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Vastuu ihmisistä
Snellmanin infolehti
tuottajille ja yhteistyökumppaneille

Eräs Snellmanin strategiaohjelman kohta on
ollut mielessäni viime viikkoina. Olemme
sanoneet, että haluamme olla esimerkillinen
vastuunkantaja sekä ihmisistä että ympäristöstä.
Ihmisillä on keskeinen asema Snellmanin toiminnassa. Työn tekevät ihmiset, jotka ovat
keskellä elämäänsä. Meillä on tuottajia, henkilökuntaa, asiakkaita ja kuluttajia, jotka kaikki ovat jollakin tavalla osa tavallisten ihmisten arkipäivää.Vuosi sitten kirjoitin otsikolla
”Me olemme kaikki tärkeitä” tuottajista,
jotka olivat kokeneet yllättäviä vastoinkäymisiä vuoden aikana. Nyt vuotta myöhemmin näemme, että elämä on jälleen kääntänyt uusia lehtiä monille elinympäristömme
ihmisille. Kuluneen vuoden aikana olemme
menettäneet tuottajia ja työkavereita sairauksien, onnettomuuksien ja kuoleman kautta – myös nuoria ihmisiä, jotka ovat olleet
mukana tuottajalehdessämme.

Vastaava julkaisija ja toimittaja
Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab

Nämä tapahtumat muistuttavat siitä kuinka
tärkeitä olemme toisillemme. Sen takia toivon, että voimme edelleen työssämme nostaa näkyviin vastuun ihmisistä. Ihmishenki
on aina aineellisia tavoitteita tärkeämpi. Toisaalta meidän täytyy myös kehittää toimintaamme siten, ettei kenestäkään tule tiimin

Toimittaja
Heidi Jylhä, Solid Media

Anders Fellman

Painos
3500 suom.
1000 ruots.

Yhteystiedot
Oy Snellman Ab
PL 113
68601 Pietarsaari

Tomas Gäddnäs
Hankintajohtaja, Oy Snellman Ab

Siitä päivästä ei tullut suunnitellun kaltainen.
Paljon tuli muuttamaan Snellmanin työyhteisölle sekä monelle tuottajalle. Pian kävi ilmi,
että hankinta-asiamiehemme, liikennöitsijä
Anders ”Anton” Fellman, ja hänen kuljettajansa Mats ”Masse” Fellman olivat menehtyneet traagisessa onnettomuudessa. Omaisten ja Snellmanin lisäksi surusanoma liikutti
koko maakuntaa.
Anders ja Mats olivat serkuksia. Huolimatta
vain 45 vuoden iästään, heillä oli hyvin pitkä
ura takanaan eläintenhankinnassa ja -kuljetuksissa. Jo nuoruusvuosinaan he alkoivat
työskennellä isiensä teurastamoyrityksessä,

*06 786 6111
Mats Fellman
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Rauhallista Joulua!

Sateisena marraskuun aamuna, torstaina
10.11.2005, puhelin soi yhtäkkiä. Eräs kollega
läheiseltä teurastamolta oli kuullut radiosta
onnettomuudesta Kälviällä, jossa oli ollut
osallisena eläinkuljetusauto.

Graafinen muotoilu/taitto
Solid Media

www.snellman.fi

Joulun sanoma koskee myös ihmisiä, tavallisia ihmisiä, jotka saivat omakseen suuren
ilosanoman, sanoman että joku todella välittää heistä. Joulun kuningas tiivisti itse sanoman eräänä yönä kauan sitten seuraavasti:
Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että
hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään,
joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä. Tämän ilosanoman
haluan tänä vuonna välittää eteenpäin joulutervehdyksenä kaikille kanssaihmisille, tuottajille ja yhteistyökumppaneille.

In memoriam
Anders ja Mats Fellman

Kuvat
Martti Hassila,Vesa Hihnala
Ann Rudbäck (kansikuva)
Snellmanin arkisto

Painotalo
FORSBERG ©

toiminnalle korvaamatonta. Uudet ihmiset
jatkavat siitä mihin toiset lopettavat. Herra
Snellmanin tiimi on edelleen miljoonille ihmisille tärkeä. Se on tärkeä meille kaikille,
jotka olemme rakentamassa sen toimintaa,
mutta se on myös tärkeä kaikille niille, jotka saavat nauttia tiimin tuloksista. Kuluneen
vuoden aikana useat nuoret ihmiset ovat
myös saaneet aloittaa uransa tämän tiimin
lihantuottajina – innolla, mutta myös lievällä
jännityksellä tulevien haasteiden edessä.

Snellmanin uusi TJ:
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Martti Vähäkangas.
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sen omaksi. MP-ohjelmasta on hyötyä niin
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koska se turvaa sekä raaka-aineen laadun
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Snellman nostaa
naudan hintaa

Kuusisaaren laitokset laajenevat.

Naudantuotannon ammattilaisia Kaustisen nautapäivällä.

Pietarsaaren Teurastamossa, missä he mm.
ajoivat teuraita sekä välityseläimiä. Snellmanin ostettua teurastamon vuonna 1986
Anders ja Mats aloittivat Snellmanin palveluksessa. Aluksi he molemmat toimivat
hankinta-asiamiehinä. Anders toimi lisäksi liikennöitsijänä omalla autollaan ja hän
palkkasi myöhemmin Matsin kuljettajaksi.
Snellmanin rekisterissä Anders Fellmanin
hankinta-alueella oli yli 500 aktiivista tilaa.
Lisäksi Anders ja Mats olivat kuljetustehtävien kautta tulleet tutuiksi monille muille
tuottajille paljon laajemmalla alueella.
Anders ja Mats kohtasivat vuosiensa aikana
maaseudun ihmisiä lukemattomia kertoja.
Itse muistan heidät hyvin jo 1980-luvun alkupuolelta kun he kävivät usein kotitilallani.
Heiltä löytyi aina aikaa pohtia hetki eläimiä
ja niiden kasvatusta. Muistan hyvin miten
nuorena maatalonpoikana tuntui hyvältä
saada osakseen muutama kehuva sana välitysvasikoista tai sonnien komeudesta. Uskon, että niitä tiloja on maakunnassa monia,
joissa tämän jälkeen on saatu jakaa tämä
ilo esitellä eläimiään todellisille ammatti-

Vanhat totuudet pätevät
edelleen porsastuotannossa.

miehille. Keskellä vaativaa ja varsinkin viime
aikoina myös stressaavaa työtä, Anders ja
Mats saivat jakaa arkipäivän ilot ja murheet
monien ihmisten kanssa.
Anders ja Mats olivat hyvin osaavia työkavereita tiimissämme. Eläinten käsittelyn ja
kokemuksen osalta heillä oli sellainen ammattitaito, jonka alalla harva saa. He saivat
myös olla mukana opettamassa monta nuorempaa kuljettajaa. Snellmanilla olemme
hyvin kiitollisia siitä työstä, jonka serkukset
Anders ja Mats tekivät yritykselle, samalla
kun jaamme suuren surun ja kaipauksen
yhdessä kaikkien omaisten kanssa.
Anders ja Mats ovat nyt poissa. Uudet voimat vievät heidän työtään eteenpäin. Haluamme osoittaa lämpimän kiitoksen kaikille
tuottajille ja yhteistyökumppaneille sydämellisestä tuesta ja myötäelämisestä, jotka
ovat auttaneet läpi vaikean onnettomuuden jälkeisen ajan.
Rauha Anders ja Mats Fellmanin muistolle.
TG

Snellman lähtee aktiivisesti nostamaan naudanhankintaa vuonna
2006. Tämän vuoksi haluamme
olla edelläkävijänä muutoksissa
jotka parantavat naudantuottajien mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan.
Ensivuodelle olemme suunnitelleet eräitä
aktiivisia toimenpiteitä jotka samalla parantavat myös Snellmanin kilpailukykyä.

Lue lisää sivulta 6!

Snellman säilytti sian
hintatason
Vuosi 2005 on ollut tasainen vuosi Snellmanin sikaketjulle. Sikamarkkinoiden tilanne on ollut
vakaa ja olemme onnistuneet
pitämään hintatason muuttumattomana käytännössä koko
vuoden.
Huolimatta kilpailijoiden hinnanalennuksista,
piti Snellman sianhinnan muuttumattomana,
mikä todennäköisesti on jarruttanut uusia
hinnanalennuksia.

Lue lisää sivulta 9!
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Luottamuksellista yhteistyötä
uudistetussa organisaatiossa
Snellman on yritys, jossa kasvu
ja arvot toimivat menestyksekkäästi rinnakkain, toteaa Snellmanin uusi toimitusjohtaja Martti Vähäkangas.
Martti Vähäkangas on toiminut Snellmanin
hallituksen jäsenenä vuodesta 1998 lähtien.
Hän on työskennellyt UPM-Kymmenen johtoryhmissä 20 vuoden ajan, sekä Suomessa
että Kiinassa.

jolloin toiminnan strukturointi on tärkeää,
Martti Vähäkangas toteaa. Pyrimme muuttamaan yrityksen organisaatiota niin, että
vastuut selkeytyvät.
Yksi Snellmanin strategisista tavoitteista on
panostaminen kansainvälisiin markkinoihin.
Martti Vähäkankaan tausta on myös tässä
suhteessa Snellmanin kannalta erinomainen.
– Olen oppinut työni kautta, miten isoilla
kansainvälisillä ja maailmanlaajuisilla markkinoilla kannattaa toimia. Toivon kokemuksestani olevan Snellmanille hyötyä.

Strukturoitua toimintaa
UPM:llä strategisissa ja hallinnollisissa tehtävissä toimineella Martti Vähäkankaalla
on kokemusta toiminnan vastuullisesta ja
strukturoidusta kehittämisestä sekä vastuualueiden delegoimisesta suuressa organisaatiossa, mistä tulee olemaan hyötyä myös
Snellmanille.
– Snellman on kasvanut suureksi yritykseksi,

Kaikki hyötyvät laatuohjelmasta
Metsäteollisuudessa Martti Vähäkangas on
päässyt tutustumaan myös hankintaorganisaatioihin ja sen toimintamalleihin. Ovathan
monet yksityiset metsänomistajat myös
eläintenkasvattajia, joilla on yhteyksiä näiden
molempien teollisuuksien kanssa.
– Hankinnassa on tärkeintä se, että tuotta-

jat omaksuvat laatuohjelmamme ja kokevat
sen omaksi. MP-ohjelmasta on hyötyä niin
yritykselle, tuottajille kuin myös kuluttajille,
koska se turvaa sekä raaka-aineen laadun
että tuottajien tulonsaantimahdollisuudet.

Keskinäinen luottamus
– MP-ohjelma on Snellmanille ja tuottajille
hyvä ja tehokas toimintamalli, Martti Vähäkangas toteaa. Luotamme tuottajiimme ja
sen mukaan voimme puolestamme arvioida raaka-aineen määriä. Tuottajat voivat
puolestaan luottaa meihin. Snellmanin kasvava menestys lisää myös laadukkaan raakaaineen tarvetta.
Noudatamme hankinnassa samaa perusfilosofiaa kuin koko yrityksessä – Snellmanin
on oltava laatujohtaja. Siten Snellmanin pitää
olla myös kehityksen edelläkävijä ja laatujohtaja raaka-ainetuotannossa.

Dynaaminen organisaatio ja hyvä
yritysetiikka
Martti Vähäkankaan mielestä yksi Snellmanin
tärkeimmistä kilpailueduista on yrityksen
nuori ja dynaaminen organisaatio. Snellmanilla ei ole pörssiyhtiön rasitteita vaan yritys
voi reagoida nopeasti muutostilanteisiin.
– Snellmanilla on kaksi vahvaa tasetta: vahva
vakavaraisuus ja vahvat henkilöstöresurssit.
Henkilöstömme todella vahva sitoutuminen
työhönsä on resurssi, joka on pysynyt yrityksessä sen perustamisesta lähtien. Lisäksi
Snellman on tunnettu hyvästä yritysetiikastaan. Toimimme markkinoilla rehellisin kilpailukeinoin, laatumme on aitoa ja uskallamme työskennellä pitkällä tähtäimellä.

Ylivieskasta Pietarsaareen
Martti Vähäkangas syntyi vuonna 1951 Ylivieskassa, mutta työn mukana hän on siirtynyt Helsinkiin, Vaasaan ja Pietarsaareen. Vähäkankaan vaimo on kotoisin Pietarsaaresta,
ja perhe tuntee olevansa täällä kuin kotonaan, vaikka onkin asunut useiden vuosien
ajan muualla. Työ ei jätä kovinkaan paljon
vapaa-aikaa, mutta Snellmanin tuore toimitusjohtaja yrittää ehtiä tekemään 10 km:n
juoksulenkin kahdesti viikossa.
HJ

Martti Vähäkangas aloitti Snellmanin toimitusjohtajana 1.11. 2005.
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Kuusisaaren rakennusprojekti käynnistyi marraskuussa pohjatöillä. Laajennuksen arvioidaan
valmistuvan ensi kesään mennessä. Kuvassa projektipäällikkö Anders Snellman, vastaava rakennusmestari Sven Åkerlund ja tekninen päällikkö Markus Snellman.

Snellman investoi tulevaisuuteen
Snellmanin toiminta kasvaa kovaa vauhtia! Snellman käynnisti
äskettäin Kuusisaaren tuotantolaitoksen laajennustyöt, joiden
tarkoituksena on parantaa yrityksen kilpailukykyä entisestään
ja antaa mahdollisuuden hankinnan lisäämiseen. Projektipäällikkönä toimii Anders Snellman ja
vastaavana rakennusmestarina
Sven Åkerlund.
Jo viidennen kerran laajennetun Kuusisaaren
tuotantolaitoksen teurastamo ja lihaosasto
saavat tällä kertaa 800 m2 uutta kylmätilaa.
Kylmätilan lisääminen nostaa teurastuskapasiteettia merkittävästi ja Snellmanilla on

valmius jatkaa määrätietoista kasvuaan.
– Snellman tarvitsee lisää raaka-ainetta
voidakseen laajentaa markkinoitaan ja lisätä jalosteiden tuotantoa, Anders Snellman
kertoo. Suurempien kylmätilojen ansiosta
teurastamo pystyy lisäämään hankintaansa
ja vastaanottamaan toimituksia myös uusilta
tuottajilta.

Optimaalinen hyödyntäminen
Snellman saa myös paremmat mahdollisuudet parantaa kilpailukykyään ja laatuaan entisestään siirtymällä aivan uuden leikkuutekniikan käyttöön ensimmäisenä Suomessa.
– Uusilla leikkuulinjoilla punainen liha pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, Anders Snellman kertoo. Linjat
suunnitellaan lisäksi siten, että niillä voidaan

mitata jokaisen lihanleikkaajan työsuoritus
sekä laadullisesti että määrällisesti. Vastaavia
leikkuulinjoja ei ole Suomessa vielä käytössä.

Palautetta tuottajille
Uudet leikkuulinjat parantavat raaka-aineen
jäljitettävyyttä entisestään, mistä on hyötyä
sekä kuluttajille että tuottajille. Yksittäiset
tuottajat saavat tiedot tuotantoeläintensä
saannosta ja me voimme antaa koulutustilaisuuksissa konkreettisempaa palautetta
linjoilta saaduista tuloksista.
Tämä vahvistaa tuottajien ja Snellmanin yhteistyötä ja tukee tuottajien kehitystä MPlaatuohjelman mukaisesti.

Pitkälle tähtäävä hanke
Kuusisaaren rakennusprojekti käynnistyi
marraskuussa pohjatöillä. Vaikka rakennustyö tapahtuu talvikaudella arvioidaan laitoksen valmistuvan ensi kesään mennessä. Sen
jälkeen on vuorossa sisäänajo ja koulutus
uusien linjojen käytössä.
Hanke työllistää kymmenisen alihankkijayritystä.
HJ

Snellmanin tehtaat Pietarsaaren Kuusisaaressa saa 800 m2 lisää kylmätilaa teurastamon käyttöön. Kylmätilan lisääminen nostaa
teurastuskapasiteettia merkittävästi ja antaa
valmiuden jatkuvaan hankinnan kasvuun. Kylmätilan rakennusprojekti on viides laajennus
Kuusisaaressa.
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Snellman nostaa naudan hintaa
Snellman lähtee aktiivisesti nostamaan
naudanhankintaa vuonna 2006. Tämän
vuoksi haluamme olla edelläkävijänä muutoksissa jotka parantavat naudantuottajien
mahdollisuuksia kannattavaan toimintaan.
Tavoitteemme on olla hankinta-alueemme
aktiivisten ja laatutietoisten naudantuottajien paras yhteistyökumppani. Ensivuodelle
olemme suunnitelleet eräitä aktiivisia toimenpiteitä, jotka samalla parantavat myös
Snellmanin kilpailukykyä.
Snellman nostaa naudan hintaa tammikuussa. Marraskuussa teimme päätöksen
markkinalisästä ja takuuhinnasta, mikä tarkoittaa että hintataso sonnilla ja hieholla
on ainakin 10 c/kg korkeampi kuin marraskuussa. Takuuhinta nostaa myös lehmän
hintatasoa vähintään 5 c/kg. Kaikki Snellmanin aktiiviset tuottajat voivat päästä
osalliseksi tammikuun hintalisistä. Tavoitteemme on myöhemmin edelleen kehittää

takuuhintajärjestelmää eduksi vakituisille
tuottajille. Haluamme aina taata kilpailukykyisen hinnan ammattitaitoisille kasvattajille, jotka suunnittelevat toimintaansa
yhteistyössä Snellmanin kanssa.

Maatilan Parhaat -hinnoittelu
uudistuu
Uudistus Maatilan Parhaat -hinnoittelussa
jatkuu. MP-hinnoittelu lehmälle ja hieholle uudistettiin jo aikaisemmin niin, että se
ottaa huomioon koko tilan vuosimyynnin.
1.1.2006 lähtien myös sonninkasvattajilla
on mahdollisuus samantyyppiseen hinnoitteluun. Tämän myötä aktiivisilla tuottajilla
on mahdollisuus nostaa hintatasoa eläimilleen.
Vuodenvaihde tuo mukanaan myös eräitä kevennyksiä nuoren naudan ja lehmän
Maatilan Parhaat -laatulisävaatimuksiin.
Tämä tarkoittaa, että yhä useampi eläin

pääse osalliseksi lisähinnasta. Lisätietoa
hinnoittelu uudistuksesta saat kenttäedustajiltamme vuoden vaihteessa. Yksityiskohtaista tietoa hinnoittelu uudistuksesta on
myös seuraavassa Maatilan Parhaat infolehdessä sekä Anelma -markkinatiedotteessa (http://anelma.snellman.fi) vuodenvaihteen jälkeen.
Snellman on edelleen turvallinen ja kilpailukykyinen yhteistyökumppani, joka kantaa
vastuuta suomalaisesta naudantuotannosta. Maatilan Parhaat konseptin kautta niin
maidontuottajilla kuin myös erikoistuneilla
naudantuottajilla on parhaat edellytykset
sekä teuras- että välityseläintensä markkinointiin. Marras- ja joulukuun aikana viisi
bussilastillista tuottajia on päässyt tutustumaan Snellmanin toimintaan paikan päälle
Pietarsaareen. Vierailut ovat hyvä tapa syventää yhteistyötä.
TG

Teurasarviointia nautapäivällä
jota voi harjoitella ja hyödyntää omien eläinten teuraskypsyyttä määriteltäessä.

E-luokan Limousin-sonni

490 kg
E1
Anders Krookin Limousin-sonnilla oli 490 kg:n teuraspaino, lihakkuusluokka E ja rasvaluokka 1.

Naudanlihantuotannon
tehostaminen Pohjanmaalla -projekti
järjesti tuottajilleen teemapäivän Snellmanilla marraskuun
alussa.
Teemapäivän aikana tuottajat osallistuivat mm. elävien eläinten teurasarviointiin
Martti Hassilan ja Maj-Hild Holmströmin
opastuksella. Projektissa kesästä lähtien mukana ollut Maj-Hild Holmström on ehtinyt
6

vierailla projektiin osallistuvilla Pohjanmaan
nautatiloilla.
– Ruotsinkielisen Pohjanmaan nautatiloilla lihanautojen kasvatusaika on liian pitkä,
Maj-Hild Holmström kertoo. Kasvattamista
voidaan nopeuttaa mm. panostamalla rehunviljelyyn ja -korjuumenetelmiin sekä paneutumalla asioihin perusteellisesti.
Teurasarvioinnissa tuli ilmi, kuinka vaikeaa
elävän eläimen lihakkuuden ja rasvaisuuden
arviointi on. Arviointi on kuitenkin taito,

Yksi teemapäivänä arvioitavista teuraseläimistä oli närpiöläisen Anders Krookin 18
kuukauden ikäinen sonni, joka luokiteltiin
lihakkuusluokkaan E. Anders Krook on panostanut Limousin-rotuun, hänen tilallaan
on nyt 53 emolehmää.
– Pidän rodusta, koska poikiminen on lehmille helppoa ja lihakkuus on hyvä, diplomin
hyvistä tuotantotuloksistaan saanut Anders
Krook kertoo.

Ruokinta ja hyvä ympäristö
Jepualainen naudankasvattaja Lars-Erik Elenius sai myös diplomin hyvistä tuloksistaan.
– Ruokinta on tärkeää, samoin ympäristö ja
huolenpito, hän vastaa, kun häneltä kysytään
menestymisen salaisuutta naudankasvatuksessa.
Hänen mielestään tärkeää on myös navetan
ilmanlaatu ja se, että eläimillä on tarkoituksenmukaiset tilat. Lars-Erik Eleniuksen tilalla on sekä lämmin että kylmä osasto, joissa
molemmissa on kourut ja kuivikkeet.
HJ

Menestyneitä
naudantuottajia
palkittiin
Kaustisen nautatilaisuuden lopuksi palkittiin menestyneitä naudantuottajia
2004 vuoden tulosten perusteella. Perusteena palkitsemiselle oli tilojen nettopäiväkasvu syntymästä teurastukseen
sekä eläinten lihakkuus ja rasvaisuus.
Kaustisen tilaisuudessa muistettiin seuraavia tuottajia:
Huhtala Arja ja Antero, Alahärmä
Korjonen Elisa ja Jukka, Kurikka
Laitila Tapani, Haapavesi
Lehtinen Pekka, Ilmajoki
Pellinen Anneli, Evijärvi
Pesonen Tanja ja Seppo, Kiuruvesi
Polso Juha,Veteli
Saarela Maija ja Hannu,Veteli
Marraskuun alussa muistettiin menestyneitä naudantuottajia ruotsinkielisessä nautatilaisuudessa Pietarsaaressa.
Tällöin palkittiin seuraavat tuottajat:
Elenius Lars-Erik, Uusikaarlepyy
Forsgård Per-Erik, Uusikaarlepyy
Nykung Andreas, Pedersöre
Anders Krook, Närpiö

Kaustisen nautatilaisuudella palkittuja tuottajia, vasemmalta Arja ja Antero Huhtala, Maija ja
Hannu Saarela, Anneli Pellinen ja Tanja Pesonen.

Erikoistuneet naudantuottajat kohtasivat Kaustisella
Kaustisen Kansantaiteenkeskuksessa järjestettiin 14.11. tilaisuus
erikoistuneille naudankasvattajille.
Tilaisuuteen osallistui yli 40 naudantuottajaa eri puolelta Snellmanin naudanhankinta-aluetta. Tilaisuuden teemana oli ”Kuka
uskoo suomalaiseen naudanlihaan?”, aiheeseen liittyen hankintajohtaja Tomas Gäddnäs
toi esille Snellmanin tavoitteita ja tulevaisuudennäkymiä. Snellman haluaa olla kolmen
suurimman toimijan joukossa liha-alalla Suomessa. Raaka-aineen saanti on elintärkeää
tavoitteisiin pyrittäessä. Vaikka naudantuotanto on Suomessa laskenut, Snellman käyttää edelleen vain kotimaista naudanlihaa.
Kotimaisuus on myös tärkeä osa Snellmanin
tuotemerkkiä.

Markkanen uskoo tulevaisuuteen

MTK:n kotieläinasiamies Jukka Markkanen
teki katsauksen tukipolitiikkaan.

MTK:n kotieläinasiamies Jukka Markkanen
teki katsauksen tukipolitiikkaan ja sen tuomiin haasteisiin naudantuotannolle. Maataloutta koskevat tukimuutokset, hyvästä
tarkoituksesta huolimatta eivät näytä yksinkertaistavan tukijärjestelmää, vaan tekevät
siitä toisaalta vain entistä monimutkaisemman. Tukiuudistuksen positiivisena puolena
Markkanen näkee mahdollisuuden järkevöit-

tää peltoviljelyä, rehualavaatimusten jäädessä historiaan. ”Ylimääräiseen” nurmenviljelyyn ei ole silloin tarvetta. Kotieläinasiamies
Jukka Markkasen mukaan suomalainen naudantuottaja voi katsoa eteenpäin rauhallisin
mielin. Hänen mukaansa mitään sellaista ei
tällä hetkellä ole näköpiirissä, joka uhkaisi
naudanlihantuotannon mahdollisuuksia selviytyä ja menestyä myös tulevaisuudessa.

Tilojen väliset kannattavuuserot
suuret
Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen ProAgria
Keskipohjanmaasta katsoi naudantuotannon
kannattavuutta taaksepäin perustuen Maaseutukeskustenliiton
kannattavuuskirjanpitotilojen tuloksiin.
Hämäläisen mukaan tuotannon kannattamattomuus ei monella tilalla näytä olevan suuri ongelma, vaan ongelmat liittyvät
yleensä maksuvalmiuteen. Tuen osuus tilojen kokonaistulosta on suuri ja ne maksetaan tietyin aikavälein, se johtaa helposti
maksuvalmiusongelmiin. Hämäläinen toteaa,
että kirjanpitotulosten mukaan naudanlihantuotannon kannattavuus kestää vertailun
muihin tuotantosuuntiin, kuitenkin tilojen
väliset kannattavuuserot ovat olleet erittäin
suuret. Oman talouden ja tuotannon suunnittelu on menestyksen ehto.
VH

Kehityspäällikkö Juha Hämäläinen ProAgria
Keskipohjanmaasta puhui naudantuotannon
kannattavuudesta.
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Sikainfopäivien antia:

Vanhat totuudet pätevät edelleen
Syksyn sikatilaisuudet järjestettiin Ilmajoen maatalousoppilaitoksella 9. ja 16.11 sekä Vöyrillä
Norvallassa 10. ja 24.11. Aiheet
oli jaettu lihasika- ja porsaspainotteisiin teemoihin. Päiville
osallistui kaikkiaan noin 140 aktiivista siantuottajaa.
Sikatutkimuksessa todettua
Maa- ja elintarviketalouden Hyvinkään sikatutkimuskeskuksen johtaja Hilkka Siljander-Rasi toi esille uusimpia tutkimustuloksia
ruokintaan, teurasominaisuuksiin sekä rotukysymyksiin liittyen.
Hilkka muistutti, että hyödyn ruokinnan
hienosäädöstä ja muista viimeistelytekijöistä saa vasta kun perusasiat ovat kunnossa.
Eli mikäli lihasikojen päiväkasvu on alle 850
g/pv, on syytä tarkistaa eläinaineksen laatu,
olosuhteet (terveystilanne ja ympäristö)
sekä ruokinnan peruskysymykset (rehun
raaka-aineet, koostumus sekä annostelu).
Jalostuksen mennessä eteenpäin on sikojen
kasvu nopeutunut, rehuhyötysuhde pienentynyt ja lihakkuus parantunut. Tästä johtuen
oli ilmeinen tarve tutkia oliko vuodelta 1995
peräisin olevat vanhat suositukset riittäviä
nykysioille. Tutkimuksessa testattiin sorkan
luiden murtolujuuksia, pisteytettiin eläimiä
liikuntakyvyn mukaan sekä selvitettiin lihasikojen jalkaheikkouksien riskitekijöitä.
Tutkimuksen tuloksena on uudet hiukan korotetut suositusarvot kalsiumin, fosforin ja
sulavan fosforin osalta.

Emakon alkujen omat tulokset antavat viitteitä siitä millaisia niiden jälkeläiset tulevat olemaan lihasikoina. Ohutsilavaiset hyvin kasvavat emot kertovat hyvästä tuotantopotentiaalista
ja alhaisemmista tuotantokustannuksista.

Roduista ja painoista
Eräs mielenkiintoisista tutkimuksista on
myös rodun ja loppupainon vaikutus kasvuun, rehunkulutukseen, rehuhyötysuhteeseen, kasvatusaikaan sekä sikapaikan
katetuottoon. Tulokset kertovat valkoisten
rotujen paremmuudesta. Teurastappiokin
pienenee vajaat 1,5% elopainon noustessa
100:sta 120 kiloon. Eli samassa ruhossa on
enemmän lihaa suhteessa arvottomampiin
osiin. Valkoisten rotujen lihakkuus oli reilun
prosenttiyksikön verran parempi loppupainosta riippumatta.Tämä näkyy luonnollisesti
myös tuottajan tilityksissä, silloin kun maksetaan laadusta. Sikapaikan katetuottoon
valkoisilla roduilla oli 10–20 % parantava
vaikutus, vaikka keskipaino oli tutkimuksen
sioilla vain vajaat 80 kg. Saman suuruinen
ero on myös imisien ja leikkojen välillä imisien eduksi.

Sitä mitä mittaat voit parantaa
Suomen kotieläinjalostusosuuskunnan sian-

Hilkka Siljander-Rasi toi esille uusimpia tutkimustuloksia.
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jalostusagronomi Soili Haltia puhui Ilmajoella
Porsaspäivässä tilan eläinaineksen kehittämisestä. Niin tilan kokonaisvaltaisessa toiminnan kehittämisessä kuin eläinjalostuksessakin pätevät samat lainalaisuudet. Vain niitä
asioita, mitä seurataan ja tunnetaan niiden
taso eri ajankohtina, on mahdollista kehittää
eteenpäin. Eläinaineksen kohdalla tarpeellisia mittareita ovat T-, K- ja H-indeksit sekä
K-indeksin muunnokset J- ja MP-indeksit.
Tiedot tuotantotuloksista kerätään sikatarkkailun avulla keskustietokantaan missä
yksittäisen tilan tiedot ovat erittäin tärkeänä tiedonlähteenä valtakunnalliselle eläinjalostukselle.

Eläinjalostuksella tehoa tuotantoon
Tilatestauksessa tavoitteena on rakenteellisesti kestävien sekä tuotanto-ominaisuuksiltaan korkealaatuisten yksilöiden valinta
tuotantoon ja uudistukseen. Tilatestauksen
päämäärät ovat yhtäpitävät MP-sikaohjelman tavoitteiden kanssa. Emakon alkujen

omat tulokset antavat viitteitä siitä millaisia
niiden jälkeläiset tulevat olemaan lihasikoina.
Ohutsilavaiset hyvin kasvavat emot kertovat
hyvästä tuotantopotentiaalista ja alhaisemmista tuotantokustannuksista. Samalla tilatestauksen tulokset kertovat eläinten hoidon ja ruokinnan onnistumisesta. Lisäksi on
todettu että T-indeksin parantuessa myös
porsimaikä alenee, pahnuekoko kasvaa ja
porsimavälit lyhenevät. Toisin sanoen porsastuotos/emakko/vuosi paranee.

Ruoki sikasi oikein
Sekä Ilmajoella että Vöyrillä veresti ruokinnan perusperiaatteita emakoiden ja porsaiden osalta Rehuraision kehityspäällikkö Päivi
Volanto. Ruokinnan punainen lanka on, että
rehu on hyvälaatuista ja se vastaa eläimen
tarpeita. Muutosten tulee olla hallittuja ja
eläimet tulee totuttaa käytettäviin aineosiin
hyvissä ajoin.Tämä koskee erityisesti porsaita ennen ja jälkeen vieroituksen.
Emakoiden ruokinnan tavoitteita ovat hyvä
maitotuotanto sekä mahdollisimman pienet
kuntoluokan vaihtelut. Runsas maidontuotanto varmistaa porsaiden korkean vieroituspainon ja siten ongelmattomamman
jatkokasvatuksen. Kuntoluokan vaihtelua
ehkäisemällä pysyy emakon terveys parempana ja hoitajakin säästyy ylipainoisten sekä
laihtuneiden emakoiden ylimääräiseltä huolenpidolta. Bonuksena tulee tietenkin parantunut porsastuotos.
Kiitokset jälleen kerran teille kaikille aktiivisille tilaisuuksiin osallistujille! Osallistumalla
on mahdollisuus vaikuttaa ja hakea niitä niin
tuiki tärkeitä tekijöitä, jotka tekevät omasta
tuotannosta entistä paremman niin hoitajalle itselle kuin eläimellekin.
MH

Snellman säilytti
sian hintatason
Vuosi 2005 on ollut tasainen
vuosi Snellmanin sikaketjulle.
Sikamarkkinoiden tilanne on
ollut vakaa ja olemme onnistuneet pitämään hintatason
muuttumattomana käytännössä koko vuoden.

Viime aikoina on myös kilpaileva yritys
alkanut tarjota markkinointimielessä
yksittäisille siantuottajille takuuhintoja.
Snellmanin takuuhinta koskee edelleenkin
kaikkia siantuottajia, mikä luo vakautta
markkinoille.

Tarjonta on ollut koko syksyn, muutamaa
lokakuun vajaata viikkoa lukuun ottamatta, tasapainossa Snellmanin viikkotarpeen
kanssa. Joulukuun lyhyemmät työviikot
saavat aikaan luonnollisesti lievän ylitarjonnan, mutta tilanteen odotetaan säilyvän vakaana myös vuoden vaihteen pyhien
aikana. Viikoittaiset teurasmäärät yltävät
3200 lihasikaan ja lähes 100 emakkoon.
Lihasian keskipaino on pysynyt koko vuoden yli 90 kg:n, kokovuoden keskipaino
on reilut 91 kg.

Hennessy-lihakkuusmittauksen
uusittu
kaava otettiin käyttöön 1.10.2005. Muutos ei aiheuta mitään dramaattisia muutoksia Snellmanin tuottajille. Tarkistus näkyy lihaprosentin suurempana hajontana
yksittäisten teurasruhojen välillä, mutta
keskilihakkuus on pysynyt suurin piirtein
aiemmalla tasolla. Lihaprosentti on noussut hiukan suuremmilla tiloilla, joilla on
hyvä eläinaines ja tarkka ruokinta, samalla
kun lihaprosentti on laskenut osalla heikomman eläinaineksen tiloista ja erityisesti ulkomaisten rotujen risteytyksillä.

Snellman on onnistunut pitämään sianhinnan hyvin vakaana koko vuoden ajan.
Huolimatta kilpailijoiden hinnanalennuksista, piti Snellman sianhinnan muuttumattomana, mikä todennäköisesti on jarruttanut uusia hinnanalennuksia. Snellmanin
viimeisin hinnantarkistus tehtiin, kun painobonus otettiin käyttöön toukokuussa.
Nykyinen hintataso pysyy edelleenkin
alustavana hintana aina maaliskuun 2006
alkuun asti. Tämä tarkoittaa, että Snellmanin tuottajille taataan hintataso, joka on
vähintään ± 3 c/kg nykyisestä tasosta.

Lihakkuuden mittaus uusittiin

Siantuottajat yhä tyytyväisempiä
hakupalveluihin
Sikapäivillä saivat tuottajat taas kertoa
mielipiteensä Snellmanin sikailmoitusja hakujärjestelmistä. Vastauksista käy
ilmi, että tuottajat ovat tulleet entistä
tyytyväisimmiksi järjestelmän toimintaan.
Esimerkkinä mainittakoon, että kokonaista
98 % vastanneista totesi hakuaikataulujen
toimivan hyvin tai erittäin hyvin. 80 %:lla
vastanneista tuottajista on yhteys Anelmainternetohjelmaan ja 60 % käyttää sitä
usein.
TG

Lihanlaatu kunnossa kun prosessi toimii
Helsingin Yliopiston Professori Eero Puolanteen tutkijaryhmän Snellmanilla tekemän
teurasruhojen lihanlaatukartoituksen tulokset esiteltiin
marraskuussa.
Tutkittiin mm. aiemmin havaittua ”höttöliha” laatuongelmaa, joka on sisäpaistin
sidekudoksen heikkoutta. Tutkimuksen
mukaan Snellmanilla ei ole tätä ongelmaa
mainittavissa määrin. Vain muutamasta
prosentista sikoja löytyi laatuongelman
merkkejä ja nekin sen lievintä muotoa.
Aiemmin Suomessa tehdyissä tutkimuk-

sissa ovat löydetyt laatumuutokset olleet
vakavampia ja ongelman esiintyvyys on ollut moninkertaista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisten sikojen lihanlaatu on hyvä ja
että koko prosessi aina alkutuotannosta
jäähdytykseen ja leikkuuseen asti toimii
moitteettomasti. Tuottajan näkökulmas-

ta on tärkeää, että sian viimeinen ruokinta tapahtuu teurastusta edeltävänä
päivänä. Sikoja noudettaessa tulee viimeisimmästä ruokinnasta olla kulunut
vähintään 5 tuntia.
TG

Soili Haltia toi esille tilatestauksen tärkeyden tehokkaalle porsaantuotannolle.
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Haasteelliset tavoitteet vuodelle 2006
Snellmanin teurasmäärät kasvoivat edelleen vuoden 2005 aikana. Sianhankinta kasvoi suunnitelmien mukaisesti, mutta naudanhankinta sitä vastoin laski
hieman edelliseen vuoteen verrattuna.
Oma sianhankinta kasvoi vuoden aikana noin
seitsemällä prosentilla. Sen lisäksi rahtiteurastimme 0,5 milj.kg sikaa toiselle liha-alan
yritykselle. Alkuvuoden aikana Snellmanin
naudanhankinta väheni samassa suhteessa,
kuin yleensä naudantuotanto koko maassa.
Syksyn aikana nautamäärät kuitenkin nousivat ylittäen jo edellisen vuoden tason. Kun
otamme huomioon, että yksi avainhenkilöistämme naudanhankinnassa Ylä-Savossa
vuosi sitten loikkasi kilpailevaan yritykseen,
onnistuimme yli odotusten pitämään asemamme nautamarkkinoilla. Olemme edelleen onnistuneet tavoitteessa hankkia riittävästi kotimaista naudanlihaa Snellmanin
tarpeeseen nähden. Snellman on tiettävästi
ainoa isommista lihayrityksistä alalla, jonka
ei vieläkään ole tarvinnut tuoda naudanlihaa,
vaan on selvinnyt ainoastaan suomalaisella
nauta- ja sikaraaka-aineella.

Hankinnan kasvu edelleen
tavoitteena 2006
Vuoden 2006 tavoitteet tähtäävät edelleen
hankinnan kasvattamiseen. Tavoitteenamme
on nostaa sianhankinta 16,5 milj. kiloon ja
naudanhankinta 7,5 milj. kiloon. Eläinvälityk-

sen tähtäimessä on 110 000 välitysporsasta
ja 9 300 vasikkaa ensivuoden aikana.
Kuluttajapakatun lihan ja leikkeleiden osalta Snellman on Suomen kolmen suurimman
yrityksen joukossa. Tätä asemaa haluamme
vahvistaa edelleen. Uskomme ja toivomme,
että tuottajat saavat nähdä tulevan vuoden
aikana edelleen pirteän Snellman-yrityksen,
joka aktiivisesti haluaa kehittää yhteistyötä Suomen parhaimpien ja tyytyväisimpien
tuottajien kanssa.
Haasteellisten tavoitteiden sekä kasvaneen
kilpailun myötä Snellman on valmis laajentamaan hankinta-aluettaan. Snellmanilla on
jatkossa naudanhankintaa koko vahvalla keskisen Suomen nautavyöllä. Sianhankinnassa
meillä on valmiudet siihen, että osa kasvustamme tulee jatkossa vahvalta sika-alueelta
Lounais-Suomesta. Olemme jo pitemmän
aikaa saaneet alueen tuottajilta kyselyjä
heille vaihtoehtoisesta toimintamallista,
johtuen varsinkin kilpailijoiden painostamisesta tuottajiaan ulkomaisten rotujen
käyttöön alhaisine teuraspainoineen. Meistä
tämä tuntuu hyvin positiiviselta, kun tuottajat tällä tavalla ottavat yhteyttä ja kyselevät
uusista yhteistyömahdollisuuksista.

sikkaita ja vähärasvaisia teurasruhoja, jotka
tuotetaan avoimessa tuotantoketjussa, jossa
eläimen tuotantoympäristö ja terveys ovat
tärkeällä sijalla. Siksi haluamme myös uudelleen arvioida erilaisten tukitoimenpiteiden
tarvetta kuten esimerkiksi neuvonta- ja
konsulttipalveluiden järjestämistä eteenpäinpyrkiville tuottajille, jotka haluavat kehittää tuotantoaan.
Kiitämme kaikkia tuottajia hyvästä yhteistyöstä vuonna 2005. Toivomme myös uuden
vuoden jatkuvan molemminpuolisen yhteistyön merkeissä.
TG

Vasemmalla siantuotannon jakautuminen
Suomessa 2004.
1 piste = 100 000 kg.
Oikealla naudantuotannon
jakautuminen Suomessa 2004.
1 piste = 40 000 kg.
Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Vuodelle 2006 asetut laatutavoitteet
keskittyvät nykyisten Maatilan Parhaat
-tavoitteiden jatkokehittämiseen. Snellman haluaa edelleen saada lihak-

Tuoreliha
Leikkeleet

Maatilan Parhaat
Suomen parhaat ja tyytyväisimmät tuottajat

Alkutuotanto ja jalostus

Erikoistuminen
Laatujohtajuus
Kaupan paras
yhteistyökumppani

Valmisruoka

tuotantolaitokset

Paras arvosana kuluttajilta
Joistakin organisaatiomuutoksista huolimatta seisoo Snellman edelleenkin vakaasti ankkuroituna strategioihinsa ja tavoitteisiinsa. Avoimella
ja luottamuksellisella kaikkien tuotantoketjun osapuolten välisellä yhteistyöllä meillä on kaikki mahdollisuudet vahvistaa Herra Snellmanin
asemaa markkinoilla.
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Mårten Lassfolk uusi
kenttäedustaja

6
1
Pietarsaari

2

Uudeksi naudantuottajiemme yhteyshenkilöksi lähialueille ja Järviseudun alueelle
on valittu Mårten Lassfolk. Hän on toiminut viimeiset kolme vuottaa ansiokkaasti
Snellmanin vasikka-auton kuljettajana.
Mårten Lassfolk ottaa vastaan nautojen
teurasilmoitukset, välitysvasikoiden ilmoitukset ja tilaukset sekä hoitaa naudanhankinnan juoksevia asioita omalla alueillaan.

3
4
5

Naudanhankinnan
yhteyshenkilöt
1. Pekka Taipale
2. Matti Kastarinen
3. Mårten Lassfolk
4. Peter Björk
5. Jarmo Niemelä
6. Eero Sallinen
Antti Sallinen

0500-265 635
0500-263 995
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-554 3621

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

Snellmanin tuottajakalenteri 2006
Snellmanin tuottajakalenteri postitetaan lahjana kaikille tuottajille joulukuun puolessa
välissä. Kalenteri koostuu edellisten vuosien
tapaan alueen valokuvaajien luontokuvista,
jotka valitaan valokuvakilpailussa. Vuoden
2006 kalenterin teemana on ”Valo suomalaisessa luonnossa”. Kalenteri pitää sisällään
myös tarra arkin, ”Herra Snellmanin vuosi
2006”. Lisäkappaleita voi tarvittaessa pyytää
hankinnasta tai eläintenkuljettajilta.

Uutuustuotteita talvella 2006

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

Vuoden 2006 aikana Snellman tuo
useampia uutuuksia markkinoille.
Hankintakonttori
Oy Snellman Ab
Kuusisaarentie 1 B
68600 Pietarsaari
puh. * 06 786 6111
faksi 06 786 6184
anelma@snellman.fi
www.snellman.fi

Tammikuussa lanseerataan mm. muutama voilepähetken kohokohtaa: Kevyt herkku kinkkumakkara,
Ohuen ohut kevyt herkku lauantai ja Viipaloitu
maalaismaksamakkara. Sen lisäksi Snellman esittelee tammikuussa valmiskeittoja perhepakkauksissa,
mm. Lihakeiton.
Tuottajamyymälän puhelinnumero on 06-786 6384
ja sähköpostiosoite myymala@snellman.fi.
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Rauhallista Joulua!

