuudeltaan että kannattavuudeltaan huippukuntoon.

Tilakokonaisuuden kehittämisen avaimet
1. Tuotannon tehokkuus kuntoon
2. Tilan johtaminen kuntoon
3. Yrityskoon kasvattaminen, jos olemassa oleva tuotanto hyvin
hoidettua ja tehokkuus hyvällä tasolla
4. Asiantuntijoiden hyödyntäminen tilan kehittämisessä (tilasokeuden välttäminen)

Tuottavuus ja hintasuhteet

Sianjalostusohjelman tavoitteena sikatalouden
kannattavuuden parantaminen
Sikatalouden kehityksessä kilpailu on muuttunut kovemmaksi.
Samoilla tuotantopanoksilla on saatava aikaan enemmän, kustannustehokkaammin ja laadukkaammin.Toimintaympäristö muuttuu
ja siksi toiminnan on sopeuduttava ympäristön vaatimusten mukaisiksi ja siksi ei ole yhdentekevää millaista on käytettävä eläinaines. Siksi myös sianjalostusohjelman tavoitteena on sikatalouden
kannattavuuden parantaminen eläinainesta kehittämällä eli:

Tavoitteellinen uudistaminen
Emakkotilan tärkein tuotantoväline on emakko. Mitä enemmän
siltä vieroitetaan porsaita, sitä kustannustehokkaampi se on: syntyneiden ja vieroitettujen porsaiden määrä vuosittain emakon
elinaikana. Porsaiden laadussa merkittäviä ovat perinnöllinen taso
lihasikaominaisuuksissa sekä pahnueen tasaisuus. Eli emakon laadulla on voimakas yhteys porsastuotannon kannattavuuteen ja
siksi emakoiden huolellinen ja suunniteltu uudistaminen on taloudellisesti erittäin järkevää.
Eläimen käyttöarvon määrittäminen on helpointa tuotannonseurantaohjelmien tuloksia hyödyntämällä, koska tällöin vältetään
mm. tilasokeuden mahdollisesti vääristämät käsitykset joistakin
yksilöistä. Perinnöllisen tason näkeminen onkin sitten vaikeampaa, koska useimmissa ominaisuuksissa päälle näkyvä laatu ei
välttämättä ole sama kuin perinnöllinen laatu. Ilman tilastollista
analysointia (eläimen sukutietoja hyödyntäen) väärin perustein
tehdyn valinnan riski on suuri. Oikein tehtyjen yksilöarvostelujen
tulosten ollessa tiedossa on eläintenvalinta myös taloudellisesti
riskittömämpää.
Eläinaineksen kehittämiseen liittyvissä asioissa voitte ottaa yhteyttä joko alkutuotannon henkilökuntaan tai suoraan FabaSika
Oy:n kenttähenkilökuntaan.Yhteystiedot löytyvät mm. osoitteesta www.fabasika.fi.
MH

Tuottavuus ja hintasuhteet vaikuttavat kannattavuuteen.
Tuottavuuteen vaikuttamiseen tuottajalla on erinomaiset mahdollisuudet. Hintasuhteisiin mahdollisuudet ovat pienemmät mutta
kuitenkin olemassa.
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Kasvubudjetti myös
vuodelle 2010
■ Snellman budjetoi kasvua myös vuodelle 2010. Tämä aiheuttaa myös raakaaineen tarpeen kasvun. Panostukset jauhelihaan tulevat jatkumaan ja lisäksi
markkinoinnissamme on monta uutta mielenkiintoista projektia käynnissä.
Nostamalla perustuotteiden laadun etusijalle Snellman haluaa luoda jatkossa
koko lihantuotantoketjulle parempaa kilpailukykyä.
Määräbudjetti vuodelle 2010 on asetettu 28,6 milj. kiloon, missä on kasvua
noin 2 milj. kg. Tavoitteenamme on kasvattaa naudanhankintamääriä 9,2 milj.
kiloon ja sikamääriä 19,4 milj. kiloon.
Snellmanin hankintamäärät ovat tänä vuonna kehittyneet täysin linjassa suunnitellun budjetin kanssa. Syksyn aikana oli kuitenkin ajoittain vaikea saada kasaan sikoja suunniteltuja viikkomääriä, mutta uusien tuottajien ansiosta onnistuimme välttämään raaka-ainepulan. Kokonaisnautamäärä tulee tänä vuonna
nousemaan 12 %:lla noin 8,7 milj. kiloon (vuonna 2008 7,8 milj. kg) ja sikamäärä 18 milj. kiloon (17,6). Naudan- ja siantuotanto kokonaisuudessaan ei
ole noussut Suomessa tänä vuonna. Siantuotanto on laskenut 6 %, kun taas
naudantuotanto on pysynyt ennallaan. Elo-lokakuun välisenä aikana siantuotanto laski maassa kokonaista 11 %.
Keskimääräinen naudanlihan tuottajahinta on vuonna 2009 ollut korkeampi
kuin viime vuonna. Sianhinta jää syksyn laskujen jälkeen aavistuksen vuoden
2008 keskitason alapuolelle. Syksyn aikana sekä naudan- että sianhinta on
ollut laskeva sekä Suomessa että Euroopassa. Laskeva hintatrendi Euroopassa
on kuitenkin tasoittunut hiukan myöhäissyksyn aikana.
Kovempi hintakilpailu Suomessa on myös saanut aikaan alennuksia tuotteiden
ulosmyyntihinnoissa. Suurimmat hinnanalennukset ovat syksyn aikana kohdistuneet jauhelihaan ja naudan arvo-osiin. Sen lisäksi ovat teollisuus- ja vientilajitelmien hinnat laskeneet merkittävästi koko maailmassa. Onnistuneen markkinoinnin ja myynnin ansiosta Snellman on kuitenkin onnistunut säilyttämään
tuottajahinnan suhteellisen kilpailukykyisellä tasolla.

Kunnon Joulupäivät myymälässä
Snellmanin henkilökunta- ja tuottajamyymälä järjesti joulupäivät tuottajille
adventin kahden ensimmäisen viikon aikana. Tuottajille tarjottiin kahvia ja joulutorttuja tuottajakahvilassa myymälän yläpuolella sijaitsevassa konttoritilassa.
Alkutuotantohenkilökunta oli myös ajoittain paikalla kahvilassa ja tarjosi mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista alan kysymyksistä.
Myymälästä on tullut hyvin pidetty paikka Snellmanin tuottajien keskuudessa.
Myymälä on auki tuottajille vuoden ympäri, maanantaisin klo 9-14 ja tiistaista
perjantaihin klo 9-16 välisenä aikana. Maksuvälineenä myymälässä käy pankkikortti, ei käteinen. Säännöllisesti myyvien Maatilan Parhaat -sopimustuottajien
ostokset voidaan myös vähentää kuukauden sisällä ostopäivästä tulevista tilityksistä. Keskiviikkona 23.12 myymälä suljetaan klo 14.00.
TG
Joulutortut
ja piparkakut
maistuivat sekä
nuoremmille
että vanhemmille kävijöille.
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Meetvurstimuffinit
125 g margariinia
2 kananmunaa
1/2 tl suolaa
1 prk (200 g) kermaviiliä
2 1/2 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
50 g hienonnettua meetvurstia
50 g aurinkokuivattuja tomaatteja
1 tl pizzamaustetta
Emmental juustoraastetta
Sulata margariini ja anna jäähtyä. Vatkaa kierrevatkaimella kevyesti joukkoon munat, suola ja
kermaviili. Sekoita keskenään jauhot ja leivinjauhe
ja lisää ne taikinaan puuhaarukalla varovasti sekoittaen. Lisää lopuksi meetvurstirouhe ja huolellisesti valutetut, hienonnetut aurinkokuivatut
tomaatit.
Voitele 12-vuokainen muffinipelti tai jaa isot, paperiset muffinivuoat uunipellille. Kaada taikina
vuokiin. (Ohjeesta tulee 8 isoa tai 12 pientä muffinia.) Ripottele päälle pizzamaustetta ja juustoraastetta.
Paista 200-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia.

MP-tiimin
yhteystiedot
MP Nauta

Uusi herkku
Snellmanilta

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995
Mårten Lassfolk
aluevastaava, eteläinen alue
044-796 6545
Pekka Taipale
aluevastaava, pohjoinen alue
0500-265 635
Markku Pökkylä
asiamies, pohjoinen alue
0400-282 041
Jarmo Niemelä
asiamies, eteläinen alue
0500-369 597

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

Liikennöitsijät
Peter Björk
hankintaliikennöitsijä, eteläinen alue
0500-263 996
Jukka Takanen ja Mauri Takanen
hankintaliikennöitsijä, pohjoinen alue
040-515 5702 • 0400-367 400
Eero Sallinen ja Antti Sallinen
hankintaliikennöitsijä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180 • 040-554 3621
Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja teurasliikennöitsijä, koko alue
0500-264 570
Timo Hartikainen
vasikkavälitysliikennöitsijä, eteläinen alue
0400-379 977

Kylmäsavustettu filee
100 gramman
pakkauksessa on uusi
herkku Snellmanilta,
joka tulee sopivasti joulusesonkiin! Tuote valmistetaan
mureasta ja lihakkaasta sianulkofileestä ja kylmäsavustetaan aidolla
leppäsavulla. Uusi suosikki leikkelepöytään!

Kanna tunnelma kotiin Snellmanin lahjapakkauksessa
Snellmanin kolmen
joulupöydän herkun
lahjapakkaus on
mainio tuliainen joulun
vierailuihin. Kaunis
jouluinen pakkaus
sisältää: Hunajainen
juhlamaksapasteija,
Viipaloitu lihahyytelö
sekä Se parempi Savustettu porsaanfilee.

Braunschweig kruunaa
joulupöydän
Näyttävä Braunschweig-lenkki kruunaa juhlapöydän. Tuotetta
leikattaessa mahtavat aromit pääsevät oikeuksiinsa ja tuovat veden
kielelle. Herra Snellmanin mielestä Braunschweig-lenkki on jokaisen
joulupöydän ehdoton valinta!

Henry Ahlvik
porsasvälitysliikennöitsijä
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
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Rauhallista Joulua!
anelma2.snellman.fi

