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Maatilan Parhaat

Investoivat
maidontuottajat
Siantuotanto
edistyy

Askel eteenpäin
Snellmanin tiedotuslehti
tuottajille ja yhteistyökumppaneille

Snellmanin Maatilan Parhaat
sopimustuottajat palkittiin
ylimääräisellä tulosbonuksella
maaliskuun lopulla. Olemme
hyvin kiitollisia kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka
edesauttoivat viime vuoden
positiivista kehitystä.

sen lihasioille lihakkuudeltaan vähintään 59
painovälillä 90-101 kg.

Maatilan Parhaat ISObonus on ylimääräinen etu uskollisille sopimustuottajille ja
pieni kannustus lihantuotannon kehitystyön
jatkamiselle yhdessä Snellmanin kanssa.
ISObonus ei vaadi tuottajalta mitään taloudellisia panostuksia, vaan se maksetaan
sopimustuottajan myynnin ja kertyneiden bonuspisteiden perusteella. Vuodelta
2004 maksettiin yhteensä 134 000 euroa
ISObonuksena Snellmanin tuottajille.

Vastaava julkaisija ja toimittaja
Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab
Toimittaja
Heidi Jylhä, Solid Media
Kuvat
Martti Hassila,Vesa Hihnala
Patricia Rodas, Anders Eklund
Snellmanin arkisto
Graafinen muotoilu/taitto
Solid Media
Painotalo
FORSBERG ®
Painos
3500 suom.
1000 ruots.

Meillä oli myös tilaisuus palkita muutamia
siantuottajia viime vuoden erinomaisista
laatutuloksista. Hyvät tuotantotulokset
osoittavat yhdessä tuoreiden LTK:n koeleikkuutulosten kanssa siantuottajiemme
omaavan sekä tietoa että taitoa korkealuokkaisten tulosten saavuttamiseksi myös
kansainvälisessä tarkastelussa. Positiivisesta
tuloksesta johtuen olemme Snellmanin sikaketjussa nyt valmiita kiipeämään vielä yhden
askeleen eteenpäin. Nostamme lihasikojen
ylemmän painorajan yli 100 kilon, samalla
kun otamme käyttöön uuden painobonuk-

Suomalaiselle naudantuotannolle on alkuvuonna ollut tunnusomaista voimakas määrien väheneminen viime vuoteen verrattuna.
Tilityshinta on noussut pariin otteeseen.
Useat suuret markkinoilla toimivat yritykset ovat aloittaneet tuontinaudanlihan
käyttämisen erityisesti suurkeittiösektorilla. Huhtikuun alussa saimme toivottaa
tervetulleeksi uuden yhteistyökumppanin
Snellmanin hankintatiimiin. Olemme saaneet myös toivottaa tervetulleeksi suuren
joukon uusia tuottajia. Tästä johtuen on
Herra Snellmanin tuotteiden suomalaisen
nauta- ja sikaraaka-aineen saanti edelleenkin
turvattu.
Meille on suuri ilo palkita hyviä tuloksia saavuttaneita tuottajia. Hyvät tulokset antavat
meille rohkeutta mennä eteenpäin. Meille
on samalla tärkeää tietää millä tuotteilla,
roduilla ja tuotantotavoilla on mahdollista
menestyä myös jatkossa. Snellmanin laatuhinnoittelu palkitsee jatkuvasti tuottajia hyvästä laadusta ja ohjaa kehitystä toivottuun
suuntaan. Tulokset osoittavat meidän olevan
oikealla tiellä. Tavoitetietoisina, mutta samalla nöyrinä haluamme astua eteenpäin kohti
uusia tavoitteita.

Tomas Gäddnäs
Hankintajohtaja, Oy Snellman Ab

OY SNELLMAN AB:n tulos
Liikevaihto
Käyttökate
Liiketulos
Vakavaraisuus

2004

2003

104,7 milj. eur
8,5 milj. eur
4,8 milj. eur
49,3 %

99,5 milj. eur
8,0 milj. eur
3,8 milj. eur
42,4 %

ISObonuksen maksuperusteet

Yhteystiedot
Oy Snellman Ab
PL 113
68601 Pietarsaari

ISO-bonus maksettiin 31.3.2005 Oy Snellman Ab:n tuloksen perusteella Maatilan
Parhaat -sopimustuottajille. Vuonna 2004 yrityksen tulos jäi hieman alle tulostavoitteen mutta oli kuitenkin parempi kuin edellisenä vuonna.
Bonusta maksettiin 0,3 € bonuspistettä kohti vuoden 2004 pistemäärän mukaan.
Sääntöjen mukaan bonus maksetaan lisätilinä sopimustuottajalle, jolla on Snellmanin
kanssa aktiivinen asiakassuhde bonuksen maksuajankohtana.
Bonuksen lisäksi Snellman maksaa edelleen MP-tuottajien eläinryhmävakuutusmaksut
(yht. 55 300 euroa v. 2005).

*06 786 6111

Kiitämme panoksestanne ja toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan!

www.snellman.fi
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Porsastuotannon
parantuneet.

tulokset

Tuotannon hallintakurssi
siantuottajille Ilmajoella.

Järviseudun aktiiviset tuottajat
investoivat tulevaisuuteen.

Hennessy lihaprosenttimittaukset uudistuvat

Hyvät siat vielä paremmiksi

Elokuun kuva voitti
kalenterikilpailun
Elokuun kuva äänestettiin
parhaaksi kalenterikuvaksi
2005. Kiitos kaikille äänestykseen osallistuneille!
Tunnelmallisen jokikuvan on kuvannut
Heimo Rajaniemi. Tasaisessa äänestyksessä kesäkuun kuva tuli toiseksi ja
marraskuun kuva kolmanneksi.
16.2.05 suoritetussa arvonnassa 40 €
lahjakortin voittivat seuraavat:: Maarit
Myllymäki, Kaustinen, Jaana & Juha
Pietikäinen, Kärsämäki ja Eija Laurila,
Peräseinäjoki
Lisäksi arvoimme lohdutuspalkintona 10 kpl Snellmanin kylmälaukkuja.
Onni suosi seuraavia: Harri Vilpakka,
Hellanmaa, Jarkko Savola, Reisjärvi,
Mikael Holmbäck, Pännäinen, Lauri YliHannuksela, Ilmajoki, Linnea Pannula,
Vimpeli, Iiris Veijalainen, Hellanmaa,
Lauri Kauppi, Voltti, Tarja Perälä,
Kortesjärvi, Cecilia Ohlsson, Munsala ja
Marita Björkgård, Kokkola.

Hennessy lihaprosenttimittaukset uudistuvat syksyllä.
Päivityksen perustana on Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen
tekemien laajojen kalibrointikoeleikkuiden tulos.
Vastaavana tutkijana toimii Markku
Honkavaara. Uuden Hennessy-kaavan perusteella lihakkaiden sikojen lihaprosentti
tulee vielä nousemaan samalla kun huonompien sikojen prosentti laskee.
Tutkimuksessa verrattiin myös eri rotuyhdistelmien todellisia saantoja anatomisella
euro-leikkuulla ja kaupallisella leikkuulla.
Tulos oli osuva: Snellmanin isojen sikojen
arvo oli omaa luokkaansa. Kaikkien arvoosien prosentuaalinen saanto oli korkein
Snellmanin isoilla valkoisilla sioilla (96 kg),
joilla nahkan ja luiden osuus oli samalla pienin. Tulos saa aikaan positiivisia seurauksia
myös Snellmanin tuottajille:
Uusi painobonus 90–101 kg.
Lue enemmän sivulta 7!

Vastaava tutkija Markku Honkavaara.

Kalevi Hemilä uudeksi
hallituksen jäseneksi
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori ja
entinen Maa- ja Metsätalousministeri,
Kalevi Hemilä on nimitetty Oy
Snellman Ab:n hallituksen jäseneksi.
Muut hallituksen jäsenet ovat: Felix
Björklund, Martti Vähäkangas, Per
Snellman, Henrik Snellman ja Rolf
Snellman.

Sianruhojen Hennessy-lihaprosenttimittari.
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Snellmanin hankinta
tehostuu Oulun
seudulle ja Kainuuseen
Huhtikuun alussa Snellman aloitti naudanhankinnan Oulun ympäristössä sekä
Kainuussa.
Liikennöitsijät Eero ja Antti Sallinen ovat
Snellmanin uudet yhteistyökumppanit ja
tuottajien yhteyshenkilöt mainitulla alueella. Tiedotustilaisuuksia pidettiin alueen tuottajille Lumijoella ja Sotkamossa
20.4.
Toivotamme Salliset ja kaikki uudet tuottajat tervetulleiksi Snellmanin tiimiin!
Ensimmäiset eläimet ovat olleet Mauno Väli-Korven uudessa navetassa jo jolukuusta lähtien
totuttelemassa valoisan pihaton olosuhteisiin.

Ratkaisevia asioita pihvilihantuotannossa:

Eläinaines, ammattitaito ja
huolellinen hoito
Suomalainen pihvilihantuotanto
jatkaa kasvuaan. Nykyiset investointituet kannustavat panostamaan emolehmäpohjaiseen
naudanlihantuotantoon, hyvä
niin.
Aina kannattaa kuitenkin muistaa että tuotannon kannattavuuden perusta on edelleen
hyvä eläinaines, ammattitaito ja huolellinen
eläinten hoito. Kun nämä asiat ovat kunnossa kestetään parhaiten myös tukijärjestelmän muutokset.

Korkoa korolle
Näitä asioita ja erityisesti eläinaineksen
merkitystä korosti myös Seppo Niskanen
SKJO:lta puhessaan Emolehmäseminaarissa
helmikuussa Ikaalisissa. Hyvän eläinaineksen, erityisesti sonnin, merkitys on suuri.
Emolehmä kun saa vuosittain keskimäärin
yhden jälkeläisen, voi puolestaan astutussonni saada jopa parikymmentä jälkeläistä.
Karja voi kestää muutaman huonon lehmän,
mutta kenelläkään ei ole varaa huonoon
sonniin. Sonnin merkitys siis näkyy moninkertaisena karjan sisällä yhteen lehmään
verrattuna ja vaikutus näkyy kauan. Niskasen
mukaan jalostus voidaankin ajatella ”korkoa
korolle” tuottavana toimintana. Valitsemalla
oikeanlaisia eläimiä seuraavan sukupolven
vanhemmiksi rakennetaan tulevaisuutta
vankalle pohjalle.
4

Investoinnin hallinta tärkeää
Snellmanin alueella on suunnitteilla lukuisia investointeja pihvilihantuotantoon.
Muutamia rakennushankkeita toteutetaan
myös tulevana kesänä. Investointia suunniteltaessa kannattaa eläinaineksen lisäksi
miettiä huolellisesti tuotannon laajuutta ja
määrää. Investoinnin pitää kannattaakseen
taloudellisesti olla riittävän iso, muttei
kuitenkaan niin iso, että sen hallinta on
vaikeaa. Lisäksi työmäärä pitää mitoittaa
oikein suhteessa omiin voimavaroihin ja
uuteen tuotantosuuntaan vaihdettaessa
moni asia täytyy myös opetella kantapään
kautta. Tilanteita joissa asiat menevät toisin
kuin suunniteltiin, tulee eteen väistämättä.
Kun ammattitaito karttuu, on hyvä miettiä
mahdollista tuotannon laajentamista.

Edelleenkin vain suomalaista
naudanlihaa
Lisäresurssien ansiosta Snellman turvaa
kotimaisen nautaraaka-aineen saannin
markkinoilla vallitsevasta niukkuudesta
huolimatta. Snellman käyttää edelleen
vain suomalaista naudanlihaa, vaikka suurimmat kilpailijat ovat siirtyneet käyttämään ulkolaista lihaa, mm. brasilialaisia
fileitä, varsinkin suurkeittiöpuolella.

Yhteystiedot:
Eero Sallinen 08-387254, 0400-384180,
Antti Sallinen 040-5543621
faksi 08-387 524

Uusi pihatto emolehmille
Kannukseen
Mauno Väli-Korpi Kannuksesta on siirtymässä maidontuotannosta emolehmätuotantoon.
Korvenkylälle on parhaillaan valmistumassa
makuuparsipihatto 60 emolehmälle ja 16
hieholle. Ensimmäiset eläimet ovat olleet
uudessa navetassa jo jolukuusta lähtien totuttelemassa valoisan pihaton olosuhteisiin.
Lopullisesti Väli-Korven navetta on valmis
tulevan kesän aikana. Tällä hetkellä tilalla on
yli 20 lypsylehmää, jotka kuitenkin saavat
ajan myötä väistyä lihakarjan tieltä.
VH

Väli-Korven navetta 60 emolehmälle ja 16
hieholle Korvenkylässä on valmis tulevan
kesän aikana.

Pietarsaari

Järviseutu ja lähikuntia
Avarasta kylmäpihatosta löytyy paljon tilaa
80 lypsävälle lehmälle.Tunnelma on rauhallinen, vaikka lehmät ovat lähtöisin viidestä eri
navetasta.

Aktiivisia maidontuottajia Järviseudulla
Järviseudun kunnista löytyy
paljon aktiivisia maidontuottajia,
joilla on investointisuunnitelmia.
Alueella lähikuntineen toimii Antero Lång
Snellmanin naudanhankinnan yhteyshenkilönä. Lång kuvailee työtään mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi. Kun saa olla jatkuvasti
tekemisissä eri tuottajien kanssa jokainen
työpäivä on erilainen.

Erikoistuneita tuottajia
Långin alue erottuu muista Snellmanin hankinta-alueista.
– Alue on varsin tiivis ja täällä on todella paljon erikoistuneita maidon- ja lihantuottajia,
Antero Lång kertoo. Pystymme sijoittamaan
kaikki välityseläimet lähietäisyydelle.

Snellmanin edustaja Antero Lång ja tuottaja
Arto Kirsilä Evijärveltä.

Suuria investointeja
Antero Långilla on takanaan 21 vuotta
Snellmanilla. Hän on päässyt seuraamaan
aitiopaikalta, kuinka hankinta alueella on
lisääntynyt vuosi vuodelta.
Alueella on suhteellisen paljon karjatiloja,
joilla tuotantoa on päätetty jatkaa. Viime
aikoina etenkin Snellmanin asiakkaat ovat
tehneet tiloilleen suuria investointeja.
Yksi näistä tiloista on Evijärvellä sijaitseva
maatalousyhtymä Arto ja Kaarlo Kirsilä,
joka teki laatusopimuksen Antero Långin
ja Vesa Hihnalan kanssa maaliskuun alussa.
Arto Kirsilä kertoo myyvänsä sonnivasikat
suoraan Snellmanin tuottajalle jatkokasvatukseen. Tilan 120 lehmästä noin 40 lähtee
vuosittain teuraaksi.
Arto Kirsilä ja hänen poikansa Kaarlo

ovat rakentaneet uuden kuivikepohjaisen
pihaton, jossa on Westfalian 20-paikkainen
karuselliasema. Samanlaisia lypsyjärjestelmiä löytyy Suomesta vain kymmenkunta.
Kirsilän karuselliasema on ensimmäinen,
jonka yhteydessä on ylösnostettu lattia.

Uusia asiakkaita haetaan!
Järviseudun alueella Snellmanin markkinaosuus on korkea: esimerkiksi EvijärviKortesjärvi -alueella yli puolet maidontuottajista ovat Snellmanin asiakkaita. Antero
Lång huomauttaa, että uusia naudanlihan
tuottajia haetaan koko ajan.
– Alueen tuottajille on suuri etu siitä, että
teurastamo on lähellä. Pystymme tarjoamaan nopeita, joustavia ja lyhyitä teuraskuljetuksia, hän painottaa.
HJ

Westfalian karuselliasemalla on paikkoja 20 lehmälle. Tilan 80 lehmän lypsäminen vie
yhteensä n. puolitoista tuntia. Kirsilän lypsykaruselli on Suomen ensimmäinen, jossa on ylösnostettu lattia.
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Palkitut
siantuottajat
A.Terveistä ja lihakkaista
lihasioista

Palkittuja siantuottajia tuottajatilaisuudessa Seinäjoella huhtikuussa.

Snellman palkitsi tuottajia
hyvistä tuloksista
Snellman palkitsi tuottajia
hyvistä laatutuloksista tuottajatilaisuuksissa Vaasassa 31.3 ja
Seinäjoella 7.4.2005.Yhteensä
43 siantuottajaa vastaanotti
diplomin ja palkinnon hyvistä ja
laadukkaista tuloksista vuonna
2004.
Palkintojenjaossa oli kaksi luokkaa. Toinen
luokka koski terveiden ja lihakkaiden teuraiden kasvatusta. 20 tuottajaa sai tämän
diplomin. Lihasikadiplomi edellytti vähintään
300 lihasian myyntiä, joilla keskipaino oli
yli 85 kg ja lihaprosentti vähintään 58,8.
Edellisten lisäksi tuli hylkäysten määrän olla
alle tiettyjen rajojen. Niveltulehduksia, hännänpurentaa ja paiseita sai olla korkeintaan
8 % tai kokonaishylkäysten määrä korkeintaan 12 %.

23 tuottajaa sai diplomin hyvästä, jalostusarvoltaan korkeasta porsastuotoksesta.
Vaatimuksena porsasdiplomiin oli vähintään
20 vieroitettua porsasta/emakko. Myytyjen
porsaiden tuli lisäksi olla terveitä kuin
myös omata vähintään 50 MP-indeksipistettä. Kilpailuun osallistuivat tilat, jotka
olivat mukana tarkkailussa koko vuoden
ja jotka toimittivat porsaita Snellmanille.
Palkitut tuottajat tuottivat keskimäärin
22,0 porsasta/emakko/vuosi vuonna 2004.
Palkitut olivat parantaneet tuotantoaan
viime vuoden aikana keskimäärin porsaan
verran emakkoa kohti.
Monet tilat paransivat tuloksiaan viime
vuonna. Useat näistä tiloista jäivät hiuksen
hienosti diplomirajan alle. Onnittelemme
kaikkia tuottajia hyvistä tuloksista vuonna
2004 ja toivomme positiivisen kehityksen
jatkuvan myös tänä vuonna.
TG

Kenneth Backlund,Vöyri
Göran Backman, Pedersöre
Stig-Johan Dahlgård, Pedersöre
Anders Forsen, Pedersöre
Tage Forsman Pedersöre
Kristian Härtull,Vöyri
Michael Kamis,Vöyri
Jari Koivisto, Alavus
Jukka Koivulahti, Ilmajoki
Hans-Olof ja Britt-Marie Lillmåns,
Pedersöre
Anders ja Niklas Lång, Närpiö
Juha ja Jaana Nokso, Ilmajoki
Seppo Orava, Alajärvi
Seppo Penttilä, Jurva
Ilpo Rantamäki, Lapua
Mikko Ristiluoma ja Sari Ollikkala,
Isokyrö
Mty Ristiluoma, Jurva
Simons Farm Ab,Vöyri
Bengt Staffans,Vöyri
Harri ja Minna Vilpakka, Lapua

B. Hyvästä porsastuotoksesta
ja porsaiden hyvästä jalostusarvosta
Gunder Ahlskog, Mustasaari
Ilkka ja Hilkka Ansio, Alahärmä
Kyösti Antila, Ilmajoki
Martti Antila, Kauhajoki
Jorma Ekola, Teuva
Juha ja Jaana Hakomäki, Alahärmä
Pekka ja Sari Heimovirta, Alahärmä
Jari ja Päivi Hyövälti, Kurikka
Tapio Iso-Oja, Ilmajoki
Järviseudun Ammatti-instituutti, Alajärvi
Jeppo Lantgris Ab, Uusikaarlepyy
Juhani ja Aija Kainasto-Ontto, Kauhajoki
Arto ja Tapani Kesti, Teuva
Vesa Kurikka-Oja, Jalasjärvi
Jorma ja Saara Latva-Kokko, Ilmajoki
Asko ja Pirjo Mäki, Ilmajoki
Kari ja Leena Mäki, Isokyrö
Kaj Nylund, Uusikaarlepyy
Risto Saari, Isokyrö
Arvo Santala, Alajärvi
Svenska Yrkesinstitutet,Vaasa
Esa ja Vuokko Taipalus, Alavus
Jarmo ja Merja Tuuri,Ylistaro

Vastaavat palkintotilaisuudet
naudankasvattajille järjestetään syksyllä!
Palkittuja siantuottajia ruotsinkielisessä tuottajatilaisuudessa Vaasassa maaliskuussa.
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Porsastuotannon tulokset paranivat
Snellmanin porsaantuottajat paransivat tuloksiaan merkittävästi vuoden 2004 aikana.Tulokset
paranivat niin SKJO:n (Potka)
tarkkailuun kuin Maaseutukeskuksen (Winpig) tarkkailuun
kuuluvilla tiloillakin.
Tuloksellisesti parempi puolisko tuottajista tuotti keskimäärin 21,8 vieroitettua
porsasta emakkoa kohti. Tämä on suurin
piirtein porsaan verran emakkoa kohti edellistä vuotta enemmän. Paremmilla tiloilla oli
keskimäärin 89 emakkoa, jotka tuottivat
keskimäärin 2,2 pahnuetta vuodessa ja
elävänä syntyneitä porsaita oli 11,2 kpl/
pahnue. Tuloksellisesti huonompi puolisko
tiloista tuotti sitä vastoin keskimäärin alle
17 porsasta/emakko/vuosi. Näillä tiloilla oli
keskimäärin 66 emakkoa, jotka tuottivat
1,85 pahnuetta vuodessa.

Parhaista yksittäisistä tuloksista vastasivat
jalostajat Arvo Santala (26,4) ja Risto Saari
(25,9), jotka palkittiin myös koko maan
kaikkien jalostajien kahtena parhaana
porsaantuottajana
Sianjalostajainpäivillä
Nokialla maaliskuussa. Pohjalaiset jalostustilat selvisivät hyvin kansallisessa vertailussa.
Jalostussikaloiden kansallisella kymmenen
kärjessä–listalla oli porsastuotannon perusteella myös Mäen ja Holkkolan jalostussikalat.
Snellmanin porsaantuottajien tuotantotulokset ovat hyvin kattavia, sillä kokonaista
80 % välitysporsaista on mukana tulosseurannassa. Tiloille lasketaan samalla myös
MP-indeksi, joka kuvaa porsaiden tuotantokapasiteettia ja joka muodostaa pohjan
porsaiden hinnoittelulle. MP-porsasindeksi
on takuu siitä, että korkeita porsastuotantotuloksia ei hankita porsaiden tuotantoominaisuuksien kustannuksella.
TG

Kyösti Antilan 100 emakkoa Ilmajoella tuottivat keskimäärin 24,1 porsasta vuonna 2004.

LTK:n koeleikkuut:

Snellmanin isojen sikojen arvo omaa luokkaansa
Teurastamoilla tehtävä Hennessy-lihaprosenttimittaus
tulee EU:n hallintokomitean
sääntöjen mukaan tarkistaa
säännöllisesti koeleikkuiden
avulla, jotta mittaus antaisi luotettavia tuloksia.
Nämä kalibrointikoeleikkuut suoritettiin
Suomessa viime vuonna Lihateollisuuden
tutkimuskeskuksen toimesta. Vastaava tutkija Markku Honkavaara valitsi direktiivien
mukaisesti yhteensä 180 sianruhoa kolmesta eri sikateurastamosta. Teurasruhot
valittiin silavapaksuuden mukaan siten, että
yhdellä kolmanneksella oli ohut silava (alle
12 mm), yhdellä kolmanneksella oli keskipaksu silava (12-15 mm) ja yksi kolmannes
oli läskisiä sikoja silavapaksuudeltaan yli
15 mm. Puolet oli imisäsikoja ja puolet
leikkoja.
Koeleikkuutulosten perusteella tullaan
Hennessy-luokituskaava päivittämään tulevana syksynä. Uusi lihaprosentinlaskentakaava on lähetetty EU:n hallintokomitealle
hyväksymistä varten. Yhteenvetona koeleikkuista voidaan todeta, että uusi kaava
tulee antamaan korkean lihaprosentin
sioille vieläkin korkeamman lihaprosentin
samalla kun prosentti laskee huonommille
sioille, joiden lihakkuus on alle 57.

Suuret erot rotujen välillä
Tutkimuksessa verrattiin samanaikaisesti
eri rotuyhdistelmien todellisia saantoja
anatomisella euro-leikkuulla ja kaupallisella
leikkuulla. Kaikkien arvo-osien prosentuaalinen saanto oli korkein Snellmanin isoilla
valkoisilla sioilla (96 kg), joilla nahkan ja
luiden osuus oli samalla pienin. Valkoisilla
sioilla oli myös pienin määrä rasvaa lihasten välillä, mikä on laatunäkökulmasta hyvin
positiivista. Tulos oli yksiselitteinen: mitä
enemmän rotuja sitä huonompi saanto.
Snellmanin siat (96 kg) olivat kaupallisella leikkuulla, sikojen silavanpaksuuden ja
Hennessy-prosentin ollessa samat, kokonaista 50 €/sika eli 17 c/kg arvokkaampia
kuin kevyemmät nelirotusiat (81 kg).

Tutkimus osoittaa, että Snellmanin sikakonsepti on oikealla tiellä. Huippulaatuinen
sika-aines, tarkka ruokinnansuunnittelu ja
ammattitaitoinen kasvatus optimi painoon,
luovat parhaat edellytykset kilpailukykyiselle siantuotannolle myös jatkossa.

Painoraja nostetaan 101 kiloon
Snellmanin korkeampi hinta lihaprosentista
(3 c/%) korvaa tuottajille sikojen parempaa
lihakkuutta. Tämän lisäksi nostetaan lihasikojen yläpainoraja toukokuun alusta 101
kiloon, minkä jälkeen perushinta maksetaan painovälillä 78-101 kg. Samalla otetaan
käyttöön uusi painobonus (1 c/kg) sioille,
joiden lihakkuus on vähintään 59 painovälillä 90 - 101 kg.
TG
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Voittajan tuntomerkit
-kyky asettaa tavoite
-itsevarmuus
-sitoutuminen
-keskittymiskyky
-kyky vuorovaikutukseen
-älykkyys
-kärsivällisyys
-kyky arvioida itseään
-rohkeus
-kyky säilyttää tasonsa
(Bennet&Prqvitz 1987)
Christoph Treier

Tapio Korjus

Onnistu yrittäjänä -tilaisuuksien antia

Positiivisessa asenteessa sen salaisuus
Kahden sikatalousyrittäjille
suunnatun kurssipäivän aikana käytiin hyvin kattavasti läpi
edellytykset menestyksekkäälle
yrittäjyydelle. Kaikissa päivien
puheenvuoroissa oli kantavana
teemana positiivinen asennoituminen sekä omistautuminen
sille mitä kulloinkin tehdään.
Edelliset yhdistettynä tavoitteellisuuteen
sekä yhteistyöhön tuotantoketjun eri osapuolten välillä, tekevät yhdessä lyömättömän kokonaisuuden.

Tavoitteista motivaatiota
Vaasassa 31.3. tuottajille puhunut urheilupsykologi Christopher Treier painotti heti
aluksi omaan itseensä uskomisen tärkeyttä.
Heistä 80-90 % onnistuu saavuttamaan asettamansa tavoitteet. Motivoitumisen ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tavoite on
itse asetettu. Tuloksen tekemisen kannalta
on tietenkin olennaista että nämä tavoitteet
ovat linjassa yhteistyökumppanin tavoitteiden kanssa. Mikäli tavoitteita ei ole asetettu,
kehitys pysähtyy ja toiminnanharjoittajan
motivaatio häviää. Toiminnan kehittämisen
vuoksi on tavoitteelle myös asetettava
mittarit tulosten arvioimiseksi. Mittareiden
avulla voidaan tavoitteiden saavuttaminen
todeta ja siten työntekijän on mahdollista
kokea onnistumisen iloa. Tämä on tärkeää
jaksamisen kannalta, pyrittäessä seuraavaan
välitavoitteeseen.
Tavoitteen tulee olla riittävän kunnianhimoinen - sen tulee vaatia muutoksia toiminnassa. Riittävä muutos voi hyvinkin olla
vain työnsuorittajan asenteen muuttaminen
negatiivisesta positiiviseksi. Tavoitteen tulee
olla realistinen eli sen saavuttaminen on
oltava mahdollista. Visioita tulevaisuudesta
tarvitaan pitkän tähtäimen tavoitteiden
8

asettelussa. Mikäli visio siitä miltä toiminta
näyttää tietyn ajan kuluttua on riittävän
selvä, ovat mahdollisuudet vision toteutumisesta hyvät.
Tavoitteiden asettaminen ei sinänsä johda
tuloksiin vaan lisäksi tarvitaan toimenpidesuunnitelma sekä tavoitteiden ja mahdollisten osatavoitteiden aikataulu. Mikäli asioiden tekemisille ei ole olemassa aikarajaa, on
tekosyitä niiden tekemättä jättämiselle aivan
liian helppo löytää.

Asenteella eteenpäin
Negatiivisten ajatusten välttäminen on eräs
perusedellytyksistä tulevaisuuden toiminnan
turvaamisessa. Ajatuksen juoksumme ”perusasetus” on, että ajattelemme sitä mitä
emme halua tapahtuvan. Tämä huonojen
vaihtoehtojen ajatteleminen ”syö miestä”
niin, ettei myönteisille mahdollisuuksille jää
juurikaan tilaa ajatusmaailmassa. Positiivinen
asennoituminen tulevaisuuteen, negatiivisten
ajatusten välttäminen ja asioiden ilmaiseminen myönteisellä tavalla johtaa suuremmalla
todennäköisyydellä siihen, että asiat sujuvat
siten kuin me niiden haluaisimme sujuvan.
Tämä taas vaati itseluottamusta ja rohkeutta, joita molempia pystyy kehittämään.

Tee, älä aio
Seinäjoen
Areenassa
7.4.
puhunut
Kuortaneen valmennuskeskuksen johtaja
Tapio Korjus toi esille kuinka tärkeää ihmisen itsevarmuudelle ja itseluottamukselle on
ympärillä toimiva tukiverkosto.Tukiverkosto
on se mihin nojataan omien voimavarojen
sekä keinojen ollessa vähissä. Pakonomainen
liika yrittäminen johtaa yleensä hallitsemattomaan tilanteeseen, josta
seuraa enemmän tai vähemmän heikko lopputulos.
Korjus valaisi tuottajia siitä, että
oikea tapa

tehdä työtehtäviä on keskittyä siihen miten
huippusuoritus tehdään.Varman päälle tekeminen johtaa korkeintaan keskinkertaiseen
suoritukseen. Samaan lopputulokseen vie
myös asioiden kanssa puuhailu sen sijaan
että pyrittäisiin hoitamaan asiat ammattimaisesti ja sitä myöten saada asioihin
tekemisen meininkiä. ”Tein parhaani” -ilmaisussa on hiukan luovuttamisen sävyä.
Tämä ei enää riitä vaan meidän on pyrittävä
ylittämään itsemme ja pyrkiä em. huippusuoritukseen. Meillä kaikilla on voimavaroja
enemmän kuin itse tiedämme. Itse kunkin
mahdollisuudet ja vahvuudet on mahdollista
löytää ennakkoluulottoman ja positiivisen
asenteen avulla.

Laatua määrän sijaan
Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy asiaan
olla valmis panostamaan ja sitoutumaan
tekemäänsä suunnitelmaan. Vastoinkäymisiä
tulee, mutta niistä on pyrittävä löytämään
niiden hyvät puolet.
Kestävällä kehityksellä ei ole oikoteitä, ne
voivat jopa tuhota kaiken. Ei ole myöskään
aivan sama mitä tekee, vaan tekemisen
laatuun on kiinnitettävä paljon huomiota.
Tekemisen määrä ei ole ratkaisevaa vaan se,
että tehdään jämptisti oikeita asioita oikeaan
aikaan.”Harjoituspäiväkirjaan”
(lue esim. sikalakirjaan)
on kirjattava tapahtumia
toiminnan analysointia
varten.
MH

Unelmasta totta -ketju
Tapio Korjuksen mukaan.

Hyvälaatuisella eläinaineksella lisäkatetta
Tutkija Jarkko Niemi esitteli
Nokialla Sianjalostajainpäivillä
tekemänsä tutkimuksen tuloksia.Tutkimuksessaan Jarkko
selvitti sitä miten hyvä ja huono
sika eroaa toisistaan ja mitä taloudellista merkitystä sillä on.
Sian perimän ja ympäristötekijöiden tiedetään vaikuttavan merkittävästi lihasian kasvukykyyn ja ruhon laatuun. Sianjalostuksella
pyritään parantamaan näitä tuotannon
kannalta merkittäviä ominaisuuksia kuten
sikojen päiväkasvu, ruhon lihakkuus ja rehuhyötysuhde. Tehdyt tutkimukset osoittavat
leikon ja imisän taloudellisessa tuottavuudessa olevan eroja. Erityisen suuri vaikutus
sikapaikan tuomalle katteelle on sillä miten
helposti siat rasvoittuvat. Jalostuksella
pyritään vaikuttamaan sian kykyyn käyttää
hyväkseen rehuista saamaansa energiaa ja
valkuaista.

K-indeksi perustuu kolmeen osaindeksiin,
jotka ovat sian tuotanto-ominaisuudet
(kasvunopeus ja rehunkäyttö), teuraslaatu
(ruhonrasvaisuus ja -lihakkuus) ja lihanlaatu
(pH ja väri). Näissä ominaisuuksissa tapahtuvalla edistymisellä on suora vaikutus tuottajan saamaan tilityshintaan. Esimerkkinä
käytettiin 10 K-indeksipistettä paremman
sian tuotantotuloksia verrattuna jalostuksellisesti heikompi tasoiseen sikaan. Hyvä
sika kasvoi vapaalla ruokinnalla noin 38 g
päivässä nopeammin kuin huono. Hyvän sian
kasvatusaika 25 kg:sta 120 kg:aan oli 4 pv
lyhyempi kuin huonon. Liha-% oli 120 kg:n
elopainossa 1,4 prosenttiyksikköä parempi.
Hyvällä sialla on ruhon valkuaisen (lihasmassan) määrä aikuispainossa suurempi
kuin huonolla ja vastaavasti rasvan määrä
on alhaisempi. Tämä vaikuttaa suoraan
tilityshintaan ja ruhon käyttöarvoon jatkojalostuksessa.
Kun ruokinta ja teurastus optimoidaan sian
perinnöllisen tason mukaiseksi, tuottaa
hyvä sika (rajoitetulla ruokinnalla) vuo-

dessa noin 15 euroa ( liha-% ± 2 senttiä)
paremman tuloksen sikapaikkaa kohti kuin
huono sika. X kokoisessa sikalassa tämä
tekee tuotannosta X*15 € kannattavampaa
(X=lihasikapaikkojen lkm). Snellmanin tuottajillla tämä ero on vielä suurempi, koska
lihaprosentin arvo on 3 senttiä.
Sikapaikan tuottaman ylijäämän perusteella
näyttää siltä että sian perinnöllisellä tasolla
on suuri taloudellinen merkitys sianlihantuotannossa. Siksi hyvään eläinainekseen
kannattaa panostaa.
MH
Hyvä sika
Kasvatusaika 97 pv
25-> 120 kg
Päiväkasvu
991 g
Liha-%
58,3%

Huono sika
101 pv

Erotus
- 4 pv

953 g
56,9%

+ 38 g
+ 1,4%

Kasvatus vapaalla ruokinnalla kun hyvän ja
huonon sian ero oli 10 K-indeksipistettä.
Lähde: Jarkko Niemi, Kyösti Pietola, MTT
taloustutkimus ja Marja-Liisa Sevón-Aimonen, MTT eläinjalostus.

Tilan toiminta hallintaan

Pääluennoitsijana kurssilla toimi Erkki
Laitila IMO:lta.

Talven aikana on pienehkö
mutta sitäkin motivoituneempi
ryhmä tuottajia osallistunut
Sikatilojen toiminnanhallintakoulutukseen Ilmajoella. Koulutus toteutettiin yhteistyössä
Ilmajoen maatalousoppilaitoksen kanssa osana Business
2005-hanketta.
Kurssin aikana käytiin läpi toiminnanhallintajärjestelmän perusperiaatteet, tilan
tavoitteiden määrittäminen sekä niiden
nivoutuminen yhteen Snellmanin MP-sikaketjun tavoitteiden kanssa.

Liiketoimintasuunnitelman avulla määriteltiin tilan toiminnan tavoitteet niin laadun
kuin määrienkin osalta.
Prosessimaista ajattelumallia käytettiin
apuna tilan toimintojen kuvaamisessa. Tilan
toimintoprosesseille haettiin toiminnan
kriittisten pisteiden toimintaa ja tehokkuutta kuvaavia mittareita sekä haettiin
niille oikeat raja-arvot.
Toimintojen kuvaamisella pyritään löytämään toiminnan heikot lenkit sekä hakemaan niille uudet oikeat ratkaisut. Oikeilla
ratkaisuilla pyritään parantamaan tilan kannattavuutta eli parantamaan tuotantoon
sidottujen panosten/pääomien käyttöä
mahdollisimman tehokkaaksi.
Toimintojen kuvaamisen yhteydessä kartoitettiin niiden tarvitsemat resurssit sekä
omien resurssien käyttöaste. Samassa
yhteydessä keskusteltiin itse tekemisen
vaihtoehtona toimintojen ulkoistaminen eli
palvelusten ostaminen toisilta viljelijöiltä/
urakoitsijoilta. Näin vapautettuja omia
resursseja voidaan käyttää itse tehtävän
työn tehostamiseen, tilan tuottavuuden
parantamiseen ja oman hyvinvoinnin parantamiseen.
Kurssin jälkeen osallistujilla on eväät oman
tilansa toiminnan kriittiseen arviointiin.
Toiminnan kehittäminen edelleen voi

jatkua kurssin jälkeen yhteisesti vaikkapa
pienryhmissä.
Pääluennoitsijana kurssilla toimi Erkki
Laitila IMO:lta ja Snellmanin alkutuotantohenkilökuntaa. Muita kurssilla tietojaan
jakaneita asiantuntijoita olivat mm. ylitarkastaja Pekka Sandholm Maa- ja Metsätalousministeriöstä,
Jarkko
Niemi
Maatalouden Tutkimuskeskuksesta ja VPäivi
Salminen Maaseudun Työnantajaliitosta.
MH
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Korkealaatuinen
teurastusprosessi
Pietarsaaren Kuusisaaressa
sijaitseva Snellmanin teurastamo on huippumoderni laitos,
jossa panostetaan hyvään laatuun ja hygieniaan.
Teurastamo on yhdistelmäteurastamo, jossa
sian- ja naudanteurastus tehdään osittain
samoilla
laitteilla.
Sianteurastuslinjaan
asennettiin kaksi vuotta sitten ryhmätainnutuslaitteisto. Kalttaus tehdään nykyisin
vesikylvyn sijaan höyryllä.
–
Ryhmätainnutukseen
investoiminen
paransi teuraslaatua, koska teuraseläimiä
voidaan nyt käsitellä hellävaraisemmin ennen tainnutusta, toteaa tuotantopäällikkö
Sven Grankulla. Siat menevät 3–5 eläimen
ryhmissä itsekseen tainnutustilaan, jossa ne
tainnutetaan hiilidioksidikaasulla. Stressin
vähentäminen parantaa lihan laatua.

Käsi- ja veitsihygienia on erityisen tärkeää
lihantarkastusta edeltävissä työvaiheissa.
Kaikille koneille ja muille apuvälineille on
oltava omat sterilointilaitteet.
Tiukkojen hygieniavaatimusten vuoksi ulkopuoliset henkilöt saavat liikkua tiloissa vain
hyvin rajoitetusti.

Eettiset periaatteet
Eläinten käsittelyä Snellmanilla kuljetusten
purkamisesta tainnutukseen on arvioitu
Lihatutkimuskeskuksen eettisessä tarkastuksessa. Yksityiskohtaisen tarkastuksen
avulla työvaiheita on pystytty kehittämään
tehokkaasti. Uuden hellävaraisen tainnutusjärjestelmän ansiosta on mm. voitu minimoida sähköpiiskan käyttöä.

Kustannustehokas toiminta
Erittäin hygieninen
– Pyrimme pitämään Snellmanin teurastuslaadun mahdollisimman hyvänä, Sven Grankulla
kertoo. Hygieniavaatimuksemme ovat sen
vuoksi hyvin tiukat. Tarkastuseläinlääkäri
ja hänen apulaisensa tarkastavat ruhot ja
niiden sisäelimet. Lisäksi meillä on oma erityinen työryhmä, jonka tehtävänä on valvoa
ruhojen puhtautta teurastuslinjan varrella.
Tärkeä osa omavalvontaa on lähtötarkastus
teurastushallissa, jossa varmistetaan, että
ruhot ovat täysin puhtaita.

Snellman pyrkii olemaan yksi Pohjoismaiden
kustannustehokkaimmista teurastamoista
mm. käyttämällä ajanmukaista tekniikkaa ja
hyödyntämällä laitoksen tarjoamat mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
– Hyödyntämällä laitoksen resurssit optimaalisesti voimme myös pitää tuottaja- ja
kuluttajahintamme kilpailukykyisinä, Sven
Grankulla toteaa. Tähän tarvitaan myös ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilöstöä.
Panostamme paljon koulutukseen ja lisäämme siten tietoisuutta laatutyön tärkeydestä.
HJ

Snellman investoi kasvuun
Snellman aikoo tehdä vuonna
2005 uusia investointeja, joiden ansiosta yritys voi jatkaa
kasvuaan.

Kuvat ylhäältä:
1. Ruhoja käsiteltäessä on hyvä hygienia
erittäin tärkeää.
2. Sianruhojen lihaprosentin mittaus.
3. Siat menevät tainnutuskarsinaan
itsekseen 3–5 eläimen ryhmissä.
4. Sven Grankulla ja työnjohtaja Åsa Wargh
teurastustiloissa.
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Snellmanin teurastuskapasiteetti on tällä
hetkellä noin 22 miljoonaa kiloa vuodessa.
Nykyisen teurastuslinjan vuosikapasiteetti
voisi kuitenkin olla jopa 50 miljoonaa kiloa,
jonka Snellman pyrkiikin nyt määrätietoisesti hyödyntämään. Yritys aikoo esimerkiksi investoida suurempiin kylmätiloihin.
– Aiomme käynnistää rakennusurakan jo
tänä vuonna, kertoo Snellmanin teurastamon tuotantopäällikkö Sven Grankulla.
Laajennamme nykyistä 450 m2:n kylmätilaamme vielä 500 m2:llä.

Yksilökohtainen leikkuu
Laajennusurakan yhteydessä Snellman
ottaa käyttöön myös uudet leikkuulinjat,
joissa voidaan seurata yksittäisten sikojen
leikkuuta.
Uusista linjoista hyötyvät selvästi myös
teurastamon työntekijät. Seurannan avulla lihanleikkaajat voivat saada palautetta
ruhokohtaisista työsuorituksista. Lisäksi
uudet linjat parantavat leikkuutyön ergonomiaa ja tuotteiden jäljitettävyyttä.
Suunnitteilla on myös antaa tuottajille entistä parempaa palautetta leikkuun todellisesta saannosta. Palautteen avulla tuottajat
voivat arvioida tuotantoaan ja kehittää sitä
edelleen.
HJ
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Naudanhankinnan yhteyshenkilöt
1. Pekka Taipale
2. Matti Kastarinen
3. Anders Fellman
4. Antero Lång
5. Peter Björk
6. Jarmo Niemelä
7. Eero Sallinen
Antti Sallinen

0500-265 635
0500-263 995
0400-365 595
0400-160 705
0500-263 996
0500-369 597
0400-384180
040-5543621

Hankintakonttori
Mona Julin
hankintapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Martti Hassila
kenttäpäällikkö, sika
(06) 786 6344, 044-796 6344
Vesa Hihnala
kenttäpäälllikkö, nauta
(08) 465 855, 044-796 6345
Reijo Lintulahti
sikaneuvoja
044-796 6542
Lisa Ahlgren
hankintasihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
eläinvälityskoordinaattori
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
hankintajohtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
s-posti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Tuottajatilaukset tehdään nykyään suoraan myymälään. Puhelinnumero on 06-786 6384.
Maria Grankulla ja Marja-Leena Korkeamäki vastaanottavat tilauksen.

Tervetuloa
tuottajamyymälään!
Snellmanin Kuusisaaressa olevassa henkilökunta- ja tuottajamyymälässä vieraillaan ahkerasti. Myymälästä Snellmanin
tuottajat ja henkilökunta voivat
ostaa lähes kaikkia Snellmanin
valikoimista löytyviä tuotteista.
Tiskin takana palvelevat Maria Grankulla ja
Marja-Leena Korkeamäki.
Tuotteita on kuluttajapakkauksissa sekä
osa valikoimasta myös irtomyynnissä.
2-luokan nakit ja metrilenkki sekä muut
tuotteet, joissa voi esiintyä mm. pieniä
pakkausvirheitä, ovat suosikkeja, jotka
menevät heti kaupaksi. Jauhelihaa ja muita
tuore-lihatuotteita myydään myös.

On myös mahdollista lähettää sähköpostia
osoitteeseen myymala@snellman.fi
Maria Grankulla huomauttaa myös, että
tuottajamyymälä on suunnattu tuottajille
perheineen, ei sukulaisille tai tuttaville.

Syö lounasta tai juo kahvit
henkilöstöruokalassa!
Toukokuun alusta alkaen tuottajat voivat
hakea ruokalippuja myymälästä. Liput
oikeuttavat lounaaseen tai pullakahveihin
henkilöstöruokalassa. Maksu tapahtuu
ruokalassa.
Lounassetelit maksavat 5 € ja kahvi ja
pulla 2 €. Lounasta tarjoillaan arkisin klo
11–12.
HJ

Tuottajakortti mukaan!
Tuottajat, jotka haluavat asioida kaupassa,
tarvitsevat mukaansa tuottajakortin, joka
näytetään portilla vartijalle. Kortti on voimassa vuoden kerrallaan. Maksuvälineenä
käy pankkikortti. Maatilan Parhaat
-sopimustuottajat voivat ostaa luotolla
tulevia tilityksiä vastaan. Käteistä ei oteta
vastaan.

Hankintakonttori

Tuottajatilaukset myymälään

Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh. * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
www.snellman.fi

Mikäli halutaan jotakin erityistä tuottetta
kannattaa se tilata etukäteen, varmistaakseen sen saatavuuden kauppaan tultaessa.
Mikäli ei itse voi tulla myymälään, toimitetaan tilauksia yli 50 toimituspaikaan eri
puolille Snellmanin hankinta-aluetta.
– Tuottajatilaukset tulevat nykyään suoraan kauppaan, sanoo Maria Grankulla.

Henkilöstö- ja tuottajamyymälän aukioloajat
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai

9 – 14
9 – 16.30
9 – 16
9 – 16.30
9 – 16

Tilaukset puhelimitse 06-786 6384
tai s-postitse myymala@snellman.fi
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Mukavaa kevättä, toivoo Herra Snellman!

