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Lisää suomalaista lihaa
perhetilalta

Tässä numerossa:

■ Snellmanin investoinnit ja teurastuskapasiteetin kaksinkertaistaminen puhuvat selkeää kieltään. Snellmanin tuottajilla ja muilla alkutuotannon yhteistyökumppaneilla on erittäin tärkeä rooli Herra Snellmanin tuotantoketjussa.
Teurastamon laajennus otettiin käyttöön tammikuun lopussa. Tavoitteena
on lisätä naudan ja sian hankintaa viime vuoden 32 milj. kilosta 45 milj. kiloon vuoteen 2015 mennessä. Snellman haluaa vahvistaa edelleen rooliaan
suomalaisilla lihamarkkinoilla investointien avulla. Suurempi raaka-ainemäärä luo paremmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden odotuksiin.

2011 – kasvun
jatkumisen vuosi
■ Vuosi 2011 oli lihantuottajille vaikea. Lihantuotannon voimakkaasti kasvaneet kustannukset aiheuttivat vaikeuksia koko lihaalalle. Vuoden 2012 alkaessa kustannustilanne on yhä muuttumaton, mutta näemme markkinoilla valon häivähdyksiä. Suomen
lihankulutus on lisääntynyt ja myös kansainvälisillä markkinoilla
on nyt paljon enemmän imua kuin vuosi sitten.

Snellmanin sikaseminaari
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Teurasmäärien kasvattaminen ei ole Snellmanille sinänsä mitään uutta. Hankintamäärät ovat lisääntyneet joka vuosi siitä lähtien kun teurastamo rakennettiin ja otettiin käyttöön Kuusisaaressa vuonna 1995. Jokavuotinen
lisäys on siten normaalitilanne. Määrien jatkuva kasvu merkitsee kuitenkin
sitä, että organisaation ja ohjelman on pysyttävä mukana kehityksessä. On
päivän selvää, että saavuttaaksemme asettamamme tuoreen suursatsauksen
tavoitteet, meidän on kyettävä toimimaan niin, että lihantuottajien kilpailukyky kehittyy ja usko tulevaisuuteen säilyy.

Snellman valitsi viime vuonna oman aktiivisen tien ja nosti tuottajahintoja jo vuoden alussa, vaikka yleinen tuottajahintataso
meni alaspäin. Aktiivisille tuottajille annettiin mahdollisuus parantaa kannattavuuttaan ja selviytyä kustannuskriisin läpi uusien
laatusidonnaisten lisähintojen avulla. Syksyllä Snellman tiedotti seuraavista hinnankorotuksista ja ne astuivat voimaan tämän
vuoden alussa. Lehmän hinnoittelua yksinkertaistettiin ja lehmän
hinta nostettiin uudelle tasolle. Myös porsaanhintaa on nostettu
useaan otteeseen.

Kasvu 3 milj. kiloa
TNS Gallup on jälleen julkistanut tutkimuksensa siitä, miten tuottajat kokevat teurastamojen ja lihanjalostusyritysten kanssa tekemänsä yhteistyön.
Koko liha-alan näkökulmasta katsottuna se on masentavaa luettavaa. Onko
suomalaisen lihan arvo todella niin alhainen, ettei ketjun yhteistyökumppaneiden keskinäistä luottamusta voida enää ylläpitää?

Uusi sikalinja käynnistettiin
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On selvää, että lihantuottajien vaikea taloudellinen tilanne viime vuonna on
muovannut tuloksia. Snellmanin osalta tulokset näyttävät kuitenkin huomattavan paljon paremmilta kuin alalla kokonaisuutena. Snellmanin etumatka
alan keskiarvoon on lisääntynyt sekä naudan- kuin siantuottajienkin keskuudessa. Me emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä, koska siantuottajien meille
antamat arvosanat ovat laskeneet. Naudantuottajat taas vaikuttavat melko
tyytyväisiltä yhteistyön sujumiseen. Tutkimus osoittaa, että meillä on yhä
varaa parantaa ja laajentaa yhteistyötä.
Investointiprojektien seuraava vaihe on teurastamon navetan laajennus.
Tämä projekti aloitettiin uuden vuoden tietämillä ja sen odotetaan valmistuvan huhtikuussa. Navettahanke mahdollistaa joitakin parannuksia, jotka
tulevat näkymään tuottajien arkipäivässä. Suuremman navettakapasiteetin
myötä kuljetukset voidaan hoitaa sujuvammin.
Suurempi teurastuskapasiteetti merkitsee myös sitä, että me tulemme jatkamaan Maatilan Parhaat -ohjelman kehittämistä. Me uskomme, että niillä
tiloilla, jotka ovat valmiita olemaan Snellmanin mukana tuotannon kehittämisessä, voidaan odottaa tulevina vuosina hyviä uutisia. Otamme
mielellämme vastaan uusia ideoita siitä, miten voisimme kehittää tuottajayhteistyötä seuraavaan vaiheeseen.
Valoisaa kevättalvea!

Tomas Gäddnäs
Alkutuotannon johtaja

Snellmanin Maatilan Parhaat perhetiloilta hankitun raaka-aineen
määrä kasvoi vuonna 2011 3 milj. kilolla (+10 %) 31,8 milj. kiloon.
Sianhankinta nousi 22,1 milj. kiloon ja naudan hankinta reiluun 9,7
milj. kiloon. Teurassikatiloille välitettyjen porsaiden määrä lisääntyi 7 % 141 075 kappaleeseen. Välitysvasikoiden määrä lisääntyi
13 % 12 250 vasikkaan. Vuonna 2012 tähdätään hankintamäärän
kasvattamiseen 35 milj. kiloon.
Lihasian keskihinta nousi vuoden aikana 9 %. Lisäksi Snellman
maksoi kehittämisohjelmien kautta 500 000 € kehittämislisiä
porsaan- ja lihasiantuottajille. Naudantuottajille kehitettiin viime
vuoden aikana myös uusia kehittämisohjelmia, jotka palkitsevat
investoivia tiloja ja hyviin kasvatustuloksiin yltäneitä kasvattajia.

s.10
Koskelat investoivat naudankasvatukseen

Kansikuva:
MTY Koskela, Toholampi
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Herra Snellmanin tuotantoketjun naudan- ja sianliha tuotettiin
2200 perhetilalla, joista 280 oli sikatiloja ja muut maito- ja nautatiloja. Snellmanin kokonaistilitykset suomalaisille perhetiloille
olivat vuonna 2011 72 milj. €.

		

2007

2008

2009

ELÄINVÄLITYS
PORSAAT, kpl 100 521 107 357
111 031
VASIKAT, kpl
8 693
10 450
10 648
TEURASPAINOT
		
Lihasika, kg
92,4
92,7
91,6
Emakko, kg
188,8
184,1
184,7
Sonni, kg
321,3
323,4
325,4
Lehmä, kg
270,0
272,1
273,8
Hieho, kg
237,0
242,6
247,1
TUOTTAJAHINNAT
Lihasika, c/kg
1,38
1,52
1,51
Sonni, c/kg
2,58
2,74
2,85
Lehmä, c/kg
1,62
1,76
1,79

2010

2011

131 691
10 833

141 075
12 250

92,9
188,0
332,4
279,8
250,7

95,3
189,6
334,8
280,0
249,6

1,44
2,84
1,77

1,57*)
2,94
1,84

Tyydyttävä tulos
Snellman-konsernin liikevaihto kasvoi
vuonna 2011 22 % 233 milj. euroon.
Taloudellinen tulos oli tyydyttävä, joskaan emme saavuttaneet samaa tasoa
kuin vuonna 2010. Konsernin liikevoitto oli 11,0 milj. €, eli 5,1 %
liikevaihdosta. Lihanjalostuksen liikevaihto kasvoi 14 % 168 milj.
euroon.
Vuoden 2012 alkua on leimannut porsaspula, välitysvasikoiden ylitarjonta, niukka naudan tarjonta ja suuri sian ylitarjonta.
Sikatilanne helpottuu, kun leikkaamo siirtyy maaliskuun alussa
kahteen työvuoroon.
Tänä vuonna tulemme panostamaan määrien ennakoinnin parantamiseen, jotta kykenisimme paremmin kohtaamaan tarjonnan
kausivaihtelut. Alkaneen vuoden tavoitteeksi olemme asettaneet
myös 5000 uuden sonnin loppukasvatuspaikan saamisen, sekä
sika- ja nautalogistiikan tehostamisen. Sikaketjussa tähtäämme
koko toiminnan ja ketjun optimointiin heti ruuhkatilanteen helpottamisen jälkeen.

Figen uusii strategiansa
Snellman osti suomalaisen sianjalostusyhtiön Faba Sika Oy:n
1.12.2010. Vuonna 2011 yritys sai
uuden nimen Figen Oy, ja strategia
uusittiin. Figen jatkoi kansallisena
jalostusyhtiönä, joka tarjoaa palveluja siantuottajille koko maassa. Figen Oy vastaa suomalaisten
sikarotujen, maatiaisen ja yorkshiren jalostusohjelmasta. Figen
omistaa myös noin 90 % Suomen Sianjalostus Oy:n (SSJ) osakkeista, joka harjoittaa jalostustoimintaa Längelmäellä, Jämsässä.
Voimakkaiden tehostamistoimenpiteiden ansiosta Figenin tulos
pysyi hyväksyttävällä tasolla, vaikka yhtiö ei enää saanut valtion
tukea tuottajaneuvontaan. Figenin liikevaihto kasvoi 3 %:lla 2,32
milj. euroon ja SSJ:n liikevaihto 0,98 milj. euroon.
Figen on merkittävä tekijä Snellmanin lihanjalostuksen strategiassa. Lähituotettu ruoka ja vastuullinen, kotimainen, genetiikkaan asti määriteltävissä oleva tuotantoketju, ovat tärkeitä elementtejä Snellmanin lihanjalostusstrategiassa. Korkealaatuisen
suomalaisen genetiikan saatavuus on olennainen pala siantuotannon laatuketjun palapelissä. Tämä pala luo edellytyksiä niin
hyvän tuottavuuden kuin myös eläinten hyvinvoinnin kestävälle
kehitykselle.
TG
*) Sis. kehittämislisät

Yhteystiedot:
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113, 68601 Pietarsaari
puh. 06 786 6111, www.snellman.fi
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Alkutuotannon yhteystiedot:
http://anelma.snellman.fi
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Uusi sikalinja käynnistettiin
Snellmanin uusi sikateuraslinja otettiin käyttöön tammikuun lopussa ja tuotanto onnistui
hienosti heti alusta pitäen.Vanhaa teurastamoa voitiin viime vuosina kuvata pullon kaulaksi, mutta uudella teurastamolla tulee olemaan kaksinkertainen teurastuskapasiteetti.
kuluessa 1000 sikaan päivässä. Naudanteurastuksen keskiluku
nousee 140 eläimeen päivässä.
– Odotamme, että puolet uudesta lisäkapasiteetista hyödynnetään lähivuosien aikana, Martti Vähäkangas sanoo.

Teurastamopäällikkö
Ronny
Snellman
on
syystäkin
tyytyväinen
uusiin
ruhojäähdyttämöihin, jotka muodostavat suurimman osan
investoinnista.
Sikalinjan käynnistämispäivänä teurastettiin n.
900 sikaa, mutta vuoden
aikana keskiluku tulee
olemaan 1000 sikaa päivässä.

Lisääntyneet teurasmäärät merkitsevät muutoksia myös muualla
tehtaalla. Maaliskuusta lähtien leikkaamo aloittaa kaksi peräkkäistä työvuoroa, jotta lisääntyvä tuotanto ehditään käsitellä.

Tuottajayhteistyö ratkaiseva määrien
lisäykselle

Täysillä alusta lähtien
Kun uusia teurastustiloja rakennettiin, seinän toisella puolella
teurastus toimi normaalisti. Uuden sikalinjan asennus aloitettiin
tammikuussa ja viimeiset säädöt tehtiin kuunvaihteessa. Sitten
sikalinja käynnistettiin onnistuneesti. Ensimmäisenä päivänä teurastettiin 900 sikaa, mutta keskiluvun lasketaan nousevan vuoden

Snellmanin uusi teurastamo otettiin käyttöön tammikuun lopussa tarkan valmistelun jälkeen. Henkilökunta on osallistunut
suunnitteluun, jotta ratkaisuista on saatu
mahdollisimman toimivia.
Uusi
sikojen
ruhovarasto

Naudan ja sian hankintakehitys
1993–2011

Uusi sianteurastuslinja

Pakkasen paukkuessa helmikuisena torstaina, Snellmanilla pidettiin lehdistötilaisuus uudesta teurastamosta. Tuolloin uusi sianteurastuslinja oli ollut käytössä kaksi päivää. Paikallisten lehtien
lisäksi mukana olivat myös radio ja tv.
Kun Snellmanin teurastamo rakennettiin Kuusisaareen 1994 teurasmäärät olivat 8 milj. kiloa. Ajan myötä toimintaa tehostettiin ja
vuonna 2011 saavutettiin 32 milj. kiloa. Uuden sikalinjainvestoinnin myötä teurastamon tuotantokapasiteetti nousi 60 milj. kiloon.
Snellman-konsernin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas kertoi kokoontuneelle lehdistölle, että 10 kuukautta kestänyt projekti on
toteutettu täysin 10 milj. euron budjetin mukaisesti. Snellman toimi itse rakennuttajana ja käytti apuna alihankkijaverkostoa. Nyt
tuotanto on käynnissä ja se on toiminut hyvin heti alusta alkaen.

Martti Vähäkangas painottaa, että tuottajayhteistyö on ratkaiseva tekijä teurasmäärien lisäykselle. Hän viittasi Suomen Gallupin
syksyllä 2011 tekemään tuottajatutkimukseen.
– Huomaamme, että Snellmanin tuottajat ovat vuodesta toiseen
selvästi tyytyväisempiä kuin alalla yleensä ja etumatka kasvaa. Tällä tulee olemaan vielä suurempi merkitys nyt kun meidän raakaainetarpeemme kasvaa.
Nykyään puhutaan paljon sikatalouden vaikeuksista ja siitä, että
siantuotanto tulee vähenemään kansallisella tasolla vuoden aikana. Tämä ei tule olemaan yhtä suuri ongelma Snellmanille, Martti
Vähäkangas toteaa.
– Tuottajatutkimuksesta käy ilmi, että 59 % Suomen siantuottajista on sitoutumattomia, mutta ylivoimaisesti suurin osa Snellmanin tuottajista on myönteisesti sitoutuneita yritykseen. On myös
tuottajia, jotka ovat valmiita siirtymään Snellmanille. Hyvä maineemme kestää ja me tulemme saamaan riittävästi raaka-ainetta
myös tulevaisuudessa.
Alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs piti tärkeänä sitä, että nykyiset Maatilan Parhaat -ohjelmaan sitoutuneet ja laatuohjelmaa
hyödyntävät tuottajat investoivat. Erityisesti Keski-Pohjanmaan ja
Ylä-Savon naudantuottajat investoivat nyt laajentaakseen tuotantoaan.
HJ

Nautojen
ruhovarasto

Teurastamo

Navetta
Tuleva
navettalisärakennus

Uuden teuraslinjan asennustyöt aloitettiin tammikuussa ja
ne viimeisteltiin yhden viikonlopun aikana.
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Uusi sikalinja on aikaisempaa automatisoidumpi ja se antaa
työntekijälle mahdollisuuden muokata työasemaa siten, että
se on hänelle mahdollisimman hyvä ergonomisesti.

Uusi teuraslinja ja ruhojäähdyttämö rakennettiin teurastamon taakse. Seuraavaksi on
vuorossa navetan laajennus ja uudistaminen.

Maatilan Parhaat info 5

Kannattavuuden heikkeneminen
näkyy tuottajatutkimuksessa
TNS Gallupin tuottajatyytyväisyystutkimuksen tulokset valmistuivat vuoden alussa.
Loka-joulukuussa tehty gallup kuvastaa selvästi liha-alaa vaivaavaa taloudellista
tilannetta. Koko alan arvosanat ovat laskeneet, mutta epävarmuudesta huolimatta
monet katsovat kuitenkin tulevaisuuteen luottavaisin mielin.
Snellmanin tuottajat antavat Snellmanille kokonaisarvosanan 8,8,
mikä on 0,2 % -yksikköä vuonna 2009 tehtyä edellistä tutkimusta
alhaisempi (9,0). Maidon- ja naudantuottajat antavat Snellmanille
yhtä korkean arvosanan kuin aikaisempina vuosina ja välimatka
alan keskiarvoon on kasvanut (katso kuva 1).
– Tuottajien tyytyväisyys on vähentynyt yleisesti koko alalla, kommentoi alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs. Tämä on ongelmallista koko alalle, mutta on kuitenkin hyvä, että löytyy edelleen
tuottajia, jotka uskaltavat luottaa tulevaisuuteen ja investoida.
Kasvaneen lihankulutuksen myötä tulevaisuudessa on riskinä lihapula.

Siantuottajat kriittisempiä
Tutkimukseen osallistuneet siantuottajat olivat aikaisempia vuosia kriittisempiä. Snellmanin keskiarvosana oli 8,5 ja alan muiden
toimijoiden 7,2. Tärkeimpinä yhteistyön kriteereinä pidettiin lähinnä kilpailukykyistä hintaa ja oikeudenmukaista hinnoittelua.
– Kannattavuusongelmat ja epävakaat markkinat ovat kaksi suurinta tutkimustulokseen vaikuttanutta tekijää,Tomas Gäddnäs toteaa. Määrien ennustamisessa meillä on vielä parantamisen varaa.
Huolenaiheena on siankasvattajien heikko investointihalukkuus.
Figenin neuvonta saa keskiarvosanan 8,17. On huomattavaa, että
alan muut tuottajat antavat Figenin toiminnalle korkeamman arvosanan kuin Snellmanin omat tuottajat. Siantuottajien keskuudessa neuvonta ja asiakaskontaktit koetaan tärkeiksi ja tässä meillä on edelleen parantamista.
– Olemme perustaneet vuoden alusta lähtien neuvontatiimin, jossa puolet Figenin neuvojista erikoistuu jalostustiloihin ja puolet
porsastuotantoon, Tomas Gäddnäs kertoo. Tämä merkitsee porsaantuottajille resursseja, joita ei ole ollut olemassa aikaisemmin.

Onko uskoa tulevaisuuteen?
Toinen tutkimuksessa esille nouseva seikka on Snellmanin tuottajien korkea sitoutuminen. Erittäin suuri osuus, 94 % vastanneista,
on myönteisellä tavalla sitoutunut Snellmaniin.Alan yleisenä suuntauksena on sitoutumattomien määrän lisääntyminen (26 % 2009
ja 30 % 2011), erityisesti siantuottajien keskuudessa. Snellmanin
tuottajien keskuudessa sitoutumattomien osuus on ainoastaan 6
% ja välimatka alan keskiarvoon on merkittävä.

Nauta- ja maitotilat yhtä tyytyväisiä kuin
aikaisemminkin
Tutkimukseen osallistuneet maito- ja nautatilat antavat myös tällä
kerralla hyvän arvosanan Snellmanin kanssa tekemästään yhteistyöstä. Tulokset ovat samaa tasoa kuin 2009 tehdyssä edellisessä
gallupissa.
Hyvää ja toimivaa yhteistyötä pidetään tärkeimpänä ehtona yhteistyön jatkamiselle. Maitotilat mainitsivat muina tärkeinä asioina sujuvan palvelun, asiakaspalvelun ja hankintahenkilökunnan
toiminnan, ja nautatilat luottamuksen, varman tulevaisuuden ja
oikeudenmukaisen hinnoittelun.
– Nautapuolella tarvitaan nyt investointeja, varsinkin vasikan kasvatuksessa, Tomas Gäddnäs sanoo. Tärkeimmän nauta-alueemme,
Keskipohjanmaan ja Ylä-Savon maito- ja nautatilojen vahva suhde
Snellmaniin on todella myönteinen asia.

Snellman-info

Kuva 1. Snellmanin kokonaisarvosana
keskiarvo 8,8 (2009: 9,0)
maitotilat 8,9
(9,0)
nautatilat 8,9
(8,9)
sikatilat 8,5
(8,9)
Arvosana-asteikko on 4 -10. Snellmanin tuottajat ovat
tyytyväisimpiä ja ero alan muihin yrityksiin on vielä suurempi kuin aikaisemmin.
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Yksi tärkeimmistä tuottajien painottamista argumenteista on,
että he kokevat Snellmanin luotettavaksi yhteistyökumppaniksi
tulevaisuudessa ja se, että saa olla osana menestyvää lihaketjua.
96 %:lla Snellmanin omista tuottajista ja 50 %:lla alan muista tuottajista on myönteinen kuva Snellmanista. Snellmanin tuottajien
keskuudessa on alan keskiarvoa enemmän tuottajia, jotka aikovat
jatkaa toimintaa ainakin 3 vuotta eteenpäin (katso kuva 4). 94 %
osallistujista vastasi, että he hyvin varmasti tai aika varmasti tulevat jatkamaan yhteistyötä Snellmanin kanssa.
– Me tahdomme seisoa sanojemme takana ja pitää sen mitä lupaamme, Tomas Gäddnäs toteaa. Viime kevään kustannuskriisin
aikana otimme tietyn vastuun ja nostimme tuottajahintoja vaikka
yleinen hintataso meni alaspäin. Tavoitteena on, että MP-ohjelmassa mukana olevien ja tyydyttävän tuotantotuloksen saavuttavien tuottajien toiminta olisi mielenkiintoista ja motivoivaa myös
taloudellisesti, eli tuottajalle kannattavaa.

Aina voi tulla paremmaksi
Kuva 3. Tuotannon laajuus
Monet nauta- ja maitotilat vastasivat, että ne suunnittelevat tuotannon lisäämistä. Sitä vastoin kannattavuusongelmat näyttävät heikentävän sikatilojen investointihalua.

Kuva 2. Sitoutuminen
Tuottajien sitoutuminen, vertailussa Snellman ja muu liha-ala. 94 % Snellmanin tuottajista on vakiintuneita tai uskollisia asiakkaita, sitoutumattomia on 6 %. Ero on suurin siantuottajien keskuudessa. Alan muista tuottajista jopa 59 % on sitoutumattomia.

Kuva 5. Toimintojen arvosanat
Snellmanin toiminnoista tilitys ja teuraskuljetukset
saavat parhaat arvosanat.

Kuva 4. Tuotannon jatkaminen
80-90 % tutkimukseen osallistuneista tuottajista aikoo
jatkaa tuotantoa vähintään 3 vuotta eteenpäin.

Vaikka tutkimus osoittaa, että Snellman koetaan tuottajien keskuudessa hyväksi yhteistyökumppaniksi ja vaikka me lisäämme
etumatkaamme alan mennessä alaspäin, on kuitenkin asioita joita
voidaan kehittää edelleen.
– Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta, otamme sen tosissaan,
analysoimme sen ja yritämme tehdä paremmin, Tomas Gäddnäs
kommentoi.
Hän mainitsee, että logistiikan suunnittelu ja neuvonta tulevat
saamaan lisäresursseja.
– Olemme kehittäneet Figenin kanssa sioille yksinkertaisemman
ja selkeämmän neuvonnan. Me haluamme, että Figenin neuvojat
koetaan Snellmanin neuvojiksi.
Logistiikan vahvistaminen koskee sekä sikaa että nautaa.
– Tulemme vuoden aikana vahvistamaan logistiikkaa, sekä eläinvälitystä että teuraskuljetuksia, ja vapautamme siten lisää resursseja
kenttätyöhön, Tomas Gäddnäs sanoo.
HJ
Lähde: TNS Gallup - Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
30.12.2011
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Koskelat investoivat naudankasvatukseen
 Uuden kasvattamon ajatus oli elänyt Koskeloilla jo vuosia,
koska vanha alunperin 80-luvulla rakennettu kasvattamo oli jo
jäänyt rakenteiltaan ja mitoituksiltaan auttamattomasti liian pieneksi. Juottamo mukaan lukien navettaan mahtui silloin noin 120
eläintä. Uuden loppukasvattamon rakentaminen yli puolivuotiaille
vapautti vanhan navetan kokonaan nuoremmille eläimille, joka nyt
peruskorjauksen myötä soveltuu entistä paremmin juottamo- ja
teinikasvattamo käyttöön.

Kustannusjahtia
Veli-Matin mukaan uutta suunnitellessa oli tärkeää toimivuuden
lisäksi pitää kustannukset kurissa. Loppukasvattamon lisäksi päätettiin samalla rakentaa myös laakasiilot säilörehulle. Koskeloilla
oli jo aikaisemmin hyvät kokemukset rautarunko rakentamisesta mm. apevaraston ja lantalan yhteydessä. Veli-Matti on kokenut
teollisuusmaisen rakentamisen järkeväksi, hän ei myöskään ole
koskaan pitänyt massiivisesta betoni-rakentamisesta.
– Miksi tällä tavalla ei voisi rakentaa navettaa kun tehdään markettejakin,Veli-Matti toteaa.
Kustannusjahti johti myös siihen siihen, että jo aika varhain kuviohin tuli mukaan Conexx-halli ja heidän edustajansa Jarkko Kivelä.
Tämä vaihtoehto koettiin nopeaksi rakentaa, samalla ilmanvaihto
ja lämpö saataisiin parhaiten toimimaan.
– Tarvittaessa navettaa olisi myös helppo laajentaa, toteaa VeliMatti hymyssä suin ja jatkaa: sekin mahdollisuus pitää ottaa huomioon.
Conexxin toimitus oli myös kattava, he toimittivat mm. nostoovet. Kauppa hallista tehtiin Sarka-messujen yhteydessä Seinäjoella helmikuun alussa 2011.
Itse rakentaminen alkoi jo syksyllä 2010 tontin raivauksella,
navetalle katsottiin uusi paikka 300 metriä nykyisestä talouskeskuksesta. Rakennuksen pohja aukaistiin maaliskuussa 2011,
urakoitsijat huolehtivat hiekan ja murskeen ajosta. Toukokuussa
2011 Kolppasen Sementtivalimo Kannuksesta toimitti kuilu-, liete- ja väliseinäelementit, samaan aikaan hallin perustusten tulon
kanssa. Vähän myöhemmin saapuivat säilörehusiilojen elementit

Väliaidan korkeus 150 cm. Ritilät toimitti Lujabetoni,
takaosassa makuuritilä. Takaportit ja putkiaidat toimitti Jave-asennus Toholammilta. Keskikäytävän leveys
n. 82 cm.

Halsualta (Hietalahti ja Pojat ). Conexx-hallin pystytyksen hoiti
virolainen Rümena Ehitüs firma. Heidän kanssaan yhteistyö sujui
yllättävän hyvin.
– Ahkeria miehiä, toteavat Koskelat.
Hallin kaaret pystytettiin kesäkuussa, silloin myös kuilut ja ritiläpalkit olivat jo valmiina paikoillaan. Katto asennettiin juhannusviikolla. Rakentaminen eteni niin, että ensimmäiset Snellmanin
kautta tulleet välikasvatetut vasikat tulivat navettaan 22.9.2011.
Kustannusarviossa pysyttiin Vesan ja Veli-Matin mukaan hyvin.
– Tukematon toteutunut kustannus/eläinpaikka oli noin 1 800 euroa, kertoo Vesa.
Mukaan on laskettu lietesäiliö, kasvattamo (3 m2/eläin) sekä pihaja tiealueiden rakentaminen. Mursketta ja hiekkaa menikin yllättävän paljon. Kuitubetonia käytettiin laakasiilojen ja lietesäilön
pohjissa raudoituskuluissa säästämiseksi.
– Kilpailuttamiseen kannattaakin uhrata aikaa, korostaa Veli-Matti.

Kiinteäpohjainen sairaskarsina
Hallin katto- ja seinäelementit ovat samaa tavaraa, vain profiili on
erilainen (pelti-IPN eriste 8/10 cm-pelti ).

MTY Koskela Toholampi
Asta,Veli-Matti ja Vesa Koskela
Perustettu tammikuussa 2011
Peltoa käytössä 90 hehtaaria, josta
omaa 60 ha
Kokonaiseläinmäärä 460 kpl, joista
alle 6 kk:n ikäisiä 140 kpl

MP-nauta
Conexxin halli on mitoiltaan 37x43
metriä. Karsinat ovat kahdessa rivissä. Navetassa on reilusti ilmatilaa
eikä ”navettailma” tuoksu. Eläimet
ovat syvissä karsinossa rauhallisia
(keskimmäiset n. 6m ja laitimmaiset
n. 7 m).
Täyttövaiheessa
kasvattamoon
on tullut kolmenkin kuukauden
ikäisiä vasikoita, joille on laitettu rei`itetty kumimatto makuualueeksi. Jatkossa omasta tuotannosta tulevat vasikat ovat siirtohetkellä noin puolivuotiaita.

– Eriste on uretaanipohjainen, joka vastaa
noin 15–20 senttiä villaa, Veli-Matti kertoo. Elementit ovat myös helppoja työstää.
Poistoilmanvaihto hoituu ns. kiinteän valoharjan kautta (lev. 300 mm). Tulevan ilman
määrää säädellään sivuverhoilla (aukon
kork. 1,5m), jotka muodostuvat 8 ilmapussista. Verhon korkeutta säädetään puhaltimilla automaattisesti
termostaatin kautta. Erityishuomion Koskelat kiinnittivät sairaskarsinaan, josta haluttiin kiinteäpohjainen. Karsinassa voidaan
näin käyttää kuiviketta ja sen tyhjennys on helppo tehdä traktorilla ja pienkuormaajalla ison nosto-oven kautta. Koskeloilla onkin
hyvin tiedostettu ritilällä yleiset jalkaviat.

Nurmisadot huippua!
MTY Koskelalla on peltoa käytössä yhteensä 90 hehtaaria, joista omaa 60. Nurmi korjataan tarkkuusilputtuna ajosilppurilla
urakoitsijan toimesta. Omaksi työksi on jäänyt päävastuu rehun
tasoituksesta ja painotuksesta. Säilörehu varastoidaan kesällä
pystytettyihin kahteen läpiajettavaan laakasiiloon (50x10x3)).
Vesan mukaan karkearehut säilötään pääosin näihin siiloihin, joitain pienempiä eriä voidaan paalauttaa. Nyt vielä viime kesänä
kaukaisimmat lohkot (n. 20 ha) tehtiin pyöröpaaleihin, siitä on
kuitenkin tarkoitus luopua peltotien kunnostuksen jälkeen. Säilörehun laatuun Koskelat ovat aina panostaneet, tavoitteena on
ollut mahdollimman suuri ja laadukas sato.
– Viime kesänä päästiinkin parhailla lohkoilla jopa 8 000 ry:n hehtaari satoihin, Vesa toteaa. Säilörehu pinta-alaa Koskeloilla on ollutkin ”vain” 75 hehtaaria.
Tilalla on käytössä aperuokinta (väkirehuprosentti 35). Reseptistä löytyy tällä hetkellä viljan korvaajana Farmarin Viljaseos,
jatkossa kuitenkin on tarkoitus ottaa ruokintaan tuoresäilötty
murskevilja (tarve 400 tn/v). Alkukasvatukseen tehdään jatkossa
oma seos. Erittäin hyvä säilörehu on mahdollistanutkin ”alhaisen”
väkirehumäärän käytön ja hyvät kasvut!
Parhaillaan syötössä oleva säilörehu:
D-arvo
70
kuiva-aine
43,7
raakavalkuainen %
15,2
Me/kg/ka
11,2

Tulevan ilman määrää säädellään sivuverhoilla, jotka
muodostuvat 8 ilmapussista. Verhon korkeutta säädetään puhaltimilla automaattisesti termostaatin kautta.

kertaa vuodessa (300 vasikkaa/v). Jutun tekohetkellä tammikuussa vasikkaosasto oli vielä pientä viimeistelyä vaille valmis.
Veli-Matilla, Astalla ja Vesalla ei ole viime vuosina ollut vapaa-ajan
ongelmia, rakentamista on nimittäin riittänyt jo ennen navettatyömaatakin. Veli-Matti ja Asta muuttivat puoli vuotta sitten
uuteen taloon Lestijoen varteen. Vesa ja hänen avopuolisonsa
Sari muuttivat tilakeskuksen yhteyteen. Uuden kasvattamon yhteydessä oleva toimistotila on nyt yhteinen kokoontumispaikka,
jossa vaihdetaan kuulumiset ja suunnitellaan tulevan päivän töitä,
hyvässä hengessä ja hymyssä suin.			
VH

Alkukasvatus vanhassa navetassa
Uusi loppukasvattamo 322 paikkaa
Conexx-halli 37 m x 42 m
(lisätietoja www.conexx.fi)
karsinat neljässä rivissä
1800 euroa/eläinpaikka
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Vanhaan navettaan peruskorjattiin uudet tilat ternivasikoille. Juottolaitteeksi valittiin Finnlacton toimittama Vasikka Master jauhepiika yhdistelmä. Kerralla tilalle tulee 46 vasikkaa, jotka jaetaan
kahteen ryhmään juottoa varten. Vasikat syövät ja juovat ritilän
päällä, makuualueena toimiin ”rehellinen” kuivikepohja. Juottovaiheen jälkeen vasikat siiryvät teiniosastolle ritilän päälle. Juottamon kapasiteetti tarkoittaa sitä, että vasikat tuodaan tilalle 6–7

Kiinteäpohjaisessa sairaskarsinassa voidaan käyttää
kuiviketta ja sen tyhjennys on helppo tehdä pienkuormaajalla ison nosto-oven kautta.
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Emolehmäpäivillä palkittiin tuottajia
 Ikaalisissa helmikuun alussa järjestetyillä emolehmäpäivillä palkittiin jälleen menestyneitä emolehmätarkkailuun kuuluvia tuottajia ja heidän eläimiään.

Faba osk, liharotujen jalostuskilpailut 2011,
Sonnien jalostusarvokilpailu
Limousin rotu
1. Saarijärven Utah 	Mari ja Pasi Saarijärvi, Alavus
4. Keski-Petäyksen fokus Teija ja Kari Valkama, Jalasjärvi
5. Ahon Furby	Helena ja Pasi Kukkonen, Siikajoki
Simmental rotu
2. Räfbackens Winston,
Cindi ja Krister Groop, Närpiö
5. Backs Hanski	Peter Back,Vöyri

Lehmien jalostusarvokilpailu
Limousin rotu
1. Syrjämäen Aurora	Mari ja Pasi Saarijärvi, Alavus
2. Syrjämäen Aurora	Mari ja Pasi Saarijärvi, Alavus
3. Rentton Dove	Mira ja Toni Rentto, Juupajoki
4. Syrjämäen Amanda	Marko Tirkkonen, Nilsiä
5. Paddais Diana	Paddaisten Kartano, Sauvo
Simmental rotu
2. Ritamäen Victoria

Karjojen jalostusarvokilpailu
Limousin rotu
alle 24 lehmää
2. Antti Keskisipilä, Kalajoki
3. Juha Hamppula, Merikarvia
4. Teija ja Kari Valkama, Jalasjärvi
Yli 24 lehmää
1. Paddaisten Kartano, Sauvo
2. Metsä-Paavolan tila, Akaa
3. Mari ja Pasi Saarijärvi, Alavus
4. Helena ja Pasi Kukkonen, Siikajoki
5. Marko Tirkkonen Nilsiä
Simmental rotu
yli 24 lehmää
2. Cindi ja Krister Groop, Närpiö
3. Peter Back,Vöyri

Limousin-ketjussa
jo 45 sopimustilaa

 Tärkein nautojen rehu on nurmisäilörehu, jonka laatu vaikuttaa säilörehun syöntiin, maitotuotokseen, kasvuun, terveyteen ja
täydennysrehun määrään ja laatuun ja näiden kautta naudanlihan
ja maidontuotaonnon talouteen. Lisäksi nurmen hyvä sato alentaa
niin säilörehun kuin maidon ja lihan tuotantokustannuksia.

Antti Keskisipilä Kalajoen Rautiosta

Kevään sonniplustilaisuudet

Kuukausiin on mahtunut paljon onnistumisia, mutta myös hienoisia pettymyksiä, kuten toiminnan kehittämiseen kuulukin.
Haasteita riittää tiloilla eläinten painontarkkailussa, leikkaamossa
erilleen otossa ja myynnissä kysynnän ja saatavien eläinten riittävyyden tasapainottelussa. Seitsemän kaupan palvelutiskit ovat
”pilotoineet” tuotetta ja palaute on ollut positiivista.

 Kevään sonniplus-tilaisuudet järjestetään seuraavilla paikkakunnilla. Päivien teemana on mm. Anelma-ohjelma ja sen
nautarekisteritoiminnot.
Tarkempi ohjelma aikatauluineen löytyy Anelmasta.
Ilmoittautuminen Anelman kautta tai Anumaija Viitalalle
044-7966 397

Uudella tavalla toimiminen näkyy innostuneina tuottajina. Osuuskuntaan on tasaiseen tahtiin liittynyt uusia Limousin-tiloja, joita
tammikuun lopulla oli 45. Tiloilla on emolehmiä n.2480, joista
75% rotupuhtaita Limousin-emoja n.1950. Määrän odotetaan
kasvavan sitä mukaa, kun tilojen eläinaineksen kriteerit täyttyvät.
Tuleva kesä näyttää jo tasaisen saatavuuden kannalta hyvältä ja
vuonna 2012 syntyvät vasikat saadaan jo kaikki mukaan Limousin
à la carte-ketjuun ja toivommekin oikein hyvää ja vilkasta vasikkakevättä kaikille! 			
Saara Rantanen

20.3.
Ylivieska, ravintola Lounatuuli
21.3.	Iisalmi, Savonia oppilaitos
27.3.	Uusikaarlepyy, Juthbacka (ruotsinkielinen)
29.3.
Toholampi, Lylyn Pisara (Finnspring)
3.4.	Seinäjoki, Marttilan Talli
Helmikuussa aloitetut nurmikurssit Kaustisella ja Vöyrillä jatkuvat kesäkuun alkupuolella kasvustopäivillä. Seuraa ilmoittelua!

paras keino on kasvustohavainnot, korjuuaikanäytteet ja Artturikorjuuaikapalvelu. Viime keväästä voidaan oppia se, että poikkeuksellisen korkeissa lämpötiloissa korjuuta pitää yksinkertaisesti
aikaistaa.

Korjuuteho muuttuu, säilönnän perusteet ei
Kevättoimenpiteillä lisää satoa
Kevään nurmien viljelytoimenpiteitä suunniteltaessa tulee huomioida jokaisen sadon peruslannoituksen lisäksi pH- ja hivenlannoitusleimat, eli kalkitus- ja hivenlannoitus- sekä karjanlannan
täydennyslannoitustarve. Riittävän aikainen kevätlannoitus varmistaa nurmen alkukesän suuren kasvupotentiaalin hyödyntämisen. Käyttämällä seleenipitoisia lannoitteita, nurmen seleenipitoisuus nousee eläinten kannalta riittävälle tasolle ja seleeni on
orgaanisessa muodossa, jolloin eläimet pystyvät sen myös hyvin
hyödyntämään.

Märän ja lämpimän syksyn jälkeen peltoihin jäi runsaitakin nurmikasvustoja korjaamatta. Jos lohkolla on runsaasti kuollutta kasvustoa, sen poistamista sopivalla menetelmällä kannattaa harkita.
Kuollut materiaali voi vaikeuttaa kevään kasvuunlähtöä ja rehuun
joutuessaan alentaa helposti sulavuutta.

 Syyskuun alusta alkanut yhteistyö Kasvattajaosuuskunta Limousinin kanssa etenee sunnitellusti. Kuudessa kuukaudessa
on ehditty tekemään paljon ja opittu vielä enemmän. Uusi, hyvin
tarkkoihin teuraskriteereihin pohjautuvaa toimintatapaa on ajettu käytäntöön koko tuotantoketjussa, tilalta kaupan palvelutiskiin.
Tasalaatuisuus on kasvattajien lupaus kuluttajalle ja jokaisen eläimen tulisi saavuttaa sille asetetut kriteerit.
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Hyvällä säilörehulla
voi tehdä tulosta

Jos nurmessa on talvehtimistuhoja, kannattaa keväällä tehdä täydennyskylvöjä, sillä mustat nurmettomat alueet kasvavat lannoituksesta huolimatta vain rikkaruohoja. Rikkojen esiintyminen pitäisi myös havainnoida ja tehdä tarvittavat ruiskutukset riittävän
aikaisin keväällä.

Cindi ja Krister Groop, Närpiö

MP nauta

Korjuuajankohtaa tulee seurata
D-arvon muutos on kevätsadossa keskimäärin 5 g/kg ka (0.5 %
yksikköä) päivässä. Viime keväänä kehitysrytmi oli tosin huomattavasti nopeampi poikkeavan lämpötilan ja kosteuden vaikutuksesta, mikä selittää kevätsadon normaalia huonompia D-arvoja.
Korjuuajankohtaa ei kannata määrittää kalenterin avulla, vaan

Vaikka korjuukapasitetti ja koneet ovat suurentuneet, nurmen
säilymisen edellytyksenä on edelleen kolmen H:n periaate, eli
Hapettomuus, Happamuus ja Hygieenisyys. Huono säilyvyys lisää tappioita, vähentää syöntiä ja voi olla riski maidon laadulle ja
eläinten terveydelle. Jotta korjattu sato säilyisi hyvin, säilöntäainetta tulee käyttää riittävästi, märät rehut pitää säilöä hapolla, ja
rehumassa pitää tiivistää riittävän hyvin.

ARTTURI-analyysin avulla kannattavuutta
Vain näytteenotolla ja rehun analysoinnilla tietää miten rehu on
säilynyt ja mikä on sen tuotantovaikutus ja täydennysrehun tarve.
Säilörehun analyysitulos onkin keskeinen ruokinnan laadun ja kehittämisen sekä maidon- ja lihantuotannon hallinnan väline. Analysoinnista hyötyvät niin eläimet kuin tilan talous, sillä näytteisiin
sijoitetut eurot on helppo saada takaisin tarkentuneen ruokintasuunnitelman ja sitä kautta maitotuotoksen ja eläinten paremman
kasvun kautta.

Ota näytteitä jo korjuun yhteydessä
Rehusta voi ottaa näytteitä jo korjuun yhteydessä. Näiden raakaainenäytteiden avulla saadaan selville mm. rehun D-arvo, kuivaaine, raakavalkuainen ja NDF. Rehunäytteen on tärkeää olla edustava, jotta se vastaisi hyvin koko erän laatua. Edustavan näytteen
saa esimerkiksi ottamalla karhonäytteitä useammasta paikkaa
samaan siiloon tai aumaan korjattavilta lohkoilta tai siilolle tai
aumalle tulevista kuormista kippauksen yhteydessä. Paalauksessa
näytteet otetaan lohkokohtaisesti karholta. Otetut osanäytteet
voi yhdistää, sekoittaa ja ottaa sekoitetusta materiaalista lähettettävän näytteen pussiin. Pussista ilma pois, saatekortin täyttö ja
näyte joko maitoauton mukana tai postissa rehulaboratorioon Artturi-rehunäytepussissa.
Nurmirehun tuotantoon kannattaa panostaa tänäkin
keväänä ja kesänä, sillä tulokset näkyvät läpi vuoden
kotiläintuotannossa. Säilörehun lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota kesäruokintaan ja laiduntamiseen,
sillä laitumelta saa edullista rehua ja ulkoilevat naudat
ovat tärkeitä imagolähettiläitä. Kokoaikalaiduntamiselle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla
laiduntaa voi myös suuremmissa karjoissa.

Mikko J. Korhonen
Valio
Hyvä ja sulava säilörehu vähentää
myös väkirehun käytön tarvetta.
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MP sika

Snellmanin Sikaseminaari 2012
 Snellmanin Sikaseminaari pidettiin 25.–26.1.2012.
Snellmanin tuotteiden kysyntä kasvaa. Erilaistumisensa myötä
niin tuotetasolla kuin myös markkinointiviestinnässäänkin on
Snellman vakiinnuttanut asemansa kuluttajien keskuudessa. Jopa
27 % kuluttajista etsii kaupan hyllyjä tutkaillessaan ensisijaisesti
Snellmanin tuotemerkeillä varustettuja tuotteita. Tuotteen vastatessa kuluttajan odotuksia tai ylittäessä ne toistuvasti saavutetaan
kuluttajien luottamus ja luodaan tuotteille vakaa kysyntä. Peter
Fagerholm kertoi, että Snellmanilla pyritään tekemään ne tavalliset tuotteet paremmin tavallisille ihmisille. Tomas Gäddnäs kertoi
kuluneen vuoden tunnuslukuja ja jakoi tuottajille tietoa markkinanäkymistä sekä Suomessa että ulkomailla.

Figeniltä tutkitusti hyvää genetiikkaa
sikaketjun tarpeisiin
Tuotannon seuranta on hyvän tuotekehityksen perusedellytys –
mitä mittaat sitä voit kehittää.Tuotostarkkailuun kuuluvien emakkotilojen lähettämien tietojen perusteella tehdään työtä kaikkien
yhdeksän hedelmällisyysindeksissä mukana olevan ominaisuuden
kehittämiseksi. Tuotostarkkailussa ja toiminnan kehittämisessä
tuottajan apuna ovat Figenin ammattitaitoiset neuvojat.

Lihasikaominaisuuksissa edistytään

Pälvi Palander

Mari Heinonen

Lihasikaominaisuuksia kehitetään suomalaisilla roduilla suomalaisilla jalostustiloilla. Tämän työn hedelmät arvioidaan Längelmäen
koeasemalla.Asemalla luotettavasti ja kattavasti kerättyä tietoa käytetään sitten yhdessä Snellmanilta saatavien teurastietojen kanssa
suomalaisen sika-aineksen lihantuotanto-ominaisuuksien kehittämiseen. Tietojen hyödyntämisestä Figenillä vastaa Soili Haltia.

Hyvä kasvu – parempi katetuotto
Osoituksena eläinaineksen kehittymisestä on, että yhä useampi
lihasikojen kasvatuserä on yltänyt yli 900 g päiväkasvuihin samalla
kun keskipaino on ollut yli 95 kg ja lihakkuuskin yli 60 %. Tästä
kiitos asiaan paneutuneille tuottajille.
Sikojen hengitystieongelmat ovat vaihtelevasti nostaneet päätään
parin viimeisimmän vuoden aikana. Näistä ehkä yleisimpien taudinaiheuttajien APP:n, Sikainfluenssan ja Sirkoviruksen oireista, leviämisestä, hoidosta ja ennaltaehkäisystä opettavaisen esitelmän
piti Mari Heinonen Helsingin yliopistosta.
Sikojen hännänpurenta on varmasti jokaiselle siantuottajalle jossain määrin joskus päänvaivaa aiheuttanut ongelma. Tähän asi-

Matti Koivula

aan on Helsingin Yliopistossa pureutunut Pälvi Palander, joka on
tehnyt kolmen vuoden ajan yhteistyötä Längelmäen koeaseman
kanssa. Längelmäellä ongelmaksi nousi lähinnä se, että hännänpurentaa esiintyi niin vähän ja siksi havaintojen kerääminen vei paljon aikaa. Karsinoita kuvattiin vuorokauden ympäri ja purijasikojen käyttäytymistä havainnoitiin jälkeenpäin videoilta. Lopullisiin
tuloksiin palataan vielä myöhemmin.
Suomen Rehu oli yhteistyökumppanina mukana toisena seminaaripäivänä. Päivän aluksi Matti Koivula kertoi tilanteesta rehu- ja
rehuraaka-ainemarkkinoilla sekä Suomessa että ulkomailla.
Marjut Suokanto esitteli Suomen Rehun tarjoamia maakunnan
erityistarpeet huomioivia ruokintaratkaisuja. Erittäin tärkeinä
asiakokonaisuuksina hän muistutti tuottajia onnistuneen odotusajan ruokinnan merkityksestä porsimisen sujumiselle ja kertoi
miten imetysajan ruokinta saadaan onnistumaan sekä emakon
että porsaiden eduksi. Porsaiden ruokinnassa säästäminen johtaa erittäin suurella todennäköisyydellä ongelmiin tuotantoketjun myöhemmissä vaiheissa. Siksi nykyaikaiset, porsaan erilaisiin
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Marjut Suokanto

Peter Fagerholm

tarpeisiin kehitetyt rehut on tehty porsaan nopean kehityksen ja
suolistoterveyden parhaaksi.

Porsaslaadun kehittyminen
Vuonna 2011 otettiin käyttöön joitakin uusia työkaluja välitysporsaiden tasaisen laadun varmistamiseksi. Vuoden vaihteen jälkeen
ei välitetä porsaita, jotka ovat ilman perinnöllistä laatua kuvaavaa MP-indeksiä. Kesäkuusta 2011 lähtien on sirkorokotetuista
porsaista maksettu korkeampaa hintaa. Marraskuussa toteutettu
hinnankorotus nosti rokotetun ja rokottamattoman porsaanhinnan eron kolmeen euroon. Hinta nousee vielä yhden euron jos
Figenin jalostusneuvoja on tehnyt porsaille laatutarkastuksen.Välitysporsaiden enemmistö tulee olemaan rokotettuja maaliskuusta lähtien, tavoite on että kaikki välitysporsaat ovat sirkorokotettuja toukokuusta alkaen. Myös laatutarkastusten määrä kasvaa
tasaista tahtia. Tähän mennessä on välitysporsaista reilusti puolet
laatutarkastettuja.
MH, LE

Seminaarin koulutusmateriaalin
löydät Anelmasta.
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Sikojen havainnoinnista
apua eläinten hoitoon
Sikojen onnistunut havainnointi on avain hyviin tuotostuloksiin ja terveisiin eläimiin. Kun
sikojen perustarpeista ei tingitä ja mahdolliset
ongelmat ennakoidaan, saadaan mm. kuolleisuudesta johtuva hävikki minimoitua ja myytävät eläimet ovat terveitä ja huippulaatuisia.Tällaiset eläimet puolestaan tekevät tuotannosta
paremmin kannattavaa.
Sikojen havainnointi ei ole niin helppoa kuin miltä se usein saadaan kuulostamaan. Hyvin paljon on kiinni eläintenhoitajan sikasilmästä; siitä kuinka paljon näkemästään osaa yhdistää siihen
miten sikalassa menee ja varsinkin siitä kuinka näkemäänsä reagoi. Näemme aina sikalassa liikkuessamme runsaasti merkkejä
siitä miten siat voivat ja mikä niiden terveydentila on. Merkkien
tunnistaminen ja niihin reagoiminen mahdollistavat ongelmien
ehkäisemisen jo ennen niiden syntymistä. Omien toimintojen
tai toimimatta jättämisen seuraukset pitää myös ymmärtää. On
asioita joihin voi puuttua vasta seuraavalla viikolla ilman, että
siat tästä kärsivät, mutta paljon on myös sellaisia asioita joihin
on puututtava välittömästi, jotta seuraukset eivät horjuta koko
eläimen tai pahnueen loppuelämää. Tärkeää olisi erottaa toisistaan ne asiat, joiden kohdalla kuluista voidaan tinkiä ja asiat joissa
halpojen ratkaisujen etsiminen vaarantaa koko tuotannon ja sen
kannattavuuden. Halvalla ei useinkaan saa hyvää.

Tilasokeus havainnoinnin esteenä
Usein meidän on helppo tunnistaa ja osoittaa ongelmat muiden
toiminnassa mutta omasta työstämme emme niitä havainnoi. Tällainen tilasokeus johtuu tottumisesta ja turtumisesta omaan työhön. Pahimmillaan tilasokeus estää meitä näkemästä todellisia on-

Hävikki kuriin! 1/5

alkutuotannon
yhteystiedot:
MP nauta

gelmia, joita tuotannossamme voi aivan perustasolta lähtien olla.
Omia toimintatapoja kannattaakin välillä kyseenalaista ja omat
sokeat pisteet pyrkiä poistamaan. Kyseenalaista myös tekemäsi
korjausliikkeet. Hoidatko vain oiretta vai oletko löytänyt oireen
aiheuttajan ja korjannut sen. Pelkän oireen kuten lattiamateriaalista johtuvan niveltulehduksen hoitaminen antibiootein ei poista
ongelmaa, vaan samaan asiaan joudutaan panostamaan tuotannossa yhä uudelleen ja uudelleen.

Tunnista tarpeet
Sikala on ympäristö, jota me kontrolloimme. Näin ollen meidän
tulee ymmärtää ne tarpeet, joita eläimellä on. Sikojen havainnoinnissa tuleekin ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, että seuraavat sikojen perustarpeet tulevat tyydytetyiksi: Rehu, jokainen
eläin saa riittävästi ravinnontarpeen tyydyttävää rehua. Vesi, jokainen eläin saa aina halutessaan raikasta vettä. Ilma, jokainen
eläin saa hengittää raikasta ilmaa. Tila, jokaisella eläimellä on tilaa
toteuttaa karsinan tilajakoa ja erityisesti maata mukavalla alustalla. Valo, valon määrä ja valaistuksen kesto vastaavat luonnollista
päivärytmiä. Terveys, kaikki eläimet ovat terveitä. Rauha ja
hiljaisuus, sikalassa on rauhallista ja eläimet ovat tyytyväisiä.

Havainnoi puutteet
Puutteet perustarpeiden täyttymisessä näkyvät eläimissä pian
erilaisina käyttäytymisen ja terveyden tilan muutoksina. Nämä
muutokset eläinten käytöksessä ja esimerkiksi liikkumisessa
ovat asioita, joita meidän tulee havaita. Yksinkertaistettuna merkit näkee katsomalla! Katsomiselle täytyy kuitenkin varata aikaa
ja havaintoja tulee mietiskellä. Kun näet jotakin johon huomiosi
kiinnittyy, niin mieti aina mistä muutos voi johtua ja mihin se voi
johtaa. Tämän jälkeen on helpompaa miettiä miten tilannetta lähtee korjaamaan.
Mutta mitkä ovat niitä merkkejä, joita erityisesti kannattaa katsoa,
mitkä ovat niin sanotusti sikojen havainnoinnin huutomerkkejä?
Tämän juttusarjan seuraavissa osissa tarkkailemme
jokaisessa tuotantovaiheessa esiintyviä
merkkejä yksityiskohtaisemmin.

Terhi Jääskeläinen
hankepäällikkö,
Sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke

Terveisiä Sarka-messuilta
Sarkamessut Seinäjoella 3.-4.2.2012.
Sarka on maatilarakentamiseen, energiaan ja metsätalouteen suunnattu
messu. Messuilla mukana oli Snellman ja Figen omalla esittelypisteellään.

Vesa Hihnala
MP kenttäpäällikkö, 044-796 6345
Matti Kastarinen
MP kenttäedustaja, 0500-263 995
Pekka Taipale
alue-edustaja, pohjoinen alue
0500-265 635
Mårten Lassfolk
alue-edustaja, eteläinen alue
044-796 6545
Jarmo Niemelä
asiamies, eteläinen alue
0500-369 597
Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397, 044-796 6397
Saara Rantanen
Limousin-tuotannonohjaaja
044-796 6531

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

Liikennöitsijät
Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555
Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja teurasliikennöitsijä, 0500-264 570
Peter Björk
hankintayrittäjä, eteläinen alue
0500-263 996
Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-521 520
Jukka Takanen
hankintayrittäjä, pohjoinen alue
040-515 5702
Eero ja Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180, 040-554 3621
Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä, pohjoinen
alue, 0400-379 977

MP toimisto
Näistä lihasioista näkee, että ne
voivat hyvin. Syytkin ovat selvät:
riittävästi tilaa, hiukan virikettä lattialla, hyvää rehua riittävästi
kaukalossa, ilmastointi ja valaistus
ovat kunnossa. Eläimet ovat virkeitä ja tutkivat ahkerasti karsinaa ja
siinä välissä syövät vähän lisää rehuakin. 		
MH
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Mona Julin
logistiikkapäällikkö, (06) 786 6343
Brita Wiik
tilitysvastaava, (06) 786 6323
Tomas Gäddnäs
alkutuotannon johtaja
(06) 786 6342, 044-796 6342

http://anelma.snellman.fi
www.figen.fi
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Vain suomalaista lihaa.

Ei natriumglutamaaia (E621).

Alhainen rasvaprosen i.

Ei ylimääräistä veä.

KLASSIKKO
yli 30 vuotta

SUOMALAISTEN SUOSIKKI
Kun on kerran tehty Kunnon Voileipäkinkku, niin
mitäpä sitä muu amaan. Se on kuulunut suomalaisten ehdo omiin suosikkeihin jo yli 30 vuo a.

Jos pidät paremmasta.

