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Muutosten vuosi
■ Kulunut vuosi on ollut Snellmanille kasvuvuosi. Mutta se on ollut myös muutosten vuosi.
Organisaatiomuutos viime vuoden vaihteessa on antanut leimansa koko vuodelle 2006. Voimme todeta, että yritys on
kuluneen vuoden aikana lähtenyt uusille
raiteille ja samalla ottanut reilun harppauksen eteenpäin. Liikevaihto on kasvanut merkittävästi, noin 15 %:lla. Orgaaninen kasvu hankinnassa, lihatuotannossa ja
jalostuksessa on noin 10 %. Muu kasvu tulee Snellmanin valmisruokaosastolta, joka
on vuoden aikana löytänyt uusia kasvumahdollisuuksia.
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Vuosi on tuonut mukanaan koko joukon
järjestelmäuudistuksia ja panostuksia uusiin
IT- ohjelmistoihin. Suurin laitteistomuutos
oli uusien leikkuulinjojen käyttöönotto,
joissa on täysin uusi seurantatekniikka.
Tämä investointi on jättänyt selvän jälkensä koko yrityksen toimintaan kuluneena
vuonna. Alkutuotannon uusittu Anelma ja
teurastuslinjan uusi PIMS-ohjelma otetaan
käyttöön ensi vuoden alkupuolella.
Sika-alalla uuden keskuskoeaseman käyttöönotto Längelmäellä oli yksi vuoden
suurimpia muutoksia. Yksilöittäin seurattavat koesiat on teurastettu kesästä lähtien Snellmanilla Pietarsaaressa. Tulevana
vuonna sianjalostus tulee saamaan saantotietoja uudistetulta leikkuulinjalta. Jatkuvasti jokaisesta sianruhosta saatavasta
todellisesta leikkuutiedosta tulee uusi ainutlaatuinen suomalaisen sianjalostuksen
menestystekijä. Enää ei tarvitse turvautua
kalliisiin koeleikkuisiin, vaan sianjalostuksen koetoiminta tulee yhä paremmin kustannusvastaavaksi ja perustuu todellisista
tuotanto-olosuhteista tuleviin tietoihin.
Näiden muutosten ansiosta uskomme
tuottajillamme olevan edelleenkin käytettävissään korkeatasoinen sika-aines ja hinnaltaan kilpailukykyiset siemenannokset,
myös silloin kun tuontiaineksesta tuleva
kilpailu kasvaa.

Monet tuottajamme ovat vuoden aikana
saaneet tutustua uusiin yhteyshenkilöihimme ja kuljettajiimme. Vuosi sitten jouduimme traagisten tapahtumien vuoksi
uusimaan hankintaorganisaatiotamme, kun
kaksi työtoveriamme menehtyi onnettomuudessa. Meillä on myös tässä suhteessa
uusittu ja sisään ajettu organisaatio, ja uudet työntekijämme ovat jo saaneet hyvin
kiinni omista työrutiineistaan. Olemme
hyvin kiitollisia tuottajillemme osoittamastanne ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä,
kun kaikki ei enää toiminutkaan niin kuin
ennen.
Tänä vuonna on ollut aiempaa hankalampaa säilyttää tasapaino teurasruhoissa ja välityseläimissä. Siantarjonnan kausivaihtelut
ovat olleet aiempia vuosia voimakkaampia.
Tämä yhdessä leikkaamon käyttöönottovaiheen kanssa johti ylitarjontatilanteisiin,
mutta myös jaksoihin, jolloin meillä oli
puutetta siasta. Porsasmarkkinoilla on vallinnut lähes koko vuoden tarjontavoittoinen tilanne. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla
oli puutetta teurasnaudoista, mutta syksyn
aikana on koko maassa ollut ylitarjontaa.
Välitysvasikoiden kysyntä on myös syksyn
aikana ollut huomattavasti vasikkatarjontaa heikompaa. Uusille ja suuremmille
vasikankasvattajille on tilaa ja haluamme
mielellämme kannustaa tuottajia investoimaan vasikankasvatukseen.
Anelman uudistaminen tulee antamaan
meille paremmat valmiudet ennustaa ja
hallita markkinatilanteen muutoksia. Palaamme uusiin vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin ensi vuoden aikana.
Haluamme toivottaa kaikille tuottajillemme ja yhteistyökumppaneillemme oikein
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.
Toivomme uudelle vuodelle siunausta ja
positiivisia muutoksia.

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja, Oy Snellman Ab
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Kuvat:
» Naudantuotantoon investoidaan lähivuosien aikana aiempia
vuosia innokkaammin. Ensi keväänä käynnistyy näillä näkymin
parikymmentä isohkoa rakennushanketta Snellmanin tuottajilla.
» Liha-ala tarvitsee lisää nuoria, eteenpäinpyrkiviä tuottajia.
Veli-Matti Penttilä Jurvasta aikoo tilansa toiminnan kehittämiseksi rakentaa lisää lihasikapaikkoja.

Maatilan Parhaat takaa
lisäetuja tuottajille

Jopa 110 kiloon
joulukuussa

■ Useimmat Snellmanin tuottajista ovat
solmineet kirjallisen Maatilan Parhaat
(MP) -sopimuksen yrityksen kanssa. MP
antaa tuottajalle koko joukon lisäetuja.
Snellmanin rahoituspalvelut, oikeuden asioida tuottajamyymälässä ja Anelma-palvelu
ovat etuja, jotka jatkossa automaattisesti
kuuluvat ainoastaan sopimustuottajille.
Muut tuottajat voivat erikseen hakea oikeutta näihin palveluihin, mikäli tällä ei eri
syistä johtuen ole halua tai mahdollisuutta
solmia MP-sopimusta.

• MP-tuottajalla on mahdollisuus hyödyntää Snellmanin rahoituspalveluja. Tuottaja
voi rahoittaa vasikoita, porsaita ja emakoita Snellmanin eläinluotolla ja hän voi
myös tarvittaessa pyytää ennakkomaksua
myyntieristä.

■ Sikojen tarjonta on runsasta joulua edeltävänä aikana. Alustavien tietojen valossa
on sikojen päiväkasvu parantunut syksyn
aikana. Tämä johtaa siihen, että teurassiat
tulevat teuraskypsiksi hiukan arvioitua nopeampaa tahtia.

• MP-tuottajalla on oikeus tehdä ostoksia
Snellmanin tuottajamyymälässä. Aktiiviset
tuottajat saavat vuosittain tuottajakortin,
joka oikeuttaa ostoksiin myymälässä. Muut
tuottajat voivat tehdä korttihakemuksen.

Muutamia MP-sopimuksen etuja
pähkinänkuoressa:

• MP-tuottajalla on pääsy Snellmanin toimintaa ja hinnoittelua sekä omia tuotantotuloksia koskeviin tietoihin sähköisen
palvelukanavan Anelman kautta. Anelma
uusitaan ja siitä tulee monipuolisempi talvella 2007.

Snellman on nostanut teurastusmääriä
syksyn aikana parhaimmillaan jopa yli
3700 sikaan viikossa. Markkinatilanteen
helpottamiseksi joulun alla ja samalla antaaksemme mahdollisuuden ottaa hyödyt
irti parantuneesta kasvusta, nostimme joulukuussa sikojen ylempää painorajaa 110
kiloon. Paras hinta maksetaan tilapäisesti
teuraspainovälillä 80-110 kg.
Parantuneella kasvulla on todennäköisesti yhteys syksyn viljasadon laatuun. Snellmanin tuottajien sikojen keskimääräinen
lihakkuus on pysynyt myös syksyllä korkealla tasolla, vaikka lihaprosentti on maassa
yleisesti laskenut.

• MP-tuottaja saa hiukan korkeamman tilityshinnan. Teuras- ja välityseläimistä, jotka
täyttävät määrätyt vaatimukset, maksetaan
korkeampi Maatilan Parhaat -hinta.
• MP-tuottaja on ilman lisäkustannuksia
osallinen Snellmanin eläinryhmävakuutuksesta, josta korvataan salmonellan, porsasyskän, kapin, aivastustaudin, dysenterian
ja PRRS:n aiheuttamia vahinkoja.

• MP-tuottajalla on mahdollisuus käyttää
tuotantoneuvontaa osallistumalla Snellmanin alkutuotannon kehitysohjelmiin MPmaitotila, MP-sonniplus ja MP-sikaplus.

Pidämme 23. tammikuuta 2007 Seinäjoen
Areenassa info- ja keskustelutilaisuuden, aiheena sikojen hinnoittelu ja sikamarkkinat.
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Kasvuyrityksen voimakas
kehitys jatkuu
2006 oli Snellmanille voimakas
kasvuvuosi. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan viime vuoden
109 miljoonasta eurosta 126
miljoonaan euroon.
Valmisruoka uusi tukipilari
Snellmanin asema valmisruokamarkkinoilla vahvistui kun korkealaatuisen valmisruoan valmistaja Kokkikartano Oy liittyi
Snellman-konserniin. Vuoden 2007 alusta
konsernin valmisruokayksiköt keskitetään
yhteen tytäryhtiöön, Snellmanin Kokkikartano Oy. Järjestelyn kohteena ovat LHM
Products, Snellmanin valmisruoka, Kokkikartano Oy ja ruotsalainen Ångköket Ab.
– Toimipisteiden välinen tuotantoyhteistyö etenee vaiheittain, Martti Vähäkangas
kertoo. Uudella toiminnalla rakennetaan
Suomen valmisruokamarkkinoille tuotemerkki “Herra Snellmanin Kokkikartano”.
Yksikön tavoitteena on 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2010 mennessä.
Tällä hetkellä valmisruokayksiköiden liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.

Snellmanin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas toteaa, että vuonna 2006 on ollut voimakas
kasvuvuosi, vaikka tuorelihan heikko kannattavuus painaa yrityksen kokonaistulosta.

Kasvu jatkuu ensi vuonna
Snellmanin toiminta jatkaa kasvuaan myös
ensi vuonna.
– Tarvitsemme yhä lisää raaka-ainetta. Ensi
vuonna panostamme enemmän tuorelihan
tuotekehitykseen ja nostamme tuorelihan
jalostustasoa, Martti Vähäkangas kertoo.
Lihajalosteissa kasvamme lisäämällä markkinaosuuksiamme eli vahvistamme asemaamme markkinoilla.
Markkinahintojen heilahtelu jalosteissa ei
näy niin herkästi. Jalosteiden kannattavuus
on myös ollut selvästi tuorelihan kannattavuutta parempi.
– Uskomme jalosteiden pysyvän kannattavina myös ensi vuonna. Valmisruokapuolella lisäämme markkinaosuuttamme
tehostamalla toimintaamme ja tuomalla
myyntiin uusia tuotteita.

Snellmanin kehitys jatkaa kasvuaan. Liikevaihdon kasvutahti on tänä vuonna jälleen
kiihtynyt. Kuvassa liikevaihdon kehitys 1997–2006 sekä budjetti vuodelle 2007.

menella prosenttiyksiköllä, mikä on erinomainen saavutus. Snellman on nyt yhtä
tunnettu kuin Atria, HK ja Saarioinen. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kuluttajat
antavat Snellmanille lihayrityksistä korkeimmat laatu- ja sympatia-arvosanat.

kun Snellmanilla asennettiin uusia leikkuulinjoja, mikä aiheutti väliaikaisia teurasjonoja.
– Tuottajat olivat erittäin ymmärtäväisiä,
Martti Vähäkangas kiittää. Nyt linja on sisäänajettu ja täydessä vauhdissa.

Hyvä tunnettuus
Vastajulkaistun kuluttajatutkimuksen mukaan sadasta suomalaisesta 96 tuntee
Herra Snellmanin. Snellmanin tunnettuus
on kasvanut muutamassa vuodessa kym-
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Erinomainen tuottajayhteistyö
Yhteistyö tuottajien kanssa on Martti Vähäkankaan mukaan toiminut erinomaisesti. Se huomattiin mm. viime kesän helteillä,

HJ
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Herra Snellmanilla on
ystäviä koko maassa!
Sadasta suomalaisesta 96 tuntee Herra Snellmanin. Tuorein
kuluttajatutkimus
vahvistaa
sen, että Herra Snellman on
liha-alan vahvimpia tuotemerkkejä.
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:n
vuosittain tekemän tutkimuksen mukaan
Snellmanin tunnettuusaste on noussut
vain muutamassa vuodessa 86 prosentista
96 prosenttiin, mikä on todellinen saavutus
kovan kilpailun toimialalla.Vaikka yrityksen
liikevaihto ei ylläkään samalle tasolle kuin
liha-alan johtavien suuryhtiöiden, kuluttajat
pitävät Snellmania niihin verrattuna yhtä
tärkeänä ja tunnettuna tuotemerkkinä.

Snellman on toimialan
laatumerkki
Tutkimus vahvistaa Snellmanin saavuttaneen kuluttajien keskuudessa viime vuosina tavoittelemansa aseman. Kuluttajat
pitävät Snellmanin tuotteita alan laadukkaimpina. Tämän luottamuksen myötä yritykseen kohdistuu myös suuria odotuksia.
Snellmanin tuotemerkistä ja strategiakysymyksistä vastaavan Peter Fagerholmin
mukaan asiakkaat odottavat Snellmanilta
innovatiivista tuotekehittelyä ja jatkuvasti
laadukkaita tuotteita, joten yritys ei voi
jäädä lepäämään laakereilleen.
– Tietty kuluttajaryhmä haluaa ostaa premium-tuotteita ja on valmis maksamaan
niistä myös hieman enemmän, Peter Fagerholm sanoo. Sekä kuluttajien että myymälöiden kiinnostus suuria huippumerkkejä kohtaan kasvaa koko ajan.

profiloitumiseen. Alalla ei ole selvää suunnannäyttäjää ja Snellmanilla on sen vuoksi
hyvät mahdollisuudet auttaa suomalaisia
kuluttajia valitsemaan hyviä ja laadukkaita
tuotteita. Snellmanin tavoitteena lähivuosille on pitää laatujohtajan asema tuorelihassa ja sen innovatiivisessa tuotekehittelyssä.

Herra Snellmanin maailmaa
arvostetaan
Tutkimuksesta käy ilmi, että Snellmanin
tuotteita suosivien kuluttajien määrä on
kasvanut huomattavasti. Herra Snellmanin
maailmaa korostava markkinointi on saanut hyvän vastaanoton.
– Olemme löytäneet konseptin tulevien
vuosien markkinoinnille, Peter Fagerholm kertoo. Olemme testanneet Herra
Snellmanin maailma -konseptia 2,5 viime
vuoden ajan ja mitanneet markkinointitoimenpiteiden tuloksia tänä aikana erilaisten
tutkimusten avulla.
Viimeisimmät tulokset vahvistavat Herra
Snellmanin olevan vahva tuotemerkki.
– Jatkamme Herra Snellmanin kehittämistä
monin eri tavoin, pakkauksista markkinointiin, Peter Fagerholm jatkaa. Konseptissa
on paljon potentiaalia, josta on pidettävä
hyvää huolta.
Tuntee Herra Snellmanin
tuotemerkin

Laatua koko ketjussa

Tuore- ja grillilihassa on paljon potentiaalia

– Kuluttajien luottamus Herra Snellmanin
tuotteita kohtaan johtuu paljolti siitä, että
he tuntevat Snellmanin työskentelytavan,
jossa panostetaan aina laatuun, alkutuotannosta lopputuotteeseen, Peter Fagerholm
lisää. Laadukkaat lihatuotteet valmistetaan
hyvin hoidettujen ja hyvinvoivien eläinten
lihasta, mikä vahvistaa osaltaan asiakkaiden
saamaa kokonaiskuvaa.
HJ

Laatu

Sympatia

Tuorelihan profiilin parantaminen
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On kokeillut Herra Snellmanin
tuotteita
Hyväksyy Herra Snellmanin
tuotteita ostoslistalle
Osuus suomalaisista, jotka tuntevat
Herra Snellmanin ja ovat kokeilleet
Snellmanin tuotteita. Lähde: Suomen
Gallup Elintarviketieto.
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Suomalaiset kuluttajat antavat Snellmanille liha-alan korkeimmat arvosanat (asteikko 1–7) laadusta ja sympatiasta. Vastaavasti Snellmania pidetään hinnan suhteen kalliimpana, mikä luonnollisesti kuuluu laatujohtajuuden profiiliin. Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto.
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Tulossa vilkas rakentamisvuosi
Naudantuotantoon
investoidaan lähivuosien aikana aiempia vuosia innokkaammin. Suomen Gallup Elitarviketiedon
kesällä julkaiseman tutkimuksen (tuottajien suunnitelmat
vuoteen 2012) mukaan teuraskasvatushalukkuus on taas nousussa koko maassa.
Tutkimuksen mukaan 14 prosenttia lihanautatiloista suunnittelee investointia

lähivuosien aikana. Investoivia tiloja on
aikaisempaa vähemmän, mutta kasvatuspaikkahankkeet ovat aiempaa suurempia.
Pääosa suunnitelluista hankkeista käynnistyisi ensi ja seuraavan vuoden aikana.

Lehmien määrä nousussa
Snellmanin alueella
Emolehmätuotannon kasvu näyttää edelleen jatkuvan. Seuraavan viiden vuoden aikana emolehmäpaikkoihin aikoo investoida
28 prosenttia emolehmätiloista. Tutkimuk-

sen mukaan Snellmanin alkutuotantoalueella arvioidaan lehmien (sis.emolehmät) määrän nousevan vuoteen 2012
mennessä noin kolmella prosentilla, kun
koko maassa lukumäärän arvioidaan vastaavasti vähenevän saman kolmen prosentin verran.

Snellmanin naudantuottajat
investoivat nyt vilkkaasti
Ensi keväänä käynnistyy näillä näkymin
parikymmentä isohkoa rakennushanketta
Snellmanin tuottajilla. Suurin osa hankkeista perustuu välitysvasikkapohjaiseen naudanlihantuotantoon, siitä lähtökohdasta
että tilalla on mahdollisuus ottaa vastaan
noin kahden viikon ikäistä ternivasikkaa.
Uusien kasvattamoiden eläinmäärä vaihtelee yleensä 200 – 300 eläimen välillä. Emolehmiin ja sitä kautta pihvilihantuotantoon
panostetaan myös Snellmanin asiakastiloilla. Ensi syksynä tullaan Snellmanilla välittämään ennätysmäärä pihvirotuisia välitysvasikoita jatkokasvatukseen erikoistuneille
kasvattajille.

Vasikkatilat vasikoiden tarpeiden
mukaan

Lähde: Suomen Gallup Elintarviketieto.
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Ensi vuoden aikana moni tuottaja rakentaa tai peruskorjaa vasikoiden vastaanottotiloja. Vasikkatilat suunnitellaan yleensä aina lämpimiksi, eli rakennukset ovat
lämpöeristettyjä ja niissä on mahdollisuus
lisälämmitykseen. Näin voidaan huolehtia
riittävästä ilmanvaihdosta myös kylminä
ja kosteina aikoina. Vasikkatilat suunnitellaan vasikoille alkaen kahden viikon iästä ja
päättyen 3 – 5 kuukauden ikään. Osa kar-
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sinan alasta pitää aina olla kiinteäpohjaista
hyvin kuivitettua aluetta. Mitä paremmin
kuivitettu, sitä paremmin vasikka kestää
muut olosuhteissa tapahtuvat muutokset,
kuten esimerkisi lämpötilan ja kosteuden
vaihtelut. Suositeltava pinta-ala on tässä
vaiheessa 2 – 3 m2/vasikka.

Rakentavaa keskustelua
MP-sonniplus -tilaisuuksissa

Loppukasvatus kylmässä tai
lämpimässä

Marraskuun aikana pidetyissä MP-sonniplus -tilaisuuksissa käytiin läpi ajankohtaisia
naudantuotantoon
liittyviä
asioita. Tuottajia kiinnosti
Snellmanin
naudanhankinnan ja eläinvälityksen kehitys,
sekä tietysti yrityksen ja alkutuotannon tavoitteet tuleville
vuosille.

Loppukasvattamoa suunniteltaessa ratkaisevaan asemaan nousee usein käytettävissä oleva lannanlevitysala sekä kuivikkeen
saanti.
Käytännössä eläinmäärän noustessa lämminkasvattamo sekä lietelanta nousee järjestelmänä monelle houkuttelevammaksi,
koska silloin lannan sijoittaminen on helpompaa usein nurmivaltaisessa peltoviljelyssä. Jos kuitenkin peltoa on runsaasti
ja on vielä mahdollisuus saada ”edullista”
kuiviketta, on kylmäkasvattamo varteenotettava vaihtoehto. Usein kylmäkasvattamo on myös eläintä ajatellen jopa parempi
vaihtoehto, edellyttäen juuri sitä, että sitä
kuivitetaan ja lanta poistetaan säännöllisesti. On huomioitava, että kylmäkasvatuksessa eläin tarvitsee enemmän tilaa.
Kun lämpimässä ritiläkasvattamossa eläin
tarvitsee loppukasvatuksessa tilaa noin 3
neliötä, on sama tilantarve kylmäkasvatuksessa noin kaksinkertainen. Emolehmätuotannossa rakennukset ovat pääsääntöisesti
kylmäkasvattamoja.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab

Naudanlihantuotannon ennustetaan hieman laskevan Suomessa nykyisestä tasosta noin 2 miljoonalla kilolla vuoteen 2012
mennessä.
Snellmanin alueella suunta on päinvastainen, naudantuotannon arvioidaan tutkimuksen perusteella nousevan 2 miljoonalla
kilolla eli noin 42 miloonaan kiloon.

Aina ajankohtaisia asioita ovat tietysti
naudantuotannon kannattavuus ja naudanlihan hintakehitys Suomessa ja Euroopassa. Suomen Gallup Elintarviketiedon tutkimus herätti myös keskustelua.

tymään Nasevaan ensi vuoden alkuun
mennessä.
Kenttäedustaja Matti Kastarinen esitteli
ratkaisuja lastausongelmiin. Matti näytti
kuvien avulla esimerkkejä asioista, jotka
vaikuttavat eläinten liikkumiseen ja sitä
kautta lastauksen onnistumiseen. Usein
pienillä ratkaisuilla voidaan saada paljon
aikaan. Kulkuaukkojen leveys, pintojen
korkeuserot sekä valaistus vaikuttavat
eläimen “haluun” liikkua ja siirtyä paikasta toiseen. Lastaus asioihin tullaan
palamaan tarkemmin seuraavassa tuottajalehdessä.

Tilaisuudet jatkuvat
Nasevaan ensi vuoden alkuun
mennessä
Johanna Peltola esitteli parhaillaan valmisteilla olevaa uutta Anelma-tuottajapalvelua, sekä siihen liittyviä naudantuottajille tulevia palveluja ja työkaluja.
Uusi Anelma on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuoden aikana. Nautatilojen
terveydenseurantajärjestelmä (Naseva) oli myös yksi esillä olleista aiheista.
Snellmanin sonniplus-tilat tulevat liit-

Tilaisuudet ovat osa vuoden alussa aloitettua MP-sonniplus -kasvatusohjelmaa.
Monipuolinen keskustelu ja mielipiteiden vaihto nostaa esille koko ketjun
toimivuuden kannalta tärkeitä asioita.
Tämän tyyppisiä tilaisuuksia tulemme
järjestämään lisää ensi vuoden aikana.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab

Matti Kastarisen luento lastausjärjestelyistä kiinnosti tuottajia. Kuva Nivalan MP-sonniplus
-tilaisuudesta.
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Tuore isäntä on jo hyvä tuttu emakoidensa kanssa, mikä onkin edellytys hyvälle yhteistyölle.
Oikealla uusi ja vanha isäntä.

Polvesta toiseen sikalassa
■ Pojasta polvi paranee – vai paraneeko?
Veli-Matilla Penttilän tilalla Jurvassa on nyt
erinomainen mahdollisuus näyttää pitääkö
vanha sanonta paikkansa; mitä sanonnalla nyt sitten varsinaisesti tarkoitetaankin.
Tilalla on tehty viime heinä-elokuun vaihteessa sukupolvenvaihdos, jolloin vanhemmat Anja ja Seppo siirsivät yrityksen vetovastuun nuorempiin käsiin.

Tuotantoa ja laajennustarpeita
Tilalla on tuotannossa noin 150 emakkoa,
ensikot mukaan luettuina. 750 lihasikapaikassa kasvatetaan tuotetuista porsaista
mahdollisimman suuri osa hyvään teuraspainoon. Vielä toistaiseksi joudutaan
osa porsaista myymään välitykseen. Tilan
toiminnan kehittämiseksi onkin aikomus
rakentaa lisää lihasikapaikkoja, jotta kaikki tilalla tuotetut porsaat saataisiin oman
sikalan kautta teuraaksi. Lisäksi lisäpaikoilla on tarkoitus hakea hiukan joustavuutta
nykyiseen tilanteeseen, jossa poikkeamat,
esimerkiksi pienet loukkaantumiset, on
hankala hoitaa sujuvasti.

Tieto on hyvä eväs
Veli-Matti valmistui viime kevään agrolo-
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giksi Ilmajoen maatalousoppilaitoksesta.
Koulutuksen tuoma hyöty on lähinnä sitä,
että tietää asioita voitavan katsella usealta
eri kannalta. Opiskelun aikana oppii hakemaan tietoa ja pohtimaan sen käyttökelpoisuutta. Ammattitaitoa on se, että osaa
soveltaa hankkimansa tiedon oman tilansa
tarpeisiin, siltä osin kuin se on mahdollista,
järkevää ja tarpeellista. Ammattitaidon saa
puolestaan vain tekemällä asioita käytännössä. Tässä Veli-Matin vanhemmat ovat
hyvänä esimerkkinä. Anja sanoo tilalla aina
hyödynnetyn saatavilla olevaa neuvontaa ja
he ovat osallistuneet pääsääntöisesti aina
esimerkiksi Snellmanin järjestämiin tuottajakoulutuksiin. Myös syksyn 2006 MPsikaplus-tilaisuuksiin osallistunut nuori-isäntä piti tilaisuuksia ja niiden antia tärkeänä
sekä ajatuksia herättävänä.
Tila on mukana myös tuotannon tarkkailussa, jotta sikalan tuottavuuteen saadaan
jatkuvasti tilan ulkopuolinen näkökulma.

Työnjakoa
Tilan eläinmäärän hoitaminen yksin nykyisellä tekniikalla on käytännössä hankalaa.
Toistaiseksi tilan vanhempi väki on vielä
apuna, mutta Veli-Matin mielessä ovatkin

jo suunnitelmat toiminnan tehostamiseksi,
mm. koneistusta lisäämällä varsinkin rehupuolella. Eli tähtäimessä on oman työpanoksen siirtäminen entistä enemmän
työtehtäviin, joita ei voi automatisoida ja
joilla on kuitenkin tilan tuottavuutta ajatellen ratkaiseva merkitys, kuten tiineytys ja
porsaiden hyvinvoinnista huolehtiminen.
Pelto- ja metsätöissä tilalla on apuna osanaikaa vuotta ulkopuolinen työntekijä.

Työ tuottaa tulosta
Sikojen lihakkuus ja päiväkasvut ovat hyvällä tasolla. Teurasruhoista täysin terveiden ruhojen osuus on jopa 10 %-yksikköä
teurastamon keskiarvoa korkeampi. Porsastuotannossa tila on maan keskiarvon
yläpuolella, mutta potentiaalin täysimääräiseksi hyödyntämiseksi tarvitaan ensin
lisäinvestointeja. Jo edellisen isäntäparin
tekemät panostukset kantoivat hyvää
hedelmää ja näin muutaman kuukauden
uuden isännyyden jälkeen voi sanoa, että
tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab

Maatilan Parhaat info

Virikkeet ehkäisevät sikojen
häiriökäyttäytymistä
Virikkeet parantavat päiväkasvua ja ehkäisevät häiriökäyttäytymistä sialla. Näin
totesi MTT:n tutkija Hilkka Siljander-Rasi syksyn MPsikaplus-tilaisuuksissa Ilmajoella sekä Vöyrillä.

huhyötysuhteeseen tai lihan laatuun.

Stressifysiologia
Koska ja mitä
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, missä
kasvun vaiheessa virikkeitä kannatta tarjota sioille hyötyjen saamiseksi, toimiiko pieni määrä purua ja olkea tavallisessa osaritiläkarsinassa sekä vaikuttaako virikkeiden
tarjoaminen varhaisessa kasvatusympäristössä sian käyttäytymisen kehitykseen.
Lisäksi tutkittiin, ovatko virikkeettömyyden aiheuttamat käyttäytymismuutokset
pysyviä, vaikka ympäristö muuttuu sekä
altistaako virikkeetön alkukasvatus käyttäytymishäiriöille, kuten hännänpurennalle.
Haluttiin myös tietää, onko virikkeellisellä
alkukasvatuksella ”suojaava” vaikutus häiriökäyttäytymisiltä myöhemmissä tuotantovaiheissa.
Mittareina olivat kasvu ja rehuhyötysuhde,
vieroitusripulin esiintyminen, käyttäytyminen, stressifysiologian osalta syljen kortisoli, sekä eläinten liikkuminen, iho- häntäja korvavauriot ja lihan laatu.

Krooninen stressi tai virikkeettömät olot
lamaannuttavat kortisolin (stressihormoni) normaalin vuorokausierityksen. Kortisolin pitoisuus on normaalisti päiväsaikaan
korkea ja yöllä matala. Imetys- ja välikasvatusvaiheessa kuivikkeettomilla ryhmillä oli
viitteitä kroonisesta stressistä lihasikavaiheessa. Kokeen tuloksista käy selville mm.,
että normaali kortisolin eritysrytmi on
todennäköisempi, kun sioille annetaan virikemateriaalia. Kuivikkeen puute näyttäisi
aiheuttavan masennuksen kaltaisen tilan
ja / tai kroonista stressiä (lamaantunut
kortisolirytmi). Tämä vaikutus säilyy, vaikka ilman kuivikkeita aiemmin olleille sioille
niitä annettaisiinkin. Normaali kortisolieritys välikasvattamossa ennakoi parempaa
kasvua lihasikalassa.

Virikkeillä vai ilman
Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan
sanoa, että sioille tulee tarjota kuivikkeita
(virikkeitä) kaikissa kasvatusvaiheissa. Kuivittamien ehkäisee masennuksen kaltaista
tilaa ja häiriökäyttäytymistä. Kuivikkeettomuus imetys- (ja välikasvatus-) vaiheessa
aiheuttaa haittoja, joita ei voida täysin
korjata kuivittamalla myöhemmin. Virikemateriaalin määrän ei tarvitse olla suuri,
tärkeintä on antaa sitä päivittäin. Samalla
kierroksella hoituu luontevasti myös eläinten terveyden ja muun hyvinvoinnin tarkkailu.

Haitallinen sosiaalinen
käyttäytyminen

Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö, Oy Snellman Ab

Imetysvaiheen (0-4 vk) kuivitus vähentää

Kasvu, lihan laatu ja rehuhyötysuhde

kortisolirytmin esiintyminen lihasikalan
virikkeellisyyden mukaan

kortisolirytmin esiintyminen imetys- JA
välikasvatusvaiheen virikkeellisyyden mukaan
40
50
45

% ryhmistä

Välikasvattamossa virikkeelliset ryhmät
kasvoivat parhaimmin. Syinä olivat harvemmat ripulipäivät ja parempi rehunsyönti. Päiväkasvu syntymästä teuraaksi
oli nopeinta niillä ryhmillä, jotka saivat
myös lihasikavaiheessa virikkeitä, kun taas
heikoin niillä sioilla, jotka olivat koko ajan
ilman.
Virikkeiden käytöllä ei kuitenkaan ollut
tilastollisesti merkitseviä eroja aikaan saavaa vaikutusta lihasikavaiheen kasvuun, re-

häiriökäyttäytymistä lihasikalassa (14 vk:n
iässä). Häiriökäyttäytymistä ovat mm. tappelu, hyökkääminen ja alistuminen, nuuskiminen, korvien ja hännän purenta sekä
mahan hieronta.Virikkeiden käyttö vähentää vaurioita sekä viiveellä, että seuratussa
kasvatusvaiheessa.

35
30

40
35
30

Ei kuivikkeita

25
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10

Kuivikkeita

% ryhmistä

Sialla tiedetään olevan luontainen tarve
käyttää kärsäänsä. Tavallisesti tämä tarve
tyydyttyy sikaloissa karsinoita kuivittamalla. Kuivikkeilla / virikkeillä on havaittu
olevan useita vaikutuksia sikojen käyttäytymiseen, fysiologiaan ja kasvuun. Asian
selventämiseksi tehty koe tehtiin Hyvinkäällä MTT:n koetilalla. Rahoittajina olivat
MMM, Rehuraisio ja Snellman.

25
20

Ei kuivikkeita

15

Kuivikkeita

10
5

5
0

0
VÄLIKASV p=0.060

LIHASIKALA

LIHASIKALA p<0.05

Virikekokeen tuloksista käy selville, että normaali kortisolin eritysrytmi on todennäköisempi, kun sioille annetaan virikemateriaalia. Vasemmassa kuvassa kortisolirytmin esiintyminen välikasvattamossa ja lihasikalassa kun imetys- ja välikasvatusvaiheessa annettiin
virikkeitä. Kuva: Camilla Munsterhjelm.
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Maatilan Parhaat
Anelma-palvelu
På svenska

Etusivu

Tuottajan tiedot

Snellman
Käyttäjänimi

Maatilan Parhaat
Yhteystiedot
Asiakaslehdet
Ajankohtaista

Tervetuloa
Maatilan Parhaat
tuottajaksi!

Salasana
Kirjaudu Sisään
Rekisteröidy tästä!
Unohditko salasanis?

MP-ohjelma
Yhteydenotto
ETU
Naseva
Sikava

Oy Snellman Ab

info

Maatilan Parhaat
Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille

Maatilan Parhaat-info

Ajankohtaista

Uusin Maatilan Parhaat-info on
ilmestynyt 5.10.2006.
Infolehdestä löydät ajankohtaista
tietoa mm. ruokintasuunnitteluista
ja eläinjalostuksesta.

■ Sika- ja nautainfot päivitetty
1.8.2006.

Infolehti jaetaan kaikille Snellmanin
Maatilan Parhaat -sopimustuottajille.
Voit myös hakea sen tästä!

■ Sika- ja nautainfot päivitetty
1.8.2006.

2006 • 4

■ Sika- ja nautainfot päivitetty
1.8.2006.

Eväitä talvikauteen
Tapaamisia Farmarissa

Esimerkki uuden Anelman ulkoasusta. Uusi Anelma antaa mahdollisuuden nopeaan ja tehokkaaseen
sähköiseen viestintään. Säännöllisesti palvelua käyttämällä pääsee osalliseksi kaikesta Anelman tarjoamasta informaatiosta. Anelman uudistus tehdään yhdessä FNS:n (Finish Net Solutions) kanssa.

Anelma-palvelu uudistetaan
Sähköisen internetissä toimivan tuottajapalvelumme Anelman uudistustyö aloitettiin
lokakuussa. Työ on edennyt
vauhdikkaasti ja valmiina on jo
osa internetiin tulevista sivustoista. Aikataulumme on varsin
haastava; uuden Anelman on
suunniteltu olevan tuottajien
käytettävissä jo ensi vuoden alkupuolella.
Uusi Anelma-palvelu tulee luonnollisesti
sisältämään kaikki jo nykyisessä Anelmassa
olevat toiminnot, eli teuras- ja välitysilmoitusten tekemisen, noutokuormien tiedot,
teurastulokset ym. Näiden lisäksi uusi
Anelma tulee tarjoamaan tuottajille paljon
muuta hyödyllistä tuotannon tueksi.
Sivustojen suunnittelussa on otettu huomioon käytön helppous ja sivustojen selkeys. Uusi Anelma antaa myös mahdollisuuden entistä parempaan tiedottamiseen
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ja tuottaja-/tuottajaryhmäkohtaisten viestien lähettämiseen.
Yksi merkittävä uuden Anelman sisältämistä palveluista on tuottajan ”Eläinvarasto”.
Eläinvarasto toimii siten, että kaikki Snellmanin välittämät välityseläimet siirtyvät
automaattisesti tuottajakohtaiseen eläinvarastoon, jossa ne ”kasvavat”, ja josta ne
voidaan poimia teurasilmoitukseen. Tämä
helpottaa eläinten kasvun ja teuraskypsyyden seurantaa, sekä vähentää virhemahdollisuuksia teurasilmoituksissa, kun esim.
nautojen korvanumerot ovat järjestelmässä jo valmiina. Lisäksi eläinvaraston avulla
tuottaja pystyy mm. arvioimaan tulevien
kuukausien teurasmyyntejä.
Neuvonnalliseen puoleen panostamme
uudessa Anelmassa voimakkaasti. Tuottajalle tärkeä työkalu, kasvatus-/myyntiseurantaraportti, tullaan uudistamaan ja
siitä teemme myös graafisia raportteja,

joista voi seurata tuotannon kehittymistä
pidemmällä aikavälillä. Uuteen Anelmaan
tulee myös mahdollisuus tallettaa tilakohtaisia tiedostoja, esim. rehuanalyysitulokset ja ruokintasuunnitelmat, jolloin kaikki
tuotannon analysointiin tarvittavat tiedot
löytyvät kätevästi samasta paikasta.
Uuden Anelman www-osoite tulee säilymään samana kuin se on nyt (http://anelma.
snellman.fi), ja sinne pääsee myös Snellmanin nettisivujen kautta. Etusivulta löytyvät
kaikille tarkoitetut yleisosiot ja ajankohtaiset asiat. MP-sopimustuottajat pääsevät
kirjautumaan sisään käyttäjätunnuksella ja
salasanalla, jotka saa rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Näihin asioihin palaamme vielä tarkemmin seuraavassa MP-infolehdessä ja tuottajakirjeissä.

Johanna Peltola
MP tuotepäällikkö, Oy Snellman Ab

Maatilan Parhaat info
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Pietarsaari

2

Tiedot nopeammin teuraslinjan
uudesta IT-järjestelmästä

3

Samanaikaisesti Anelman uudistamisen kanssa on meneillään teuraslinjan tietojärjestelmän uudistustyö.

4
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MP Nauta
1. Pekka Taipale
2. Mårten Lassfolk
3. Peter Björk
4. Jarmo Niemelä
5. Eero Sallinen
Antti Sallinen
6. Jouni Vanhatalo

0500-265 635
044-7966 545
0500-263 996
0500-369 597
0400-384 180
040-5543 621
044-7966 531

Snellmanin teuraslinjalle otetaan käyttöön
alkuvuonna Senteran uudistettu PIMS-tuotannonohjausjärjestelmä. Teurastamojärjestelmän uudistus merkitsee tuottajalle

teurastulosten näkymistä entistä nopeammin Anelmassa. Lisäksi se mahdollistaa
yksittäisten eläinten seurannan aina leikkuuseen asti. Tällä tavalla saamme jatkossa
tarkempaa eläinkohtaista tietoa neuvonnan tueksi. Uusi teurastamojärjestelmä
mahdollistaa mm. lihasikojen teurastulosten saamisen sukupuolittain eriteltynä.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö
044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja
0500-263 995

MP Sika
Martti Hassila
MP kenttäpäällikkö
(06) 786 6344, 044-796 6344
Reijo Lintulahti
MP sikakonsultti
044-796 6542

MP Konttori
Mona Julin
Logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343, 044-796 6343
Brita Wiik
Tilitysvastaava
(06) 786 6323
Lisa Ahlgren
Ilmoitussihteeri
(06) 786 6375
Ronny Snellman
Eläinvälityssuunnittelija
(06) 786 6331, 044-796 6331
Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342
Johanna Peltola
MP tuotepäällikkö (äitiyslomalla)
s-posti:
etunimi.sukunimi@snellman.fi

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

Herra Snellmanin tuoteuutuuksia tammikuussa
Uusi kotireseptein valmistettu
koko perheen keitto – Herra
Snellmanin Nakkikeitto!

Herra Snellman teki tuhdin pitakebabin aidosta kebab-lihasta
ja maukkaasta leivästä.

Tammikuussa perhekeittojen sarja saa jatkoa, kun uutuutena markkinoille ilmestyy
Herra Snellmanin Nakkikeitto. Tämä kotoisa keittomaku maistuu juuri niin hyvältä
kuin parhaalta kotiruoalta odotetaankin.

Herra Snellman tuo tammikuussa markkinoille Aito Pitakebab XL -välipalan huippusuositun Kebab XL -hampurilaisen seuraksi. Pitakebab XL on tuhti (220 g) välipala,
jolla nälkä pysyy pitkään loitolla. Lisäksi Pita
on pakattu todella kätevään pahviholkkiin,
jossa se on helppo lämmittää ja josta sen
voi nauttia suoraan. Pakkauksessa on mukana myös kebabkastikepussi. Lisää väliin
rapeaa salaattia tai nauti sellaisenaan!
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Rauhallista
Joulua!

