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Uskomme edelleen suomalaiseen
laatumaatalouteen
Suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta ja sen rakenteesta
käydään jatkuvaa keskustelua.
Puhutaan perheviljelmien säilyttämisestä, oikeasta tilakoosta ja
isompien yhtiötilojen roolista.
Kysymys on ajankohtainen ja
tärkeä. Maatiloille on löydettävä
jatkajia, kehittämiseen kiinnostusta ja investointeihin rohkeutta.
Sekä perheviljelmillä että yhteisomistuksessa olevilla suuryksiköillä on omat etunsa ja
haitansa. Yksi malli sopii paremmin toisille
ja toinen toisille. Toiset haluavat toimia
itsenäisesti kun taas toiset haluavat toimia
yhteistyössä muiden kanssa. Menestyminen
johtuu harvemmin vain tilarakenteesta,
useammin kuitenkin siitä, että asiat tehdään
oikein. On tärkeää miten yritystä johdetaan,
on tehty selkeät päämäärät ja toimitaan
niiden mukaan. Snellmanin toimintamallissa
emme näe tarvetta yksikkökoon eikä yritysmuodon standardoimiseen. Emme halua
tappaa suomalaista yrittäjähenkeä luomalla
keskusjohdettua toimintapyramidia, jossa
katoaa tuottajien innovatiivisuus, vaikutusmahdollisuudet ja mielenkiinto toiminnan
kehittämiseen.
Snellmanin toimintamalli antaa tuottajille vapauden kehittyä itse ja valita itselleen omiin
olosuhteisiin sopiva tuotantomalli. Kuitenkin
pidämme erittäin tärkeänä, että Snellmanin
ja sopimustuottajien muodostama Maatilan
Parhaat -tiimi kehittyy jatkuvasti suotuisaan
suuntaan. Snellman haluaa toimia tiimin voimakkaana vetäjänä, joka näyttää suuntaviivat
lihaketjun kehitykselle. Maatilan Parhaat
-sopimus tarkoittaa sitoutumista yhteisiin
laatutavoitteisiin.
Lähtökohdat suomalaiselle lihantuotannolle
ovat edelleen monelta osin hyvät. Meillä on
terve ja hyvä eläinaines. Motivoituneita tuottajiakin löytyy. Snellmanilla on tutkimuksien
mukaan Suomen tyytyväisimmät tuottajat.

Snellmanin sopimussikatilojen äsken saavutettu 100 % porsasyskävapaus on jotain
mistä monissa sikamaissa ei edes voida
haaveilla. Suomalaista sika-ainesta arvostetaan tätä nykyä jopa enemmän ulkomailla
kuin Suomessa. Tuhoisille voimille ei pidä
antaa tilaa syödä niukkoja voimavarojamme.
Pessimismin tai yleisen masennuksen levittäytyessä lihantuotantoprosessiin, resursseja ei enää saada täysimääräisesti prosessin
käyttöön. Siksi motivaation ylläpitäminen ja
jonkinlaisen perusturvan luominen esimerkiksi Snellmanin takuuhinnan muodossa on
hyväksi toiminnan jatkuvuudelle.
Snellmanin toimintamallissa haluamme
korostaa ja edelleen kehittää suomalaisen
lihantuotannon vahvuuksia, vaikka toki heikkoudetkin on tunnistettava. Keskeiset asiat
ovat edelleen toiminnan avoimuus ja ihmisläheisyys, joista syntyy luottamussuhde eri
osapuolten välillä. Luottamuksesta syntyy
varsinainen menestystekijä silloin kun myös
asiakkaat luottavat tuotantoketjun toimintaan ja tuotteisiin. Erittäin tärkeää pääomaa
suomalaiselle lihantuotantoketjulle ovat
edelleen kristillisen perinnön tuoma rehellisyys ja korkea työmoraali.Tuotantoketjuun,
joka toimii rehellisesti ja jossa jokainen
osapuoli kantaa vastuun omasta osastaan,
ei tarvitse luoda vahvoja juridisia sääntöjä.
Tämä parantaa osaltaan yleistä työilmapiiriä
ja osapuolten työmotivaatiota ja viihtyvyyttä.
Tämä Maatilan Parhaat -infolehti toimitetaan Maaseudun Tulevaisuus-lehden lukijoille koko hankinta-alueellamme. Lehti sisältää
tietoa Snellman-yrityksen ja alkutuotannon
ajankohtaisista asioista. Viestimme on tänä
päivänä:
Uskomme edelleen suomalaiseen
laatumaatalouteen.
Jatkamme yhteistyössä eteenpäin - kohti
uusia tavoitteita.
Tomas Gäddnäs
hankintajohtaja, Oy Snellman Ab

Painos: 27 000

Yhteystiedot
Oy Snellman Ab
PL 113
68601 Pietarsaari
*06 786 6111
http://anelma.snellman.ﬁ
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Ruotsin yksityisteurastamoiden ja Avelspoolenin sekä Norsvinin edustajia kävi tutustumassa Snellmanin toimintaan ja suomalaiseen sikatalouteen syyskuun alussa.

Vierailukohteena oli myös Kenneth Backlundin sikala Vöyrillä. Sikalassa on 225 emakkoa
ja 1200 lihasikaa.
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Sianlihankulutus on myös ollut nousussa
vuoden aikana kun taas sianlihan kanssa
kilpailevan siipikarjanlihan kulutuskehitys on
taittunut. Snellmanin sianhankinta on kasvanut vuoden alusta 15 %. Samanaikaisesti
siantuotannon kasvu on Suomessa ollut
enää vain 2 %. Snellmanin jatkuvana tavoitteena on nostaa sianlihan teurasmääriä noin
1,5 milj. kg vuodessa.Tämän takia toivomme
tuottajiltamme edelleen lisää investointihalukkuutta. Myös uusille tuottajille on tilaa.
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Takuuhinta aina neljäksi
kuukaudeksi eteenpäin

Snellmanin Maatilan Parhaat
tarjoaa etuja nautatilalle.

Hankintamies Pekka Taipale Simmental-karjaa Toholammilla.
ja isäntä Matti Kerola.

Laatujohtajuus kilpailuetuna
Snellman pyrkii kaikkien tuoteryhmien 10 %:n vuotuiseen
kasvuun. Kasvun edellytyksenä
on Snellmanin jatkuva laatujohtajuus alallaan.

laatujohtajuuden rinnalla tavoittelemme
korkeaa vakavaraisuutta ja kannattavuutta
mahdollistaksemme tulevat investoinnit.

Snellman on päivittänyt alustavat sianhinnat aina tammikuun 2005 puoliväliin asti.
Alustavat tuottajahinnat ovat jatkuvasti
Maatilan Parhaat -sopimustuottajien tiedossa 16 – 20 viikkoa etukäteen Anelma -internettietokannassa. Anelmasta löytyvät myös
reaaliaikaiset tiedot markkinatilanteesta.
Lopullinen tilityshinta päätetään viikoittain
ja voi vaihdella ± 3 c/kg alustavaan hintaan
verrattuna. Tämä merkitsee, että siantuottajille taataan aina vähimmäishinta neljäksi
kuukaudeksi eteenpäin. Tämä lisää tuottajan
turvallisuutta Snellmanin ottaessa suuremman osuuden markkinariskistä.

Lisää Snellmanin strategioista
sivulla 8

Hyvästä laadusta ratkaisevat sentit
Snellman sopeuttaa toimintaansa kaupan
rakennemuutoksen ja Euroopan uusien
kulutusmallien mukaan, lähinna pyrkimällä
10 % vuotuiseen kasvuun kaikissa segmenteissä. Edellytyksenä jatkuvalle kasvulle on
Snellmanin laatujohtajuus alalla.
Päästäksemme päämääräämme on toimintasuunnitelmanamme olla kolmen suurimman
toimittajan joukossa kaikissa tuoteryhmissämme. Kilpailutilanteen kiristyessä kotimaisilla markkinoilla ei pelkkä orgaaninen
kasvu riitä. Snellman panostaa sekä markkinaosuutensa lisäämiseen että yritysostoihin
kasvavissa segmenteissä. Vakaan kasvun ja
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Vaikka perushinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan vain vähän, sikojen laatupoikkeamat voivat kuitenkin aiheuttaa jopa
kymmenien senttien vaihtelun. Tuottajan
kannattaa siksi panostaa voimavaransa
parhaan mahdollisen laadun tuottamiseen
ja siten tilityshinnan ja kannattavuuden
optimointiin. Snellmanin lihasian painovälit
mahdollistavat sikojen teurastamisen ihannepainossaan ja -lihakkuudessaan, jolloin ne
ratkaisevat sentit sikalan kannattavuuden
kannalta saadaan talteen.

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Snellmanin liikevaihdon kehitys v. 1990–2004

Lisää sikaohjelmasta sivuilla 6–7
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Snellmanin naudanhankinta tehostuu
Naudantuotanto vähenee mutta Määrätietoisten toimenpiteidensä avulla
naudanlihan kulutus on kasvussa. Snellman haluaa vahvistaa asemaansa alueen
Naudanlihan kulutus on alkuvuonna kasvanut 3 %. Naudanlihantuotanto on Suomessa
kuitenkin laskussa. Lypsylehmien määrän vähenemisen takia naudanlihantuotanto laskee
Suomessa TNS Gallupin ennusteen mukaan
94 milj. kilosta vuonna 2003 77 milj. kiloon
vuonna 2012. Snellmanin hankinta-alueella,
Pohjanmaalla ja Ylä-Savossa, naudantuotanto
kuitenkin pysyy muuta Suomea vakaampana.
Tällä alueella myös kiinnostus tuotannon
kehittämiseen on suurempi kuin muualla
Suomessa.

kehittyvien naudantuottajien parhaana
yhteistyökumppanina. Tavoitteena on jatkossakin naudanhankinnan kasvattaminen
vuosi vuodelta. Siksi panostamme edelleen
voimakkaasti asiakassuhteiden ja toiminnan
laadun kehittämiseen. Snellmanin Maatilan
Parhaat -ohjelman puitteissa koko hankintaalueelle rakennettu konsepti jatkuu ja kehittyy edelleen. Myös maitotiloilla on aina ollut
keskeinen asema Snellmanin hankintastrategiassa. Maitotilojen erityistarpeiden ymmärtäminen, kuten esimerkiksi teuraslehmien
nopeat noudot, on edelleen Snellmanin
hankinnan yhtenä tunnusmerkkinä.

Maatilan Parhaasta ykköskonsepti
koko nautasektorille

Maatilan Parhaat -lisä nousee

Snellman-yritys kehittyy. Snellmanin kuluttajapakatun lihan myynti on kasvussa. Snellman
on myös naudan kokolihaleikkeleiden kiistaton ykkönen Suomen markkinoilla. Koska
Snellman käyttää tuotteisiinsa ainoastaan
suomalaista naudan- ja sianlihaa, on naudanlihan tarve edelleen jatkuvassa kasvussa.

Oheisessa yhteenvedossa on mainittu
muutamia Snellmanin Maatilan Parhaat
-ohjelman tarjoamista eduista naudantuottajille. Sopimustuottajien Maatilan Parhaat
-lisä nousee lokakuun alusta 7 senttiin kiloa
kohti.
TG
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Snellmanin rasiapakatun lihan viikkomyynnin
kehitys vuonna 1998–2004.

Tällä hetkellä tilan päätuotantosuunta on
vielä maidontuotanto. Navetassa on edelleen 25 lypsävää. Parin vuoden kuluttua
on kuitenkin todennäköisesti käynyt niin,
että pääasiallinen leipä tulee maidon sijaan
lihasta. Syy tuotannonsuunnan vaihdokseen
oli osaltaan muutaman vuoden takainen
tapaturma. Sen johdosta Matin oikea käsi
on joutunut monien leikkauksien kohteeksi.
Myös vanhan lypsykarjanavetan kunto oli
sellainen, että maidontuotannon jatkaminen
olisi vaatinut joka tapauksessa investointeja.

Jalostus kiinnostaa

Maidosta emolehmään:

Rumban jälkeläisiä Toholammille
Minna ja Matti Kerola Toholammilta ottivat vuoden
vaihteessa käyttöön uuden kylmäpihaton emolehmille.
Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2003 ja eläimet
siirrettiin uuteen navettaan saman vuoden joulukuussa.
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Pääosa tilan uudesta eläinaineksesta on
Simmental rotua. Ne on hankittu maan
huippukasvattajiin kuuluvalta Jaakko Tapiolta
Ilmajoelta. Hänen luonaan myös vierailtiin,
kun uutta pihattoa suunniteltiin. Tänä kesänä poikimisia on tähän mennessä ollut 14
kappaletta, näistä yksi on päättynyt emon
ja vasikan kuolemaan. Muuten poikimiset
ovat sujuneet ongelmitta. Yksi hieho oli
vielä käyntihetkellä poikimatta. Jalostus on
eräs asia joka Minnaa ja Mattia kiinnostaa.
Kesällä siemennettiin neljä emoa itävaltalaisella Rumba-sonnilla, joka on kolmena viime
vuonna valittu parhaaksi Simmental sonniksi
maailmassa. Nyt vain toivotaan, että kaikki
siemennetyt ovat myös kantavia. Uuteen pihattoon mahtuu 40 emolehmää vasikoineen.
Tarkoitus on ainakin alkuvaiheessa kasvattaa
kaikki sonnivasikat itse teuraaksi saakka.

Snellmanin Maatilan Parhaat

Etuja nautatilalle
1. Lehmien pikalinja maitotilan erityistarpeeseen
Snellmanilla on hyvin toimiva ja joustava kuljetuslogistiikka koko hankinta-alueella, jonka
ansiosta voimme hakea teuraslehmät nopeasti ilman ylimääräistä viivettä. Nopeasti noudettavat lehmät haetaan vakioasiakkaalta 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksesta.

2. Maatilan Parhaat -hinnoittelu antaa arvoa myös lehmille
Snellmanin lehmän hinnoittelu antaa suuremman arvon lehmille niille yleisissä P -luokissa.
MP-lisä 7 c/kg maksetaan lehmille kun lihakkuusluokka on vähintään P ja rasvaisuus luokissa
1-3. Lisäksi maksetaan lastauslisä 2 c/kg jos tilalla on lastauskarsina ja lehmät on valmiiksi
tuotu navetan ovelle.

3. Nuorelle lehmälle lisähinta
Nuoresta lehmästä (alle 30 kk) maksetaan 10 c/kg parempi hinta kuin lehmille.

4. Maitotilalle lisäkate vasikoista

Maitotilojen erityistarpeiden ymmärtäminen, kuten teuraslehmien nopeat noudot,
on edelleen Snellmanin hankinnan yhtenä
tunnusmerkkinä.

Jos maitotilalla on juottomahdollisuus, tila voi saada hyvän lisäkatteen sonnivasikoista kasvattamalla ne 100-120 kg painoon. Mikäli tilalla ei ole juottomahdollisuutta vasikat haetaan
ternivasikoina.
Nupoutetusta normaalivasikasta MP-lisä on 25 €/kpl. Ternivasikasta MP-lisä on 12 €/kpl.
Lastauslisä 2 €/vasikka maksetaan jos vasikka on lastauskarsinassa tai valmiina navetan ovella.
Kolmesta vasikasta maksetaan määrälisä 2 €/kpl.

5. Kasvattajalle suomalaisiin sonneihin sopeutuva hinnoittelu
Sonnille paras hinta maksetaan jo 300 kg:n painossa.Tämän ansiosta myös kaikilla maitorotuisilla
sonneilla on mahdollisuus parhaaseen painoluokkaan oikealla kasvatuksella. MP-lisä 7 c/kg
maksetaan sonneille kun lihakkuusluokka on vähintään O- ja rasvaisuus luokissa 1-3.

6. Pihvilisä emolehmätuotannon tueksi
Snellmanin kautta konsulttipalveluita myös emolehmätuotantoon
Snellman uudistaa Maatilan Parhaat ohjelman pihvilinjan. Snellmanin Maatilan Parhaat
tarjoaa
luotettavan
markkinakanavan
myös kotimaiselle, laadukkaalle pihvilihalle.
Lisätietoja voit kysyä alkutuotannostamme
Vesa Hihnala puh. 044 - 7966 345, tai itäinen hankinta-alue Matti Kastarinen puh.
0500 - 263 995.

VH

Alle 30 kk:n ikäisille ja vähintään 75 %:sti liharotuisille sonneille ja hiehoille maksetaan
lisäksi pihvilisä. MP-pihvilisä 37 c/kg (30 + 7) maksetaan sonneille kun lihakkuusluokka on
vähintään R- ja rasvaisuus luokissa 1-3 ja hiehoille kun lihakkuusluokka on vähintään O ja
rasvaisuus luokissa 1-3.

7. Strategista tukea toimintaansa kehittäville nautatiloille
Snellman antaa henkilökuntansa kautta ja yhteistyössä neuvontaorganisaatioiden kanssa strategista tukea kehittyville MP-nautatiloille neuvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen muodossa.

8. Kasvunseurantaraportti tilan kehittämisen apuna
MP kasvunseurantaraportti lähetään MP-tilalle kahdesti vuodessa. Raportti päivitetään myös
Anelma internet-tietokannassa kuukausittain. Myös MP-maitotila voi saada mm. sonnien päiväkasvut kertovan kasvunseurantaraportin kun tilalla kasvatetut sonnit myydään teuraaksi.

9. Reaaliaikaista tietoa Anelma internetpalvelusta
( http://anelma.snellman.ﬁ )
Anelmasta löytyvät tiedot tilan myymistä eläimistä, teuraspainoista, luotoista ja eläinilmoituksista sekä yhteenvetoraportti teuraseläinten kasvusta, kasvuajasta ja luokittelusta.
Anelman kautta tuottaja voi tehdä eläinilmoitukset ympäri vuorokauden. Anelmassa on
myös MP-sopimustuottajille jatkuvasti päivitetyt hankintahinnastot ja -infot.

10. Ilmainen salmonellavakuutus nautatilan turvaksi
MP-tilalla on ilmainen salmonellavakuutus.

11. Myymälä Snellmanin tuottajille
Snellmanin asiakkaalla on mahdollisuus tehdä ostoksia Snellmanin henkilökuntamyymälästä.
Ostoksiin oikeuttava tuottajakortti lähetetään tuottajille vuosittain.

12. Snellman on turvallinen yhteistyökumppani
Snellmanin hankintamies Pekka Taipale ja
isäntä Matti Kerola uskovat suomalaiseen
lihantuotantoon.

Snellman on dynaaminen ja kehittyvä nautatilojen yhteistyökumppani keskellä Suomen vahvinta nauta-aluetta. Snellman kantaa vastuuta naudantuotannon jatkuvuudesta ja kehittää lihantuotantoketjua avoimuuteen perustuvalla ja tuottajien yrittäjyyttä korostuvalla Maatilan
Parhaat -konseptilla.
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Maatilan Parhaat -sikaohjelma nostaa
sikaketjun kilpailukykyä
Snellmanin Maatilan Parhaat sikaohjelma on pitkälle erikoistunut ja alalla ainutlaatuinen.
Siat saavat mielellään olla suuria mikäli ne
eivät ole rasvaisia. Tavoitesika on terve, se
kasvaa hyvin, sen lihaprosentti on vähintään 59 ja sen paino on yli 90 kg. Paras tilityshinta maksetaan painovälillä 78 – 100
kg. Suurempia sikoja suosivasta painovälistä on myös ilmiselviä etuja tuottajalle:

• Sian jalostuksellinen potentiaali
voidaan hyödyntää.
Parhaat siat kasvatetaan aina 100 kilon
painoon, kun taas heikommat siat teurastetaan alemmissa painoissa.

• Tilan liikevaihto kasvaa.
Toimintaedellytykset paranevat myös
pienemmillä ja keskisuurilla tiloilla.
Lisätuotoilla voi olla ratkaiseva merkitys
erityisesti silloin kun hintataso on matala.

• Sikalan käyttöaste paranee.
Siat voidaan lähettää teuraaksi suuremmissa erissä. Ensimmäisten karsintojen
jälkeen voidaan koko karsina tyhjentää
kerralla. Myös kiinteät kulut sikakiloa
kohden laskevat.

• Pienempi karsintakertojen
määrä säästää työtä,
vähentää stressiä ja on lihanlaadun kannalta suotuisaa.

• Tuotantokustannukset (c/kg)
laskevat.

• Myös porsastuottaja saa
enemmän.

Tuotannon kustannukset jaetaan suuremmalle kilomäärälle. Lisäkilot välillä
80 – 100 kg ovat kaikkein edullisimpia ja
antavat siten parhaan katteen.

Porsaskustannuksen osuus teurassian
arvosta laskee. Terveistä porsaista, joilla
on korkea jalostusarvo, voidaan maksaa
enemmän.

”Huolella jopa 100 kiloon” pätee edelleen
Teurastetun sianruhon tuotantokustannus on noin 10 c/kg
matalampi sian teuraspainon
ollessa 90 kg verrattuna 80
kilon ruhopainoon.
Korkeampi teuraspaino asettaa kuitenkin
sika-aineksen tuotanto-ominaisuuksille
kovemmat vaatimukset. Tämän takia
emme voi hyväksyä ulkomaisia H- ja Drotuja Snellmanin MP-porsastuotantoketjuun. Nopeamman rasvoittumisen takia
monirotusikoja ei voida kasvattaa täyteen
teuraspainoon. Nyky-Suomessa tukijärjestelmä subventoi pienempiä ruhoja
korvaamalla osan niiden korkeammasta
kustannustasosta, mutta korkeammat
teuraspainot parantavat joka tapauksessa
sikaketjun kansainvälistä kilpailukykyä.
Hyvään tulokseen pääseminen vaatii
kuitenkin tarkkuutta ja huolellisuutta
kasvatuksen eri vaiheissa ja varsinkin
ruokinnassa. Sian lihaprosentti on kesäkauden aikana edelleen ollut nousussa.
Kesäkuukausien keskimääräinen lihaprosentti oli 58,8. Alkuvuoden sikojen keskipaino on ollut hieman yli 90 kg. Isompien
kasvattajien tulos on edelleen keskimääräistä parempi vaikka näiden tilojen
sikojen keskipaino on noin puoli kiloa
keskimääräistä korkeampi. Kesäkauden
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aikana suurempien kasvattajien keskilihaprosentti läheni jo 59 %. Parhaat
lihasikalat ylittävät jo voileipäpossun
tehokkuusmittarin: 900 g päiväkasvulla
vähintään 59 %:n lihakkuudella yli 90 kilon
keskiteuraspainoon. Snellmanin sikojen
ruokintaan erikoistunut neuvoja, Reijo
Lintulahti, tekee yhdessä tuottajien kanssa
jatkuvaa työtä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.
TG

Suomalaisten sikarotujen etuna on, että siat
voidaan kasvattaa ainakin 10 kg korkeampaan painoon samalla kun lihaprosentti
säilyy korkeana.

Lähes 80 % porsaista
mukana MP-indeksilaskennassa
Uuden työkalun alkutaival on sujunut ennakoitua paremmin ja elokuun loppuun
mennessä oli jo 76 % välitetyistä porsaista
mukana välitysporsaiden indeksilaskennassa.
MP-indeksi on tiloilla keskimäärin 52. Tämä
tarkoittaa käytännössä 2,4 euron lisätiliä
porsaalta. Tavallisesti se ainoa lisätyö, minkä
porsastuottaja indeksin saamiseksi joutuu
tekemään, on tarkkailuun liittyminen ja sekin vain mikäli siihen ei jo ennestään kuulu.
Snellmanin porsastuottajista on jo lähes 80 %
mukana tarkkailussa.
Snellmanin vuosi sitten syyskuun alusta
käyttöön ottama ja yhteistyössä SKJO:n
kanssa kehitetty, uusi ainutlaatuinen menetelmä porsastuotannon kehittämiseksi,
Maatilan Parhaat -porsasindeksi, laskee porsaille yksilöllisen arvon välitysajankohtana.
Ainutlaatuista menetelmässä on, että myös
tuotantoeläimen arvo voidaan arvioida
indeksillä.Porsashinnoittelussa riitti aiemmin,
että porsaat täyttivät kussakin luokassa
tietyn minimitason, mutta nyt saavat porsastuottajat uuden järjestelmän mukaan
lisähinnan jo pienistä jalostustason parannuksista. Porsaiden arvo ja tilityshinta
nousee jokaisesta indeksipisteestä, kun tilan
MP-indeksi nousee välillä 40–60.

MP-porsasindeksillä potentiaalia
lihantuotantoon
Indeksi lasketaan sikalan tiineytystietojen
perusteella ja siinä huomioidaan sekä tiineytetyn emakon että käytettyjen karjujen
jalostusarvot. Hyväsukuisilla tilakarjuilla tai
käyttämällä keinosiemennystä on indeksiä
mahdollista parantaa jo muutaman kuukauden kuluessa. Indeksi lasketaan kolme kertaa
vuodessa ja porsaan hinta perustuu neljän
kuukauden aikana tuotettujen pahnueiden
indeksikeskiarvoon. Indeksi auttaa myös
tunnistamaan heikot emakot ja karjut. Kun
nämä yksilöt karsitaan varhaisessa vaiheessa
ei niihin tarvitse tuhlata tuotantoketjun resursseja. Lisäetuna tarkkailuun kuulumisesta
tilat saavat tilan tuotannon tehokkuudesta ja
sen kehityksestä kertovia tunnuslukuja.
Uusi indeksi nopeuttaa jalostuksen askelia
lihakkuudessa, lihanlaadussa, rehunkäytössä
ja lisäkasvussa ja antaa siten siankasvattajille
paremmat edellytykset tuottaa kilpailukykyisesti optimaalisia sikoja Snellmanin
jatkojalostukselle. Näin ollen lihasikala saa
hyödyn sekä porsaiden tuotanto-ominaisuuksien paranemisesta että porsaiden
hinnan määräytymisestä niiden oletetun
kasvupotentiaalin mukaisesti.
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Snellmanin kaikki sikalat vapautuivat
porsasyskästä
Kymmenen vuotta sitten alkaneessa pitkäjänteisessä työssä
porsasyskän hävittämiseksi
Snellmanin siantuottajien sikaloista, on saavutettu merkittävä
työvoitto. Snellmanin kaikkien
porsas-, lihasika- ja yhdistelmätilojen porsasyskävapaus saavutettiin elokuun aikana, jolloin
viimeinenkin yhdistelmätila tyhjeni yskää levittävistä eläimistä.
Yskää vastaan taisteleminen aloitettiin terveysluokitusjärjestelmän luomisella 1996.
Tuolloin yskätilanne oli Snellmanin hankintaalueella Suomen huonoimpia. Vuosina 1998
– 2000 Snellmanilla oli oma EU-rahoitteinen
projekti, joka tähtäsi tuotannon tehostamiseen sekä sikojen terveyden parantamiseen
niin olosuhteita parantamalla kuin myös tautipainetta pienentämällä.Vuosina 2000 – 2004
Snellman on ollut osallisena Terveet Porsaat
-hankkeessa. Tämän projektin ja tuottajien
kanssa yhdessä tehty viimeinen rutistus on
antanut loistavan lopputuloksen. Kiitos siitä
kuuluu kaikille asianosaisille sekä erityisesti
yhteistyöhaluisille tuottajillemme.

Terveistä eläimistä parempi
työmotivaatio
Porsasyskän ohella tautitilanteen paraneminen näkyy myös keuhkosairauksien
yleisenä vähenemisenä kuten lihantarkastustiedoista tehdystä yhteenvedosta hyvin
käy ilmi. Kohentunut terveys antaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää sikojen
kasvukapasiteetti ja siten saavuttaa myös
parempi taloudellinen lopputulos. ”Kun on

kokenut sairaiden ja terveiden sikojen terveydentilan eron niin yskän kanssa eläminen
ei yksinkertaisesti ole mikään vaihtoehto.
Terveitä sikoja hoitaessa työmotivaatio ja
-ilo kasvavat huomattavasti”, kaksi saneerausta läpi käynyt Ilmajokelainen siantuottaja Lauri Yli-Hannuksela toteaa. Samaa mieltä
on myös toista kertaa saneeraava Antti YliHannuksela Ilmajoelta. Antti huomauttaa
erityisesti tappioiden suuruudesta silloin
kun terveet eläimet sekoitetaan yskäisten
kanssa, kuolleisuus lisääntyy huomattavasti.
Terveiden sikojen kasvu on tasaisempaa eikä
rääpälöitymistä esiinny samassa määrin kuin
yskäisillä.
Vaikka nyt onkin saavutettu merkittävä
virstanpylväs, on työn sikojen terveyden
parantamiseksi ja ylläpitämiseksi jatkuttava.
Sikalan olosuhteiden tekeminen mahdollisimman hyvin eri ikäryhmien tarpeita vastaavaksi on jatkuvan panostuksen arvoinen
asia. Samalla huomiota täytyy siirtää myös

entistä enemmän itse tuotannon seurantaan ja kehittämiseen. Nykyisessä terveystilanteessa tuottajan ja Snellmanin välisellä
yhteistyöllä on kaikki mahdollisuudet hyvän
lopputuloksen saavuttamiseen.
Terveyden seurannasta huolehtii tätä nykyä liha-alan yhteistyöelin ETU-Palvelut
(www.etu-palvelut.net).
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Lihasikojen keuhkomuutokset 1998-2004
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Saneerausohjelman saavutuksena lihasikojen
keuhkohylkäykset ovat enää vain yhden
prosentin luokkaa.

Längelmäen koeaseman rakennustyöt alkoivat
Sianjalostuksen uuden koeaseman maanrakennustyöt alkoivat Längelmäellä elokuussa. Syyskuun puolivälissä hankkeelle
valitaan pääurakoitsija, jonka jälkeen varsinaiset rakennustyöt alkavat. Koeasema
valmistuu suunnitelmien mukaan ensi
kesäksi.
Koeasemahankkeen takana on viime kesäkuussa perustamiskokouksensa pitänyt
Suomen Sianjalostus Oy (SSJ). Uuden
jalostusyhtiön osakkaina ovat Suomen Ko
tieläinjalostusosuuskunta, Oy Snellman Ab,
Pouttu Oy ja lähes 60 sianjalostajaa ympäri

Suomea. Koesikalan rakennuttajana toimii
Längelmäen Kantakoekiinteistö Oy, jonka
osakkaina ovat SSJ Oy:n lisäksi Längelmäen
kunta ja keinosiemennysjärjestö FABA.
Asemalle tulee noin 1500 sikapaikkaa, 14
osastoa ja yhteensä 112 karsinaa, jotka
varustetaan yksilöllisen ruokintaseurannan
mahdollistavilla automaateilla.
Sianjalostusyhtiön tarkoitus on uuden
aseman avulla tuottaa kilpailukykyiset
lähtökohdat suomalaiselle sianjalostukselle maatiais- ja yorkshireroduissa sekä
turvata näiden rotujen jalostuksellinen

edistyminen halutuissa ominaisuuksissa.
Uusi koeasema on suomalaisten sikarotujen uusi jalostuskeskus, joka tarjoaa hyvät
mahdollisuudet myös jalostuksen ja ruokinnan yhteistutkimuksiin. Tämä tarkoittaa,
että saamme paremmat mahdollisuudet
siantuotannolle suurimpia kustannuksia
muodostavien tekijöiden seurantaan ja
kehittämiseen. Suomen Sianjalostus Oy:n
toimitusjohtajana toimii Matti Puonti
ja hallituksen puheenjohtaja on Tomas
Gäddnäs.
TG
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Myyntimenestys
sekä laatujohtaja
Snellmanin ﬁlosoﬁa ei ole
toimittaa markkinoille kovin
montaa tuotetta vuodessa,
mutta niiden tuotteiden,
jotka markkinoille tuodaan,
täytyy olla myyntimenestyksiä ja laatujohtajia omissa
segmenteissään.

Toimitusjohtaja Gerhard Snellman, vuoden lihamies (Lihakeskusliitto 2004).

Laatujohtajuus kilpailuetuna
Snellman sopeuttaa toimintaansa kaupan rakennemuutoksen ja
Euroopan uusien kulutusmallien
mukaan sekä pyrkii kaikkien
tuoteryhmien 10 %:n vuotuiseen
kasvuun. Kasvun edellytyksenä
on Snellmanin jatkuva laatujohtajuus.
Päästäksemme päämääräämme on toimintasuunnitelmanamme olla kolmen suurimman
toimittajan joukossa kaikissa tuoteryhmissämme. Kilpailutilanteen kiristyessä kotimaisilla markkinoilla ei pelkkä orgaaninen
kasvu riitä. Snellman panostaa sekä markkinaosuutensa lisäämiseen että yritysostoihin kasvavissa segmenteissä. Ruotsalaisen
valmisruokaa valmistavan Ångköketin osto
oli strateginen askel, jolla vahvistetaan
Snellmanin asemaa Ruotsin markkinoilla.
Vakaan kasvun ja laatujohtajuuden rinnalla
tavoittelemme korkeaa vakavaraisuutta ja
kannattavuutta mahdollistaaksemme tulevat
investoinnit.

Snellmanin markkinatilanne tänään
– Tuorelihan osalta olemme saavuttaneet
päämäärämme, olemmehan yksi tämän segmentin kolmesta suurimmasta, Snellmanin
toimitusjohtaja Gerhard Snellman kertoo.
Tuoreliha-alalle tekemämme sijoitukset,
mm. kuluttajapakatun lihan uusi pakkauslinja, ovat osoittautuneet oikeiksi. Kuluttajien
mielestä teollisesti pakattua lihaa käsitellään
paremmissa olosuhteissa kuin kaupassa
pakattua. Myös sian- ja naudanhankinnan
osalta tavoitteenamme on olla kolmen suurimman joukossa.
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Leikkeleet ja valmisruoka
Leikkeleissä Snellman kilpailee markkinajohtajuudesta ja strategisena tavoitteena on
pysyä laatujohtajana.
– Meillä on laatuohjelma, jonka puitteissa
jatkuvasti tarkkailemme kriittisesti tuotteidemme laatua, Gerhard Snellman selittää.
Ulkopuolinen testiryhmä antaa palautetta
sekä nykyisistä että uusista tuotteista ja palautteen pohjalta kehitämme tuotteitamme
edelleen.
Valmisruoka-alallakin kehitys on tänä vuonna ollut myönteinen.
– Oman tuotevalikoiman lisäksi olemme päässeet Privat Label -toimittajaksi
suomalaisille kauppaketjuille, mitä olikin
suunniteltu strategiseksi työtavaksemme.
Tavoitteenamme on tietenkin myydä
Snellmanin omalla tuotemerkillä, mutta
toimittaa lihatuotteita myös kaupan omilla
tuotemerkeillä.

– Yritämme olla varsin kriittisiä.
Esittelemiemme tuotteiden täytyy myydä hyvin, Snellmanin markkinointijohtaja Peter Fagerholm sanoo. Asetamme
tuotteille suuret vaatimukset – markkinoilla ei saa olla vastaavia tuotteita,
ts. idean täytyy olla ainutlaatuinen.
Jos markkinoilla on samankaltaisia
tuotteita, täytyy tuotteemme erottua
merkittävästi, jotta panostaisimme
siihen.Tuotteella täytyy olla kaikki mahdollisuudet tulla merkittäväksi omassa
segmentissään.

Tiivis yhteistyö kehityksessä
Jotta uudet tuotteet olisivat ankkuroituja markkinoiden todellisiin tarpeisiin,
arvioidaan uudet ideat asiakkaiden
kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
– On tärkeää, että olemme yksimielisiä
asiakkaan kanssa, ennen kuin sijoitamme suuria resursseja projektiin, Peter
Fagerholm selittää. Meillä on luottamuksellinen suhde asiakkaisiimme,
mikä mahdollistaa sellaisten tuotteiden
kehityksen, joille on todellista kysyntää
markkinoilla.
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Snellmanin perusarvona on ihmisläheinen
toiminta, mikä ilmenee mm. siitä, että tuottajamme ovat riippumattomissa mittauksissa alan tyytyväisimpiä ja että arvostamme
henkilöstöämme suuresti.
– Haluamme luoda viihtyisän ja motivoivan
työyhteisön kaikille, Gerhard Snellman
vakuuttaa. Kuluttajien ja asiakkaidemme
antama palaute on meille tärkeä ja haluamme säilyttää jatkossakin arvosanoinamme:
“laatujohtaja” ja “sympaattinen”.
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Snellmanin tuotteet ovat edelleen leikkeleiden uutuustuotteiden kärjessä!
Tammikuun uutuustuotteiden myyntiä
(viikot 1-30) osoittavasta käyrästä näkyy
Snellmanin Ohuen ohut Saunapalvikinkku (1) ja Saunapalvikalkkuna (2)
sekä Voileipävursti (3). Punaiset viivat
esittävät kilpailevien uutuustuotteiden
myyntiä.
Lähde: AC Nielsen Scantrack

Kevyt valkosipulipasteija
Kevyt maksapasteija valkosipulia rakastaville.

Lihahyytelö viipaloituna
Helppokäyttöinen ja vähärasvainen
lihahyytelö valmiiksi viipaloituna.

Lihatiskin uudet suosikit
Snellmanin markkinoille tuomassa leikkelevalikoimassa on
ollut monta myyntimenestystä
vuonna 2004. Riippumattomien
mittausten mukaan kaikki
Snellmanin uudet tuotteet ovat
markkinoiden kärjessä.
Tammikuussa esiteltiin sarja aitoja saunapalvattuja tuotteita: kinkkua ja kalkkunaa
ohuen ohuina viipaleina. Tuotteet on savustettu aidossa leppähalkolämmitteisessä
savusaunassa ja markkinoille tuonti on
onnistunut hyvin.
– Kolmas herkullinen tuote sarjaan tulee
nyt syksyllä, Snellmanin markkinointijohtaja
Peter Fagerholm kertoo. Se on aivan uusi
tuote Suomessa: saunapalvattu naudanpaisti
ohuen ohuina viipaleina.
Sen lisäksi leikkelesyksyyn ilmestyy uusi
maksapasteija, kevyt valkosipulimaksapasteija, ja valmiiksi viipaloitu lihahyytelö. Myös
tuorepakatuissa lihatuotteissa esitellään
syksyllä uutuutena mm. Lindströmin pihvit.

Uudet pakkaukset syksyllä
Myös tuote-etiketit ovat uudistumassa
syksyllä.
– Ruotsalainen mainostoimisto Kostym
on palkattu uudistamaan pakkaukset.
Tavoitteena on, että saisimme selkeät pakkaukset kaikkiin tuotteisiimme.

Vihreästä väristä pidetään kiinni, koska
tutkimukset ovat osoittaneet, että asiakkaat pitävät sitä Snellmanin tunnistettavana
elementtinä, mutta yleisesti kuvat tulevat
suuremmiksi ja sanoma selkeämmäksi.

Selkeys periaatteena
Pakkausten selkeys on ratkaisevan tärkeää
monesta syystä. Selkeää muotoilua tarvitaan,
jotta pakkauksista välittyisivät yrityksen
perusarvot. Selkeyttä tarvitaan myös, jotta
kuluttaja löytää tuotteen hyllystä ja tuotteesta nopeasti tiedot mm. liha-, rasva- ja
suolapitoisuudesta.
– Joutsenmerkki saa korostetumman roolin
uusissa pakkauksissamme ja lihapitoisuus tulee näkymään niissä selkeästi, kertoo Peter
Fagerholm. Herra Snellman tulee myös olemaan hieman suurempi kuin ennen, koska
uskomme silmäkontaktiin, jonka hän tuo
mukanaan. Lisäksi on tärkeää, että pakkauksen sisältö näkyy selvästi, jolloin kuluttaja
näkee, mitä hän ostaa.
– Pakkausten rooli mediana kasvaa koko
ajan, jatkaa Fagerholm. Tutkimukset osoittavat, että suuri osa kuluttajista tekee lopullisen ostopäätöksen kaupan hyllyn luona.
Siksi pakkauksen on otettava paikkansa.
Tärkeintä kuitenkin on, että tuote pakkauksen sisällä vastaa asiakkaan odotuksiin.
Uudet etiketit ovat kaupoissa syyskuun
puolivälistä lähtien.
HJ

Lindströmin pihvi
Perinteiset Lindströmin pihvit on valmistettu naudanjauhelihasta ja punajuuresta. Nopea ja helppo kypsentää
paistinpannulla, grillissä tai uunissa.

Perinteinen Keittokinkku
Lihaisa ja vähärasvainen keittokinkku
uudelleensuljettavassa rasiassa.
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Snellman vahvistaa asemaansa Ruotsissa
Keskellä kesälomien huippukautta lehdissä kirjoitettiin,
että Snellman oli vahvistanut
asemaansa Ruotsin markkinoilla osaomistuksella Gävlessä
toimivasta Ångköketistä.Yrityshankinta on osa Snellmanin
strategiaa olla yksi merkittävistä valmisruokien toimittajista
Pohjoismaissa.
Vuonna -97 perustetun Ångköketin tuotanto on pääasiassa suuntautunut tavanomaisen ruotsalaisen kotiruoan valmistukseen
päivittäistavarakaupalle. Valikoimassa on
sekä yhden hengen annoksia että herkkuvalikoimia suuremmissa pakkauksissa, jotka
on tarkoitettu irtomyyntiin. Valmisruoan
valmistuksen lisäksi yrityksellä on sivutoimintana perinteinen ravintola. Yrityksen
arvioitu liikevaihto on n. 25 milj. SEK ja
henkilöstön määrä on 22.

Murroskausi Ruotsin
valmisruokamarkkinoilla
Ruotsin valmisruokamarkkinat ovat kasvussa, varsinkin tuore valmisruoka kasvaa
tuoteryhmänä huomattavaa vauhtia.
– Kauppa valitsee tällä hetkellä tavaramerkkinsä ja Privat Label -toimittajansa, joten on
todella tärkeää pysyä mukana, Snellmanin
vientipäällikkö Håkan Snellman kuvailee.
Kaupparyhmät haluavat kohottaa omien
tuotemerkkien osuuden 25 %:iin.
Tuoreen valmisruoan nopean kysynnän
vuoksi Ångköketilla on iso potentiaali.
Snellmanin tavoitteena Ångköketin puolesta
on kehittää toimintaa tehostamalla valmistusprosesseja, nostamalla tuotantokykyä
sekä kasvamalla markkinoiden tahdissa keskittyen tuoreisiin yhden hengen annoksiin
sekä herkkuvalikoimaan.

– Ruotsalaisilla markkinoilla on huomattava
puute terveellisestä ja korkealaatuisesta
valmisruoasta, Håkan Snellman kertoo.
Ångköketin iskulause on ”Så gott som
hemlagat”, yhtä hyvää kuin kotiruoka.
Tavoitteenamme on, että Ångköket on
laatujohtaja ruotsalaisilla valmisruokamarkkinoilla.

Lihan hankinta kasvaa
Suomalaisille tuottajille yrityshanke
tarkoittaa, että Ångköket avaa kanavan Snellmanin kasvavalle lihan
hankinnalle.
– Kasvatamme määriä
Pietarsaaren tuotannossa,
ennen kaikkea lihakomponenttien jalostusta, Håkan
Snellman kertoo. Viemme
Ångköketille valmiita sous
vide -valmistustekniikalla
valmistettuja lihakastikkeita,
kun taas Ångköketin oma
tuotanto sopii esimerkiksi kala- ja wokkiruokiin,
missä ruoan tarjollepanolla on merkittävä
vaikutus
tuotteiden
suosioon.
Ångköketin kokki ja
entinen omistaja, Anders
Eriksson, pysyy edelleen
yrityksen osakkaana ja
tuotteiden kehittämisestä
vastaavana johtajana.
– On myös muita etuja pitää osa tuotannosta Ruotsissa, Håkan Snellman selittää.
Läsnäolo Ruotsissa on sitoumus asiakkaita
kohtaan. Kuten suomalaiset haluavat ruotsalaisetkin kuluttajat ostaa kotimaassaan
valmistettua ruokaa. Tuoreen valmisruoan
tuonti on arkaluontoinen hanke, on osoitettava kuluttajalle että ruoka on turvallista ja
korkealaatuista.

Vankka luottamus suomalaiseen
lihaan

Kaksi Ångköketin työntekijää annostelee
valmisruokaa yhden hengen annoksiin.
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Snellmanin
toimitusjohtaja
Gerhard
Snellman pitää Ångköketin hanketta luonnollisena askeleena. Astuminen sisään lihan
jatkojalostuksen loppuvaiheessa suosii suomalaisten raaka-aineiden vientiä.
– Ruotsi on meille luonnollinen markkinaalue, koska olemme kulttuurisesti lähellä toisiamme, Gerhard Snellman toteaa. Meidän
on helppo asettua Ruotsin markkinoille,
koska osaamme ruotsia ja ymmärrämme
ruotsalaisten ajatusmaailmaa. Kuluttajat
Ruotsissa arvostavat suomalaista lihaa.

P ietar saar i

G ävle

– Tärkeintä uuteen maahan asettumisessa
on, että sinne sopii kulttuurisesti ja että
ymmärtää toisten arvoperusteet, hän sanoo.
Ångköketin entisellä omistajalla on oikeat
asenteet yritystoimintaa ja liike-etiikkaa
kohtaan. Meille on tärkeää, että hän pysyy
yrityksessä ja kehittää sitä meidän kanssamme.
Håkan Snellman on samaa mieltä ruotsalaisten luottamuksesta suomalaiseen lihaan.
– Olen usein yhteydessä ruotsalaisiin markkinoihin ja olen todennut, että sekä kuluttaja
että kauppa luottavat suomalaiseen lihaalaan ja alkutuotantoon.

HJ

Snellmanin perusarvot:

Ruokaa ihmisen
hyvinvointia varten
• Snellmanin toiminnan tulee olla
rehellistä ja ihmisläheistä noudattaen hyvää yritysetiikkaa.
Snellmanin vientipäällikkö Håkan Snellman.

• Tuotteet tulee valmistaa puhtaista raaka-aineista ja niiden tulee
olla terveellisiä ja hyvälaatuisia.

Päämääränä merkittävä
toimittaja ulkomaillakin

• Tärkein voimavara on henkilöstö.
Haluamme luoda viihtyisän ja
motivoivan työyhteisön. Ammattitaitoa ja lojaalisuutta arvostetaan
suuresti.

Snellmanilla on vientivalikoimassaan lihajalosteita ja valmisruokaa sekä jalostamattomia tuotteita teollisuusvientiin.

• Toiminnan tulee olla kuluttajalähtöistä, uskottavaa sekä luoda
hyvä imago.

• Snellmanin tulee olla dynaaminen
ja kannattava yritys, joka ottaa
vastuun tulevaisuudesta ja ympäristöstä.

– Aloitimme valmisruoan valmistuksen
90-luvun puolivälissä. Kun asemamme oli
vakiintunut kotimaisilla markkinoilla, oli
luonnollista aloittaa vienti Ruotsiin tässä
tuoteryhmässä, Snellmanin vientipäällikkö
Håkan Snellman kertoo. Segmentti sai hyvän
vastaanoton ja johti toimittajasopimuksiin
isojen kaupparyhmien kanssa. Aloimme
valmistaa valmisruokaa Axfoodille heidän
omalla tuotemerkillään.
Kun kauppa oli hyväksynyt Snellmanin
emv-tuotteiden toimittajana (emv = egna
märkesvaror, suom. omia merkkituotteita)
vienti kasvoi koskemaan kahdeksaa eri ruokalajia Hemköpin tuotemerkillä ja kuutta
ruokalajia Willysin tuotemerkillä (PL).
Tämän lisäksi Snellman vie leikkeletuotteita ja tuorelihaa omalla tuotemerkillään
yksittäisiin kauppoihin Pohjois-Ruotsiin.

Vienti itään
– Vuosien 94 – 98 aikana rakensimme
kohtuullisen leikkeleiden myynnin Venäjälle,
mutta ruplan romahduksen jälkeen olemme valinneet toisen suunnan, Håkan
Snellman kertoo. Olemme panostaneet
siihen, että vahvistamme yhteistyötämme
Stockmann-ketjun kanssa. Stockmann
laajentaa toimintaansa uusilla tavarataloilla
sekä Venäjällä että Baltiassa. Toimitamme
Stockmannille omalla tuotemerkillämme ja
kasvamme heidän laajentumisensa myötä.

Teollisuusvienti
Snellmanilla on vientioikeudet sian- ja naudanlihalle sekä ainoana naudanteurastamona Suomessa vientioikeudet Yhdysvaltoihin.
Prosessilaadulle ja tiloille asetetaan kovat
vaatimukset, mutta Snellman on täyttänyt
ne jo monta vuotta. Vienti Yhdysvaltoihin
koostuu lähinnä ravintoloihin ja suurkeittiöihin valmistettavista sianlihatuotteista.
– Snellmanilla on myös jatkuvaa lihavientiä
Balttiaan sekä Japaniin ja nyt ensimmäistä
kertaa myös Kanadaan, kertoo kaupallinen
johtaja Staffan Snellman.

Ångköket strateginen sijoitus
Snellmanille Ruotsi on strategisesti katsoen kiinnostava ja sopiva vientikohde.
– Olemme onnistuneet asettumaan markkinoille kasvaviin segmentteihin, Håkan
Snellman sanoo. Tänään 90 % ruotsalaisista
valmisruuista on perinteen mukaan pakastetuotteita. Sekä kauppa että kuluttajat
toivovat tuoreen valmisruoan kasvua. Sen
kehitystä voimme tukea korkealla laadulla
ja kilpailukykyisillä hinnoilla.
– Ruotsin vienti ei sisällä suuria riskejä.
Tähtäämme lähitulevaisuudessa toimintasuunnitelmaan, jossa me olemme yksi merkittävistä toimittajista valmisruoan osalta
Pohjoismaissa. Mutta maailma muuttuu ja
yrityksemme sen mukana. Snellmanin strategiana on soveltaa toimintaansa kaupan
rakennemuutoksien ja eurooppalaisten
kulutusmallien mukaan.
HJ
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Kiuruveden maataloudessa elinvoimaa ja uskoa tulevaisuuteen

Lipolan tila
robottiajassa
Sari ja Tapani Tikkanen viljelevät
Lipolan tilaa Kiuruveden Rytkyllä.
Snellmanin metrilenkin voimalla
läpivietyjä uuden pihattonavetan avajaisia vietettiin Lipolassa,
talven keskellä joulun ja uuden
vuoden välissä 2003.

Uusi kenttäedustaja
itäiselle alueelle
Matti Kastarinen:Valmiina taistoon tuottajien ja Snellmanin puolesta.

Snellman tehostaa hankintatoimintaansa ja antaa tuottajilleen
lisäarvoa palkkaamalla Kiuruveden merkittävälle maatalousalueelle kenttäedustajaksi agrologi Matti Kastarisen.
Liikealan muuttuessa jatkuvasti Snellman
haluaa varmistautua, että tuottajat saavat
parasta mahdollista palvelua. Siksi strategisesti tärkeälle Ylä-Savon alueelle palkataan
paikallinen kenttäedustaja, joka toimii sekä
hankinta-asiamiehenä että neuvojana.
– Haluamme antaa tuottajille lisäarvoa
myös henkilöstömme kautta alati vaihtelevalla liikealalla, Snellmanin hankintajohtaja
Tomas Gäddnäs sanoo. Kiuruvesi on tärkeä
ja nopeasti kehittyvä alue, missä tarvitsemme yhteyshenkilön, jolla on tietotaitoa
sekä maataloudesta että perustuotannosta.
Uskomme, että Matti Kastarinen voi antaa
Ylä-Savon tuottajille haluamamme lisäarvon.

Tuttu mies
Matti Kastarinen on ylä-savolaisille tuttu
mies. Hän on toiminut seitsemän vuotta
Maaseutukeskuksen piiriagrologina, mutta
elokuusta alkaen hän on Snellmanin uusi
kenttäedustaja Kiuruvedellä lähialueineen.
Kenttäedustajana hänellä on paljon muitakin tehtäviä kuin vain eläinvälitysten
koordinointi, vaikka siinäkin riittää tekemistä. Kastarinen pitää uutta työpaikkaansa
12

mielenkiintoisena haasteena.
– On hyvä kehittää itseään uudella tavalla,
hän sanoo hymyillen. Päävastuuni on hoitaa
Ylä-Savoalueen markkinointi ja hankinnat, mutta siihen kuuluu myös kehittää
neuvontaa monipuoliseksi palveluksi sekä
hankinnan laatukehitystä Maatilan Parhaat
-ohjelman mukaan. Eläinvälitykset järjestämme kuskiemme Christer Sundqvistin ja
Pekka Taipaleen kanssa.
– Kastarinen tulee toimimaan tuottajien
strategisena tukena tuotantokehityksessä
antamalla neuvoja mm. kasvatuksesta, investoinneista ja laatukehityksestä, Tomas
Gäddnäs selittää.

Merkittävä maatalousalue
Maaseutukeskuksen
piiriagrologina
Kastarinen on saanut vankan tuntemuksen
kotiseudustansa.
– Kiuruvesi on todella voimakas maatalousalue; ykkönen Suomessa maidon ja lihantuotannon suhteen, Matti Kastarinen kertoo.
Alueella panostetaan voimakkaasti kehitykseen, esimerkiksi parhaillaan on käytössä
kolme lypsyrobottinavettaa ja noin 10 lisää
on suunnitteilla. Sekä karjan määrän, että
peltojen pinta-alan kasvu on voimakasta.
Peltoalan osalta kunta on seitsemännellä sijalla ja maatalouden bruttotulolla mitattuna
toisella sijalla Suomessa.
Viime kiintiökaudella tuotettin Kiuruvedellä
yli 41 miljoonaa litraa maitoa ja lähes kaksi
miljoonaa kiloa naudanlihaa.
HJ

Saman päivän iltana navettaan siirrettiin
myös ensimmäiset eläimet. Toinen päivä
tammikuuta 2004 otettiin käyttöön lypsyrobotti. Sen käyttöönotossa ilmeni aluksi, kuten luonnollista on, jonkin verran ongelmia.
Nyt kaikki toimii. Tapanin mukaan robottia
pitää osata seurata, ja tarvittaessa reagoida
jos jotain poikkeavaa ilmenee. Se vie aikansa
myös käyttäjältä, että osaa seurata juuri oikeita asioita. Navettatyön luonne muuttuu,
eikä tarvitse seurata niin tarkasti kelloa, ja
lähteä sen mukaan navettaan. Nyt on arkirytmeissä toisenlaista vapautta. Se tuntuu
hyvältä, kertoo Tapani.
Uuden navetan valmistuttua tilan vanha
pihattonavetta jäi nuoren karjan käyttöön.
Uudessa pihattonavetassa on avoraappa
lannanpoisto. Lypsylehmien
väkirehun
saannista huolehtii kolme väkirehukioskia
sekä robotti, joka jakaa väkirehua lypsyn
yhteydessä. Karkearehu huolehditaan ruokintapöydälle täyttöpöydän kautta jakovaunulla. Sama vaunu jakaa karkearehun myös
vanhaan navettaan nuorkarjalle.
Tällä hetkellä Lipolan tilalla on noin
135 eläintä, joista lypsylehmiä noin 55.
Tavoitteena on nostaa lehmäluku lähiaikoina
70:n. Sonnivasikat kasvatetaan osaksi itse
teuraaksi ja osa lähtee Snellmanin kautta
välitykseen.
VH

Uusi kenttäedustaja Matti Kastarinen (vas.)
ja isäntä Tapani Tikkanen Lipolan tilan päärakennuksen edustalla.

Aikataulu suunnitellaan yhdessä
Christer Sundqvist tarkistaa puhelimitse
teurastamolta tulevien päivien ajot.Varsinkin
aamukuormien on oltava teurastamolla tiettyyn kellonaikaan, mutta muuten aikataulut
suunnitellaan yhteistyönä hankintatoimiston
kanssa.
– Yrittäjänä minulla on vapaus, jota työntekijä ei voi edes kuvitellakaan, mutta
samalla olen erittäin kiinni yrityksessäni,
Christer Sundqvist toteaa. Vaikka välillä
työpäivät ovat pitkiä en voi silti ajatella, että
nyt olen tehnyt riittävästi ja lähden kotiin.
Kun on kyse eläinkuljetuksesta, täytyy aina
tehdä kaikki valmiiksi ja myös valmistautua
seuraavaan työpäivään ennen kotiinlähtöä.
Olenhan minä jonkinlainen työnarkomaani,
mutta pidemmän päälle vapaa-aika antaa
voimia jaksaa.

Ammattimiehen
kyydissä Ilmajoella
Snellmanin kuljettaja Christer
Sundqvist osti 20-vuotiaana
ensimmäisen autonsa. Siitä on
tänään kulunut 11 vuotta ja
nykyään yrityksessä on kolme
autoa ja neljä kuljettajaa.
On maanantaiaamu ja Christer Sundqvist
on lähtemässä päivän ensimmäiseen ajoon.
Tätä ennen on toinen kuljettaja jo ajanut
samalla autolla ensimmäisen kuorman
Koskenkorvalta. Meidän määränpäämme on
Ilmajoki, Seinäjoen tuntumassa. Ilmajoelta
toimitetaan Snellmanille yli 2 milj. kg sianlihaa vuodessa.Tänään käymme kolmella tilalla
hakemassa yhteensä 93 sikaa teuraaksi. Ilma
on sopivan viileä, mutta Ilmatieteenlaitos on
luvannut sadetta.

Sundqvistin autossa on sioille
kaksi kerrosta.

Nopeita lastauksia

Sekä eläimet että tilat isommiksi
Sundqvistin teurasauto on Scania -03, jossa
on kaksi kerrosta sioille. Puolessatoista vuodessa sillä on ajettu jo yli 300 tkm.
– Kun aloitin omalla autolla vuonna -93, siihen mahtui 65 sikaa ja ajoimme 7-8 kertaa
viikossa, pari kuormaa nautojakin, Sundqvist
kertoo. Nykyään autoon mahtuu 100 sikaa
ja ajamme tavallisesti 13 ja kiireisinä aikoina
jopa 15 kuormaa viikossa.
Snellmanilla keskikokoisen sian teuraspaino
on 90 kg. Sen lisäksi, että eläinten koko on
ajan mittaan kasvanut, myös tilat ovat muuttuneet.
– Tilat ovat kasvaneet ja parantuneet.
Useimmilla on erittäin hyvät lastausolosuhteet, Sundqvist kiittää.

Nokson tilalta on toimitettu
sianlihaa Snellmanille jo vuodesta -95.

Saavumme kello 11.50 raskaiden sadepilvien alla esimmäiselle tilalle, joka on Asko
Mäen jalostussikala Ilmajoen Tuomikylässä.
Kuormaan tulee 25 lihasikaa, joista 14 testikarjua, sekä kolme emakkoa. Lastaustilat
ovat erinomaiset, noin 4-5 sikaa jokaisessa
karsinassa, ja kuormaus käy helposti.
Vartin päästä seisomme Juha ja Jaana
Nokson pihalla. Mieli on korkealla, vaikka
vettä tulee kaatamalla. Noksoilla on sikalassaan 120 emakkoa ja 450 lihasikaa, siinä
on sopivasti työtä molemmille, ja sitä riittää
Juhan isällekin. Tilalta on toimitettu lihaa
Snellmanille vuodesta -95.
Hintataso kotimarkkinoilla ja Kauko-Idässä
sikoihin levinnyt lintuinﬂuenssa huolestuttavat vähän. Silti Noksot suovat itselleen
varovaisen uskon tulevaisuuteen.
– Uutiset ovat tällä hetkellä enimmäkseen
aika masentavia, mutta eiköhän sikoja
vielä syödä Suomessa, Juha Nokso toteaa.
Toivottavasti ne ovat myös tulevaisuudessa
suomalaisia sikoja.

Markku Raja-aho ja Christer
Sundqvist keskustelevat päivän
kuormasta.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Ilmajoelta
toimitetaan
Snellmanille yli 2 milj. kg
sianlihaa vuodessa.
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Jatkuu edelliseltä sivulta

Anelma käytössä
Kun saavumme Markku Rajaahon tilalle, pilkahtaa aurinkokin
pilvien välistä. 25 lihasikaa lähtee
teuraaksi, mutta niillä ei tunnu
olevan kiirettä minnekään. Sekä
isäntä, että kuljettaja joutuvat
käyttämään kaikki suostuttelutaitonsa saadakseen eläimet
houkuteltua autoon.
Markku
Raja-aho
kuvailee
tilaansa keskikokoiseksi; sikalaan mahtuu tällä hetkellä 250
lihasikaa.
– Näyttää aika hyvältä kun lihan
hinta on ollut nousussa jo jonkin aikaa, Raja-aho sanoo.
Snellmanin kanssa yhteistyö on
toiminut hyvin. Kuskit ilmoittavat aina tulostaan 10 minuutin
tarkkuudella ja informaatiota
hinnoista ja muista liha-alan
muutoksista tulee aivan riittävästi. Raja-aho on myös ottanut
käyttöön Snellmanin tietokantaohjelman, Anelman.
– Uutta minulle tässä on, että
voin käydä tietokannassa katsomassa painot ja ilmoittamassa sikoja, Raja-aho kertoo. Se
on ollut käytössäni vasta pari
viikkoa, olen opetellut sen käyttöä, mutta on se aika pienestä
kiinni. Ja lapset ovat innoissaan
Internetistä.

Kuorman purku
teurastamolla
Lähtiessämme Ilmajoelta kaikki
neljä tuuletinta auton takaosassa puhaltavat täydellä teholla.
– On todella tärkeää varmistua
siitä, että eläimet saavat riittävästi happea ja että ilma kiertää,
varsinkin kesän aikana, toteaa
Christer Sundqvist.
Sundqvist lähettää tekstiviestin
teurastamon navetalle ilmoittaakseen tulostamme. Puramme
kuorman kolmen maissa ja
eläinlääkäri tarkistaa eläimet
seuraavana päivänä ennen teurastusta. Purkamisen jälkeen
jää reilu tunti auton pesemiseen
ennen seuraavaa ajoa.

HJ

Määränpäänä Kiuruvesi
Kesällä päätettiin Snellmanilla, että Sundqvistin kuljetusliike hoitaa itäisen alueen teuraskuljetukset syyskuusta alkaen.
Kesän aikana Christer Sundqvist kertoo ajaneensa perävaunukortin, tehneensä uuden auton ja vaunun remonttityöt sekä
hakeneensa liikenne- ja eläinkuljetusluvan. “Yrityksen on kehityttävä ja kasvettava, muuten se on kuollut syntyessään.”
Uuteen kalustoon perävaunuineen mahtuu 30–32 nautaa
ja kuljetuskalusto on varustettu pitkille matkoille. Alussa
Christer Sundqvist aikoo ajaa itäisen alueen ajot itse ja muut
teurasauton kuljetukset hoitavat kuljettajat Jari Sysimetsä
ja Johnny Snellman. Kolmannella autolla kuljettaa Mårten
Lassfolk välitysvasikoita Snellmanin eteläisellä alueella. Lisäksi
tiimiin haetaan syksyllä vielä yhtä kuljettajaa.
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Olemme mukana Karjatila-messuilla
Tampereella 30.9–2.10.2004.
Tervetuloa osastollemme numero 912 A-hallissa!
Muista myös:
- suomalaisen sianjalostuksen seminaari torstaina 30.9.
- suomalaisen eläinterveyden juhlaseminaari perjantaina 1.10.

Snellmanin hankinta-alueet
1
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4
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Naudanhankinnan yhteyshenkilöt
Alue 1: Pekka Taipale
Alue 2: Matti Kastarinen
Alue 3: Anders Fellman
Alue 4: Antero Lång
Alue 5: Peter Björk
Alue 6: Jarmo Niemelä

Osa Snellmanin hankintatoimiston henkilöstöstä. Takana vasemmalta: Martti Hassila, Brita
Wiik, Tomas Gäddnäs, Vesa Hihnala. Edessä: Barbro Koski, Mona Julin, Ronny Snellman, Lisa
Ahlgren.

Snellmanin hankinnan yhteystiedot
Hankinta ja Maatilan
Parhaat
Mona Julin
hankintapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
mona.julin@snellman.ﬁ
Martti Hassila
kenttäpäällikkö, sika
(06) 786 6344, 044-796 6344
martti.hassila@snellman.ﬁ
Vesa Hihnala
kenttäpäällikkö, nauta
(08) 465 855, 044-796 6345
vesa.hihnala@snellman.ﬁ
Matti Kastarinen
kenttäedustaja
0500-263 995
matti.kastarinen@snellman.ﬁ
Reijo Lintulahti
sikaneuvoja
044-796 6542
reijo.lintulahti@snellman.ﬁ
Lisa Ahlgren
hankintasihteeri
(06) 786 6375
lisa.ahlgren@snellman.ﬁ

Ronny Snellman
eläinvälityskoordinaattori
(06) 786 6331, 044-796 6331
ronny.snellman@snellman.ﬁ
Tomas Gäddnäs
hankintajohtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
tomas.gaddnas@snellman.ﬁ

Tuotanto
Sven Grankulla
teurastamon tuotantopäällikkö
(06) 786 6350,
sven.grankulla@snellman.ﬁ

Konttori

Åsa Wargh
teurastamon työnjohtaja
(06) 786 6334
asa.wargh@snellman.ﬁ

Rita Wiklund
teurastiedot
(06) 786 6320
rita.wiklund@snellman.ﬁ

Liisa Wallenius
vt. johtava eläinlääkäri
(06) 786 6372, 044-796 6372
liisa.wallenius@snellman.ﬁ

Barbro Koski
eläinluotot
(06) 786 6321
barbro.koski@snellman.ﬁ

Tarkastuseläinlääkäri
(06) 786 6330

Hankintakonttori

Gerhard Snellman
toimitusjohtaja
(06) 786 6325, 044-796 6325
gerhard.snellman@snellman.ﬁ

Peter Björk
hankinta, teuraskuljettaja
0500-263 996
Anders Fellman
hankinta, teuraskuljettaja
0400-365 595
Antero Lång
hankinta
0400-160 705
Jarmo Niemelä
hankinta
044-796 6538
Pekka Taipale
hankinta, vasikkavälitys
044-796 6548
Henry Ahlvik
porsaskuljettaja
044-796 6555

Margaretha Erkas
teurastilitysten käsittely
margaretha.erkas@snellman.ﬁ
Brita Wiik
tilitysjärjestelmä Anelma
(06) 786 6323
brita.wiik@snellman.ﬁ

Kuljettajat ja nautaasiamiehet

Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1
68600 Pietarsaari
puh. * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.ﬁ
http://anelma.snellman.ﬁ

Esko Viitala
teuraskuljettaja
044-796 6553
Christer Sundqvist
teuraskuljettaja, vasikkavälitys
0500-264 570
Vasikka-auto (eteläinen alue)
044-796 6550
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