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Hyvä perustus
■ Snellman täyttää tänä vuonna 60 vuotta.Yrityksen perustajat halusivat perustaa yrityksen hyvälle perustukselle – turvallisten kristillisten arvojen ja laadukkaan konseptin
varaan, jossa pitkälle tähtäävä laatu meni nopeiden voittojen edelle. Haluttiin tehdä
hyvää työtä ja olla aina hieman yleistä tasoa parempia.
60 vuoden aikana on kohdattu sekä myötä- että vastatuulen aikoja. Snellmanin strategian kantavina pilareina ovat kuitenkin olleet aina samat arvot ja laatukonsepti. Jo
viisi vuosikymmentä sitten, kun paremmat koneet ja uudet valmistusmenetelmät mahdollistivat halpojen lihalajitelmien käytön makkaran massavalmistuksessa, Snellmanin
veljekset päättivät panostaa korkeaan lihapitoisuuteen ja hyvään makuun.
Viimeisten 25 vuoden aikana tehdyt panostukset alkutuotantoon ja teurastamotoimintaan ovat myös osoittautuneet yritykselle tärkeiksi kulmakiviksi. Alkutuotanto ja
teurastus eivät tuo nopeita voittoja, mutta näin koko lihaketju on voitu rakentaa perustuksia myöten yhteistyössä alueen perhetilojen kanssa.
Tämä rakennustyö siirtyy nyt uuteen vaiheeseen. Sikaketjun erikoistuminen tiivistyy
kunnon suomalaisen maatiaispossun ympärille uusvanhan jalostusyhtiömme, Figenin,
avulla. Uskomme, että laadukkaasti erikoistuneelle sikakonseptille on kysyntää - konseptille, joka rakentuu perinteisten suomalaisten perhetilojen luonnollisiin kasvatusmenetelmiin, mutta jossa on kunniatehtävä hoitaa asiat hieman tavallista reilummin.
Tarvitaan myönteistä asennetta ja aimo annos aktiivisuutta, mutta uskomme konseptin palkitsevan asiansa hyvin hoitavat paremmalla kannattavuudella.

Limousin-yhteistyö

Yhteistyö Snellmanin ja Kasvattajaosuuskunnan Limousin välillä tukee Snellmanin
strategiaa kehittää lihantuotantoketjua
läheisessä yhteistyössä tuottajien kanssa.

s. 5

Ainutlaatuinen,
suomalainen sikaketju

Snellmanin sikaketju rakentuu ”Kunnon
suomalaista maatiaispossua perhetilalta”
-teeman ympärillä.

s. 8

Snellman 60 vuotta

Lue Herra Snellmanin tiestä köyhältä
maatilalta valtakunnalliseksi lihanjalostajaksi.

s. 12–14

Limousin-osuuskunnan kanssa aloitettu yhteistyö on alalla aivan uutta, uusi panostus
liharotujen kasvatuksessa ja tämäkin tulevaisuutta ajatellen. Snellmanin nautaketjun
pääpaino tulee kuitenkin olemaan jatkossakin perinteisessä, maitorotuisiin nautoihin
perustuvassa, yhdistetyssä maito-lihatuotannossa. Naudantuotannon uudet kehittämislisät suosivat sekä maitotiloja että erikoistuneita naudantuotantotiloja, jotka panostavat enemmän tuotantonsa kehittämiseen ja parantamiseen.
Snellmanin Lihanjalostuksen lihankäytöstä 96,5 % on Snellmanin omassa alkutuotantoketjussa perhetiloilla tuotettua sian- ja naudanlihaa. Tuorelihan myynti on 100 %
suomalaista sian- ja naudanlihaa. Siipikarjaraaka-aineen käytön osuus lihanjalostuksen
kokonaismäärästä on 3,5 % ja sitä käytetään ainoastaan jalosteiden valmistukseen.
Lähivuosien aikana Snellmanin naudan- ja sianlihan tarve näyttää kasvavan edelleen
hyvin nopeasti. Teurastamon laajennus on täydessä vauhdissa, ja teurastuskapasiteetti
kasvaa huomattavasti ensi vuoden alussa.
Snellmanin selkeänä tavoitteena on rakentaa yhdessä perhetilojen kanssa toiminta
hyvälle ja luonnolliselle perustukselle, joka takaa edelleen vahvistuvan aseman ruokamarkkinoilla. Toivomme, että perustajien kantavat arvot saisivat yhä näkyä jokapäiväisessä työssä, myös silloin kun kyseessä on välittäminen ja vastuu tulevaisuudesta.
Mukavaa ja siunattua kesää!				

Tomas Gäddnäs
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Hinnankorotuksia
vaikeassa tilanteessa
■ Lihantuotannossa vallitsee vaikea hintatilanne. Erityisesti tuoreen lihan markkinahinnan kehitys on jäänyt kustannuskehityksen kelkasta ja siksi taloudellinen tilanne on tiukka. Snellman teki
kuitenkin kevään ja alkukesän aikana joitakin tuottajahinnankorotuksia.
Naudanhintaa nostettiin pariin otteeseen, keväällä tehtiin yleinen
sonnien hinnankorotus ja kesäkuussa nautatiloille astuivat voimaan
uudet kehittämislisät. Sonnien kasvulisä ja uudet investointilisät astuivat voimaan 12.6.2011. Yleinen hinnankorotus ja kehittämislisät
nostivat sonnin hintaa enimmillään jopa 18 c/kg.
Kesäkuun alussa tehtiin myös siantuotannossa laatuun perustuvia tuottajahinnankorotuksia. Yleisestä Suomen sianhinnanlaskusta huolimatta Snellman piti kiinni talvella suunnitellusta hintoja

korottavasta ”kriisipakettiratkaisusta”. Kesäkuun alussa otettiin
käyttöön sikatilojen korotetut lastaus- ja kehittämislisät, jotka
nostivat vaatimukset täyttävien tilojen tilityshintaa 6 c/kg. Snellman halusi hinnankorotusten avulla selviytyä muodostuneesta
porsasjonosta ilman porsaantuottajien hinnanalennuksia. Kesän
hinnankorotusten ansiosta lihasiankasvatuksen kate on nyt parantunut. Myös porsaan hinnoittelu muuttui hieman, kun porsaiden laatulisä 2 €/kpl astui voimaan kesäkuun alussa.
Snellmanin sianhankinta kasvoi vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana 18 % ja naudanhankinta 9 %. Porsaanvälitys on ylittänyt kevään aikana viimevuotiset määrät 8 %:lla ja vasikanvälitys
11 %:lla.Vuoden 2012 määrätavoitteet vahvistetaan elokuussa.
TG

FABA Sika Oy on nyt Figen Oy
 FABA Sika Oy:n nimi muuttuu. Yhtiön uusi nimi on 1.7.2011
alkaen Figen Oy. Myös yhtiön logo muuttuu. Kuten tosielämässä,
myös logossa sika juoksee genetiikan varassa.Vanha sanonta ”parantaa kuin sika juoksuaan” toteutuu hyvin myös Figen Oy:n jalostusohjelmassa. Suomalaisten sikarotujen perinnöllinen edistyminen on viisi vuotta sitten toimintansa aloittaneen Längelmäen
Keskuskoeaseman toiminta-aikana tuonut jopa yhdeksän senttiä
/ tuotettu lihakilo lisähyötyä lihasian kasvattajalle. Teuraslinjalla edistyminen näkyy korkeampina lihakkuuksina ja suurempina
saantoina.

Figen on kahdella rodullaan
erikoisuus sianlihatuotannon maailmassa. Tavoitteenamme ei ole jalostaa
ylisuurta porsastuotosta
vaan kestävää kokonaisuutta, jossa porsastuotos, eläinten
hyvinvointi, teuraslinjan saanto ja roturisteymillä saavutettava risteytyshyöty on optimoitu parhaan
mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi koko tuotantoketjulle.

Figen Oy jatkaa yli 100 vuotta jatkuneen suomalaisen sianjalostuksen viestikapulan kantamista perinteitä kunnioittaen mutta vahvasti aikaansa ja alan kehitystä seuraten. Eläinjalostus on
siirtymässä genomisen valinnan myötä dna-tason valintaan. Myös
Figen Oy on mukana alan kehitystyössä kehittämässä huomisen
sianjalostusohjelmaa, jossa korostuvat porsaiden, emakoiden ja
lihasikojen kestävyys sekä koko siantuotantoketjun kannattavuus
siemennyksestä valmiiseen tuotteeseen. Kehitys tukee hyvin yhtiön arvoja.

Suomalaisen sianjalostuksen laatu tunnetaan hyvin Suomessa
ja maailmalla. Kuluneen viiden vuoden aikana yhtiön kotimaassa myymien siitoseläinten määrä on lähes kymmenkertaistunut.
Lisäksi suomalaista sikagenetiikka myydään tällä hetkellä maan
rajojen ulkopuolelle sekä karjunsiemenenä että siitoseläiminä
enemmän kuin koskaan. Vientiä tukee laadukkaan tuotteen lisäksi maailman paras sikatautitilanne. Figen Oy:n vastuullinen
jalostustoiminta perustuu kotimaisiin sikarotuihin, suomalaiseen
maatiaiseen ja yorkshireen, eikä yhtiö halua riskeerata Suomen
erinomaista tautitilannetta tuomalla sika-ainesta Suomen rajojen
ulkopuolelta.
				
Jussi Peura

Snellman Farmarissa
 Snellmanin alkutuotanto on mukana Porin Farmari-näyttelyssä 1.-3.7.2011. Snellmanilla on kotieläinkentällä yhteinen osasto Figenin (Faba Sian) kanssa. Tule keskustelemaan ajankohtaisista lihantuotantoasioista:
- Sian- ja naudantuotannon kehittämisohjelmat ja lisähinnat
- Mitä on Kunnon maatiaispossun tuotanto?
- Snellmanin ja Limousin-Kasvattajaosuuskunnan yhteistyö
Kahvitarjoilu tuottajille.
Tervetuloa osastollemme KO 124!
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Naudantuotannolle
uudet kehittämislisät
 Naudantuotannon kehittämislisät tulivat voimaan 12.6. 2011.
Tukeaksemme naudantuotannon kehittämistä Snellman otti käyttöön uudet kehittämislisät nautatiloille. Sonnien päiväkasvulisät ja
uudet investointilisät astuivat voimaan 12.6.2011 alkaen.

Investointilisä

Sonninkasvatuksen päiväkasvulisä

Lisähinta 3 c/kg investoiville MP-sonniplustiloille.
• Vaatimuksena investointilisälle on mm. Snellmanin hyväksymät
laajennussuunnitelmat.
• Uusi naudantuottaja tai laajennusinvestointi, eläinmäärä vähintään 200 kpl. Huomioidaan myös viime vuosina tehdyt investoinnit.
• Investoinut tai investointia suunnitteleva nautatila voi anoa
lisähintaa Anelma-viestin kautta. Snellmanin MP-nautaryhmä
myöntää lisähinnan auditoinnin perusteella. Lisätietoja: Vesa
Hihnala, 044 - 796 6345.

Lisähinta maksetaan automaattisesti sonnien päiväkasvun mukaan kaikille MP-tiloille, sekä maito- että sonnitiloille.

Lastauslisä

Syksylle tulee lisäksi voimaan uudet lastauslisät sonninkasvatustiloille. Uudet lisähinnat voivat tässä vaiheessa nostaa parhaiden
sonnien teurashintaa jopa 13 c/kg. Lisäksi tehtiin keväällä yleinen
hinnankorotus.

Sonnin nettokasvu
• Alle 500 g/pv
• 500-549 g/pv
• 550 - g/pv

Lisähinta
0,00 €/kg
0,05 €/kg
0,10 €/kg

Kesän vasikkakampanja

MP sonniplustilojen lastauslisä 3 c/kg astuu voimaan 1.10.2011.
• Vaatimuksena on mm. hyväksytyt lastaustilat. Lastausvaatimuksista tiedotetaan erikseen sonnitiloille kesän aikana.
• Lisähintaa voidaan anoa Snellmanilta Anelma-viestin kautta.
Snellmanin MP-nautaryhmä myöntää lisähinnan auditoinnin
perusteella. Lisätietoja Vesa Hihnalalta.
TG

Snellman ja Kasvattajaosuuskunta Limousin yhteistyöhön
Kasvattajaosuuskunta Limousin ja Snellmanin Lihanjalostus
Oy solmivat ainutlaatuisen yhteistyösopimuksen.
 Kasvattajaosuuskunta Limousin hyväksyi kesäkuussa Snellmanin yhteistyöesityksen. Snellman ja Kasvattajaosuuskunta sopivat
tammikuussa 2011 yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä
limousinrotuisen naudanlihan tuotannossa ja markkinoinnissa.
Selvitystyö on tehty kevään aikana ja Snellman antoi toukokuun
lopussa kasvattajaosuuskunnalle yhteistyöesityksen.
Limousin-yhteistyö tukee Snellmanin strategiaa kehittää lihantuotantoketjua läheisessä yhteistyössä tuottajien kanssa. Yhteistyö
täydentää Snellmanin nykyistä pihviohjelmaa ja emolehmätilojen
kanssa tekemää yhteistyötä. Limousin-rotu tunnetaan eläinten
korkeasta lihakkuudesta ja hienosyisestä, mureasta ja hyvin maukkaasta, vähärasvaisesta lihasta.

Sama hintataso sonneille ja hiehoille
Yhteistyökuvion ansiosta limousin-lihasta tulee Suomen ensimmäinen rodun omalla nimellä lanseerattava tuote, jossa myös
emolehmille on määritelty rotupuhtausprosentti. Snellman maksaa limousinkasvattajien luokitusvaatimukset täyttävistä ruhoista
erillisen limousinlisähinnan. Lisähinta on hiehoille korkeampi. Sen
ansiosta limousin-naaraat voivat saada saman tilityshinnan kuin
vastaavaan luokkaan luokittuvat sonnit. Tämä parantaa merkittävästi lihatilojen taloudellista tilannetta. Perinteisesti pihvilihanaaraista on maksettu lähes 30 % vähemmän kuin sonneista. Hinnoittelu perustuu tehdyn koeleikkuiden tuloksiin.

Vasikkakampanja 1.6.-31.8.2011
Välitysvasikoilla on nyt erittäin hyvä kysyntä. Tarjoammekin välitysvasikoiden myynnistä kesän aikana erillisen lisäbonuksen.
Tiloille, jotka myyvät 1.6. - 31.8.2011 välisenä aikana vähintään viisi (5) sonnivasikkaa, lahjoitamme bonuksena tuotepaketin (arvo n. 30 euroa). Tuotepaketit toimitetaan syys- lokakuun
aikana. Ilmoita sonnivasikat välitykseen mahdollisimman pian syntymän jälkeen.
Muistathan, että maksamme e-merkeille merkityille välitysvasikoille 3 euron lisähinnan (1.3.2011 alkaen).

Aloite yhteistyöstä, uudenlaisesta hinnoittelumallista ja limousinlihan tuotteistamisesta lähti kasvattajilta. Kasvattajaosuuskunta
on määritellyt tiloille toimintatapaohjeistuksen ja kasvatuskonseptilla on tarkkaan määritellyt laatukriteerit.

Osana Snellmanin tuotevalikoimaa

Nurmi 2011 Ylivieskassa
 Ylivieskassa 11.8. järjestettävän Nurmi 2011 tapahtuman teemana on tehokas nurmentuotanto. Teeman mukaisesti esittelyssä
on laadukkaan ja tuottavan nurmen ravinneratkaisut, nurmen tuotantopanokset siemenistä kasvinsuojeluaineisiin, säilöntäaineet ja
paljon muuta. Tapahtumassa esillä laaja valikoima nurmenkorjuun
koneratkaisuja Agrimarket -ketjulta, K-Maataloudelta sekä Yrittäjien Maataloudelta. Tapahtuman aikana vierailla on mahdollisuus
nähdä koneet käytännön töissä.
Koneliikkeiden lisäksi toimintaansa esittelevät myös monet muut
nurmentuotannon sidosryhmät kuten elintarviketeollisuus. Snell-
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manin alkutuotannon väkeä on
paikalla kertomassa mm. uusista naudantuotannon kehittämislisistä sekä ajankohtaisesta
yhteistyöstä Limousin Kasvattajaosuuskunnan kanssa. Päivän
aikana vierailla on mahdollisuus
lisäksi tutustua nykyaikaiseen teurasautoon Jukka Takasen opastuksella. Snellmanin toimitusjohtaja Martti Vähäkangas on myös luvannut osallistua tapahtumaan. Lisätietoja näyttelystä osoitteesta
www.nurmi2011.fi.				
VH

Snellman-limousin tuotteet tulevat olemaan omana tuoteperheenä osana Snellmanin tuotevalikoimaa. Snellman vastaa tuotteiden kaupallistamisesta johon kuuluu: tuotteistaminen, hinnoittelu,
myynti, markkinointi ja menekin edistäminen kuten konsulenttitoiminta. Snellman markkinoi limousintuotteet omina Snellmanin
brändiin kuuluvina tuotteina hyödyntäen Snellmanin tunnettavuutta ja hyviä asiakassuhteita.
Snellman-limousinlihan teurastus, leikkuu, pakkaaminen ja muu
tuotanto noudattaa Snellmanin normaaleja tuotanto-, omavalvonta- ja sertifioituja laatuohjelmia.
Snellman-limousinlihan kasvatus kytketään Snellmanin Maatilan
Parhaat -nautaohjelmaan. Snellman ja osuuskunta sopivat yhdessä
Snellman-limousinkasvatuksen konseptista ja kasvatuksen kriteereistä. Snellman-limousinlihan tuotannossa tilat noudattavat

Snellmanin Maatilan Parhaat -nautaohjelmaa ja osuuskunnan
ohjeita.
Snellman
antaa
hyväksytyille tiloille MP-limousintilastatuksen.
Tilojen
tuotannon suunnittelu,
seuranta ja eläinilmoitukset hoidetaan Snellmanin
Anelman kautta.
Snellman hoitaa
logistiikkasuunnittelun ja teuraseläinten kuljetukset.

Jarkko Kääriäl ä Alavies kasta on limousi nkasvatt aja, joka toimii aktiivis esti myös
Limous in Kasvatt ajaosuu skunnan hallituk sessa.

Snellman-limousinlihan kasvatustavoitteet
ja lisähinnan ehdot
Sonni:

Hieho:

teurastusikä alle 17 kk
paino 320 - 400 kg
lihakkuus R+ tai parempi
rasvaisuus 1-2

teurastusikä alle 19 kk
paino 190 - 300 kg
lihakkuus R+ tai parempi
rasvaisuus 1-2

Snellman järjestää elokuussa limousin-kasvattajille yhteisen aloitustilaisuuden, jossa käydään läpi yhteistyösopimuksen tärkeimmät kohdat.Yhteistyö alkaa syksyllä. 			
TG

 Kasvattajaosuuskunta Limousin

on koko maan kattava osuuskunta, joka perustettiin toukokuussa 2010 kaksi vuotta kestäneen selvityshankkeen
jälkeen. Selvityshankkeessa perehdyttiin tiukkoihin laatukriteereihin perustuvan, rodun omalla nimellä myytävän limousin-lihan markkinointimalleihin ja -mahdollisuuksiin sekä
Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa. Tulosten rohkaisemana
perustettiin Nostetta Naaraista -kehityshanke, jota osuuskunta hallinnoi. Valtakunnallisesti toimivan osuuskunnan kotipaikka on Tampere.
www.nostettanaaraista.fi
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Suomen suurin lypsykarjanavetta on nyt Sonkajärvellä
 Sonkajärven Sukevalla sijaitsevan Iskola Oy:n navetan avajaisia vietettiin 6. ja 7. kesäkuuta. Iskolan uudessa navaetassa on
tilat noin 450 lehmälle. Lypsystä huolehtii aluksi kuusi robottia
ja myöhemmin navettaan tullaan asentamaan vielä kaksi lisää. Iskola Oy:n toimitusjohtajan ja osakkaan Pertti Savolaisen mukaan
uuteen navettaan aletaan siirtää eläimiä heinäkuun alkupuolella.
Loppuvuodesta lehmämäärän uskotaan nousevan jo kolmeen
sataan. Täyteen lehmämäärään uskotaan yllettävän ensi vuoden
alkupuolella.
Avajaisia suosi lämmin sää ja varsinkin ensimmäisenä avajaispäivänä myös kävijöitä oli runsaasti. Navetta piha-alueineen oli niin
laaja, että väki mahtui sujuvasti liikkumaan ja tutustumaan niin navettaan kuin myös yhteistyökumppaneiden osastoihin. Avajaisvieraiden kehut keräsi lihaisa Eetvartti grillimakkara, jota Snellmanin
alkutuotannon väki tarjosi osastollaan. Laadukas makkara oli hyvä
keskustelun avaus myös Snellmanin alkutuotannon toimintaan.

vasikan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Kun vasikka ei juo
 Silloin tällöin vasikkaa ei saa juomaan millään. Tilanne on hankala, sillä nestehukka ja ravinnon puute
uhkaa pientä vasikkaa nopeasti. Mitä heikommaksi se
menee, sitä huonommin se jaksaa imeä. On siis kiire
saada maito tai nestehoitoliuos vasikan sisälle. Hyvä
apukeino on pakkojuottolaite. Sen käyttö kannattaa
opetella.
Juomaton vasikka on yleensä joko vastasyntynyt tai
sairas. Vastasyntynyt saattaa olla kärsinyt hapettomuudesta emän synnytyskanavassa, ehkä vetänyt nesteitäkin. Ternimaidolla on kiire, ellei imuja löydy pariin
tuntiin syntymästä. Vasikalla ei syntyessään ole minkäänlaisia energiavarastoja, joten ternimaito on sen
ainoa energiapommi. Lämmin, rasvainen maito myös
lämmittää kylmään maailmaan syntynyttä vasikkaa.

Iskola Oy:n navetan avajaisia vietettiin 6. ja 7. kesäkuuta. Navetta
piha-alueineen oli niin laaja, että väki mahtui sujuvasti liikkumaan
ja tutustumaan niin navettaan kuin myös yhteistyökumppaneiden
osastoihin.

Snellman toivottaa menestystä ennakkoluulottomille yrittäjille!
VH

Pikkuvasikan ripulin ensimmäinen oire on usein juomattomuus. Erityisesti alle kaksiviikkoisilla esiintyvä
rotaripuli vie juomahalut. Kuitenkin sairas vasikka
tarvitsee niin maitoa kuin nestettäkin, muuten se
menehtyy. Letkuttaminen kannattaa aloittaa ajoissa,
mieluiten ensimmäisellä epäonnistuneella juottokerralla, viimeistään toisella. Myöhemmin aloitettu saattaa olla jo myöhäistä. Ripulivasikalle voidaan letkuttaa
vuorotellen maitoa ja nestehoitoliuosta, aivan kuten
ripulivasikan juotto-ohje on. Letkuttamista voidaan
joutua jatkamaan pari kolmekin päivää, jos vasikka on
vakavasti sairas. Toisaalta jo ensimmäisellä annoksella
saadaan usein vasikka virkistymään niin, että se jaksaa
juoda itse edes osan juomista. Pakkojuotolla annettu neste menee etumahojen alkupäähän, eikä aivan
juoksutusmahaan asti. Pienillä vasikoilla ja kerran pari
annettuna siitä ei ole haittaa. Joskus pitkään elvytetyllä vasikalla on todettu myöhemmin pötsijuoppoutta,
mutta sekin on pienempi haitta kuin menetetty vasikka.

Matti Kastarisella (oik.) riitti kiinnostuneita
asiakkaita.

lue lisää:
http://anelma.snellman.fi
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Iskola Oy on maatalousalan tuotantoyritys, jonka toimenkuvana on maidontuotanto. Iskola Oy on kolmen yläsavolaisen maidontuottajan yhteenliittymä,
joka on perustettu vuonna 2008. Tällöin Suomen vankeinhoitoyhdistys päätti
lopettaa toimintansa Sukevalla Iskolan avovankilassa ja vankilan maat tulivat
kaupan. Iskola Oy:n kolmella osakkaalla oli kaikilla tarve laajentua ja kaupat Iskolan maista tehtiin heinäkuussa 2008. Kauppoihin entisen Iskolan avovankilan
maista ja rakennuksista kuului maa-alueina peltoa noin 210 hehtaaria. Rakennuksia oli yhteensä 28, joihin kuuluivat maatalousrakennuksina 2 561 neliön
navetta, talli, puimuri, varastoja ja latoja. (lähde: www.iskola.fi)

Varovaisella edestakaisin-liikkeellä vasikka
saadaan nielaisemaan, jolloin letku lähtee luistamaan paremmin. Voimaa ei saa käyttää. Tunnustelemalla kaulaa letkun pään tuntee nahan
alla ja joskus näkeekin etenevän. Letku on paikallaan, kun jäykkä osa on kadonnut vasikan
sisälle (kuva 3 ja 4).

Kuva 1

Kun letku on paikallaan, käännetään nestesäiliötä niin, että sisältö lähtee pulputtamaan.
Hyvässä asennossa virtaus on aika nopeaa. Jos
tuntuu hitaalta, voi letkua siirtää pienellä liikkeellä edestakaisin.
Henkitorveen vieminen on vaikeampaa, mutta
saattaa onnistua. Silloin vasikka yskäisee ja letku on vedettävä pois ja alettava nielettäminen
alusta. Opetellessa voi ensin laittaa letkusta
pari lusikallista vettä oikean osoitteen testaamiseksi. Jos vesi menee henkitorveen, vasikka
yskäisee välittömästi ja letku on vedettävä nopeasti pois.

Kuva 2

Mervi Yli-Hynnilä
terveydenhuoltoeläinlääkäri
maitotilan emäntä, Kuortane

Kuva 3
PS. Kesän lämpimillä keleillä
myös terveet vasikat ovat janoisia ja tarvitsevat vapaasti
puhdasta vettä!

Iskolan uudessa navetassa oli pikkuvasikoita varten
rakennettu pehkupohjaiset yksilökarsinat. Ternimaitovaiheen jälkeen vasikka siirretään ritilä/pehkupohjaiseen ryhmäkarsinaan.

 Iskola Oy

Letkuttamisessa on ainakin opetellessa hyvä
olla kaksi henkilöä. Vasikka otetaan napakkaan
otteeseen pää ylöspäin kaula suoraksi. Letku
työnnetään suuhun ja nieluun, johon se lähes
aina tuntuu juuttuvan (kuva 1 ja 2).

Pakkojuottolaitteita tai juottolaitteita löytyy maailmalta monia malleja. Suomessa karjanhoitotarvikemyymälöistä tai nettimyynnistä on saatavilla ainakin
paria mallia. Moni on hankkinut laitteen messumatkoilta ulkomailta. Laitteen tärkeä ominaisuus on letkun, erityisesti sen pään paksuus ja pehmeys. Pieni
ja pehmeä mahtuu pienenkin vasikan nielusta ilman
vaurioita. Juottolaitteen letku on jäykkä ja suunnilleen
vasikan ruokatorven pituinen.

Kuva 4
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Ainutlaatuinen,
suomalainen sikaketju
Snellmanin sikaketjun erikoistuminen jatkuu. Sikaketju rakentuu ”Kunnon suomalaista
maatiaispossua perhetilalta” -teeman ympärillä. Kantavia elementtejä ovat avoimuus,
vastuullisuus ja jäljitettävyys aina perhetiloihin ja suomalaiseen genetiikkaan asti.
1. Perinteet kunniassa
Valkoisia alkuperäisrotuja, suomalainen maatiainen ja yorkshire,
on jalostettu suomalaisilla perhetiloilla jo yli 100 vuoden ajan.
Ammattitaito valita hyviä sikalinjoja on kulkenut perintönä sukupolvesta toiseen, toki jalostusmenetelmät ovat parantuneet
vuosien varrella. Suomalaisessa sianjalostuksessa sikojen hyvä
terveys ja tarkka yksilövalinta ovat aina kulkeneet käsi kädessä.

2. Kunnon suomalaista
geeneissäkin

5. Optimoitu
luonnollinen ruokinta
Maatiaispossun ruokinta suunnitellaan tarkasti eläinten tarpeiden mukaisesti ja sen toteutumista seurataan erikseen jokaisen
kasvatuserän osalta. Rehuraaka-aineiden tarkka analysointi on
hyvän suunnittelun lähtökohta. Rehusta yli 70 % on suomalaista viljaa ja viljapohjaisia ainesosia. Ruokinnan optimointi tukee
sikojen hyvinvointia ja säästää ympäristöä. Rehuun lisätty pieni
kasviöljyn määrä tekee myös sianlihan rasvan sopivan
pehmeäksi. Tyydyttyneiden rasvahappojen osuus
lihan kokonaisrasvasta on vain noin 35 %.

Suomalainen maatiainen on maatiaispossun
tuotantoketjun ydin. Sikojen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi
tiloilla käytetään tuotannossa risteytysohjelmaa. Kunnon maatiaispossu
on maatiaisen ja suomalaisen yorkshiren risteytys. Molempien rotujen
jalostusohjelmasta vastaa Figen Oy.

6. Possuille toimiva
terveydenhuoltojärjestelmä
Kaikkien maatiaispossujen (100 %)
on täytettävä Sikavan kansallisen
terveystason vaatimukset (www.
sikava.fi). Kunnon perhetiloilla on
terveydenhuoltosopimus oman
eläinlääkärin kanssa ja suunnitelma ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Tilojen eläinterveyden ja olosuhteiden jatkuva
auditointi hoidetaan tilan vastaavan eläinlääkärin terveydenhuoltokäynneillä, vähintään neljä kertaa
vuodessa.

3. Kasvatus kunnon
perhetiloilla
Maatiaispossut kasvatetaan kunnon suomalaisilla perhetiloilla
Snellmanin Maatilan Parhaat -ohjelman mukaisesti. Kunnon perhetiloille on tyypillistä paikallisuus ja,
että yrittäjät ovat toimintaansa sitoutuneita ja ovat itse aktiivisesti mukana
toiminnan kehittämisessä.

7. Tarkka seuranta ja
dokumentointi

4. Jalostussuunnitelma
porsastuotannon apuvälineenä
Maatiaispossun tuotantoa suunnitellaan huolellisesti MP-Sisu
-uudistusohjelman avulla. Figen Oy:n koulutettu neuvoja tekee
tuottajan kanssa jalostussuunnitelman ja avustaa toteutuksessa.
Maatiaispossun tuotantomallin ja eläinaineksen auditoinneissa
lasketaan tiloille sitoutumisindeksi, joka tulee olla vähintään
40/60 (tavoitetaso yli 50).

8. Saparo on
hyvinvoinnin mittari
Maatiaispossun hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa jo jalostusohjelman painotuksissa ja porsaiden yksilöseurannassa.
Kunnon suomalaisilla perhetiloilla possuista huolehtiminen on perinteikäs kunniatehtävä. Maatiaispossun hyvinvoinnin
takeena possut saavat, toisin kuin monissa isoissa sikamaissa, pitää luontaisen
hyvinvointimittarinsa, eli saparon.
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Sikavan terveysrekisteriin tallennetaan tiedot
tilan terveydenhuoltosopimuksesta, eläinlääkärin käynneistä tilalla, tutkimustuloksista, lääkityksistä ja mahdollisista
poikkeamista eläinten terveydentilassa. Snellmanin oman seurantaohjelman, Anelman, kautta alkutuotannon mittareita seurataan jatkuvasti reaaliajassa tila- ja yritystasolla. Kasvatuserien
tapahtumia seurataan, ja niistä dokumentoidaan mm. teuraslaatu, päiväkasvu, eläinterveys, kuolleisuus ja rehunkäyttö.

9. Avoimuus
ja sitoutuneisuus
Kunnon perhetilojen sitoutuminen Maatiaispossun tuotanto-ohjelmaan perustuu avoimuuteen, vapaaehtoisuuteen ja
luottamukseen. Asiakasketjussa vallitsee
täysi avoimuus. Osapuolten sitoutumisella, asenteella ja motivaatiolla on ratkaiseva merkitys laatuketjun toimivuudelle ja
menestymiselle.

Huolella jopa 101 kiloon!

10. Tuottajalle
parempi kannattavuus
Suomalaisessa maatiaispossussa on paljon lihaa ja vähän rasvaa. Kunnon maatiaispossut voidaan hyvän genetiikan ja
hyvän eläinterveyden ansiosta kasvattaa
optimoidulla ruokinnalla ja huolellisella
hoidolla rasvoittumatta yli sadan kilon
teuraspainoon asti. Viimeisimmät kilot
ovat kasvattajalle edullisimmat. Lihaksikas ja kookas maatiaispossu tukee kasvatuksen kannattavuutta.

Kannattaako
eläinten hyvinvointi?
 Suuremmat karsinat, lisää kuiviketta ja parempi ilmastointi ovat
kaikki investointeja jotka maksavat. Mutta toisaalta eläinten hyvinvointia edistävä tuotantoympäristöön panostaminen voi maksaa
itsensä takaisin. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki voittavat mikäli
painotamme tulevaisuudessa eläinten hyvinvointia entistä enemmän. Ensimmäinen voittaja on tietenkin porsas. Mutta on myös
muita voittajia, mm. tuottaja.
Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan jaotella karkeasti
kahteen ryhmään: ensiksikin rakennusratkaisuihin ja suuriin investointeihin liittyvät tekijät. Näitä asioita, esim. ruokintajärjestelmää,
lattiamateriaalia ja karsinamuodostelmaa on vaikeaa ja kallista
muuttaa kun ne kerran on rakennettu. Siksi on sanomattoman
tärkeää huomioida nämä jo suunnitteluvaiheessa.
Toisen ryhmän muodostavat kokonaisuutena kaikki tilan hoitamiseen liittyvät tekijät. Tätä kuvaa englanninkielinen sana management, eli kaikkea tuottajan tavasta kohdella eläimiä ja kyvystä
lukea eläimiä (nk. sikasilmä) tonkimismateriaalin käyttöön ja ruokintataitoon. Vaikka näihin asioihin on helpompi vaikuttaa, niiden
huomioiminen suunnitteluvaiheessa on vähintään yhtä tärkeää.
Mikäli sikala on rakennettu siten, että kuivikkeen levittäminen
sioille vie koko päivän, ei ole ihme että motivaatio tämän työn
tekemiseen hiipuu. Tai jos emakkojen välille syntyy jatkuvaa kinaa
väärin suunnitellun pihaton vuoksi, sitä on vaikea estää vaikka olisi kuinka hyvä lukemaan sikojaan.
Myös eläinmateriaalin valintaan on tärkeää kiinnittää huomiota.
Esimerkiksi käyttämällä kohtalaista pahnuekokoa varten jalostettua emakkoa, porsaskuolleisuus pidetään pienenä ja porsaiden
terveys ja laatu säilyy korkealla tasolla. Aivan liian suuret
pahnueet verottavat myös emakon terveyttä ja kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.
Valitettavasti pitkän ajanjakson kokonaiskannattavuuden laskeminen on erittäin
vaikeaa. Erilaisten rakennusratkaisujen vaikutuksista eläinterveyteen
ja hyvinvointiin taloudellisesti
tarkasteltuna on myös valitettavasti olemassa vielä
vain hyvin vähän tietoa.
Esimerkkinä
voidaan
kuitenkin
mainita
teurassikojen hännänpurenta: ritilälattia ja kuivikkeen
puute ovat ehdottomasti suurimmat riskit
hännänpurennalle. On mm.
osoitettu, että ritilälattiasikaloissa hännänpurentariski
on vähintään 3 kertaa suu-

”Minä uskon, että eettisesti kestävä kotimainen
tuotanto on myös taloudellisesti kestävä pitkällä
aikavälillä. Puhumattakaan siitä, että kannattavan kotimaisen tuotannon perustana ei ole vain
hyvinvoivat porsaat, vaan ennen kaikkea hyvinvoivat ja motivoituneet tuottajat.”
rempi kuin sikaloissa, joissa on toisen tyyppinen lattiaratkaisu.
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö myös muut tekijät
kuten ilmastointi, ruokintajärjestelmä ja karsinahygienia olisi tärkeitä, mutta hännänpurentaepidemian riskiä voidaan vähentää
huomattavasti kokoritilälattian rakentamista välttämällä. Samoin
lannanpoistojärjestelmän tulee kestää riittävän kuivikemäärän
käytön koko porsaan elinkaaren ajan. Hännänpurenta tulee kalliiksi ja on epämiellyttävää ja työlästä. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan lievästi purtu häntä voi heikentää päiväkasvua
keskimäärin 41 g ja vakavampi tapaus 120 g. Puhumattakaan
siitä, että hännänpurenta on sioille vakava hyvinvointiongelma.
Hännänpurenta on myös oire siitä, että porsaiden hyvinvointi ei
ole parhaalla mahdollisella tasolla, joten häntä on siten yksi sian
kasvuolosuhteiden monista mittareista. Onneksi suomalaiset siat
saavat pitää luontaiset hyvinvointimittarinsa, eli saparonsa.
Eläinten hyvinvoinnista hyötyvät myös muut kuin tuottajat. Hyvinvoivat eläimet lisäävät elintarviketurvallisuutta ja vähentävät
lääkejäämien riskiä lihassa. Vaikka Suomessa yksittäisten lääkejäämien riski onkin vähäinen, laajemmin katsottuna kysymys on erittäin tärkeä: mitä enemmän antibiootteja käytetään, sitä suuremmalla todennäköisyydellä syntyy vastustuskykyisiä patogeeneja.
Hyvinvoivat, stressittömät eläimet, joilla on vähemmän haavoja ja
vammoja, pysyvät muutenkin terveempinä.
Pidän sitä todella tärkeänä, että ylläpidämme kotimaisen tuotannon kilpailukykyä. Mutta tämä voidaan tehdä monella eri tavalla.
Minä uskon, että eettisesti kestävä kotimainen tuotanto on myös
taloudellisesti kestävä pitkällä aikavälillä. Puhumattakaan siitä, että
kannattavan kotimaisen tuotannon perustana ei ole vain hyvinvoivat porsaat, vaan ennen kaikkea hyvinvoivat ja motivoituneet
tuottajat. Oletan, että kuka tahansa voi paremmin saadessaan
hoitaa terveitä ja tyytyväisiä eläimiä ja kun toiminnan perustana
on ennaltaehkäisevä terveydenhoito sairaiden eläinten hoitamisen sijaan. Mikäli me haluamme, että kuluttajat ostavat kotimaista
myös tulevaisuudessa ja ovat valmiita maksamaan siitä enemmän,
meidän on huolehdittava siitä, että he voivat luottaa laatuun,
myös eettiseen laatuun.

Anna Valros
eläinten hyvinvoinnin professori
Helsingin yliopisto
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Sianjalostuksen palvelut
toiminnan tukena
Figen Oy on sianjalostusyhtiö, jonka asiakkaita ovat emakkosikalat.
Hiukan yli puolet yhtiön liikevaihdosta tulee karjunsperman myynnistä
mutta loput liikevaihdosta tulee sianjalostuspalveluiden myynnistä.Tämän
artikkelin tavoitteena on tehdä Figen Oy:n (aikaisemmin FABA Sika Oy)
sianjalostuksen neuvontapalvelut tutuksi.
Tuotosseurannasta hyötyvät kaikki
Figenin sianjalostuspalvelut on rakennettu palveluista tärkeimmän, eli porsastuotannon tuotosseurannan (”sikatarkkailun”)
ympärille. Tuotosseurannan peruslähtökohtana on tilan porsastuotantoon liittyvien tapahtumien: eläinten ostojen, tiineytysten,
porsimisten, vieroitusten ja poistojen, kirjaaminen säännöllisesti
ja rutiininomaisesti ylös. Figenin tarvikevälitys myy sikalakirjoja,
joihin porsastuotannossa tapahtuvat tapahtumat on helppo kirjata.
Sikalakirjasta tiedot voi sitten siirtää joko tuotosseurantalomakkeilla tai nykyisin pääosin suoraan tuotannonseurantaohjelmasta
tietokantaan. Figenin ohjelmistopohjaista tuotosseurantaa voi
tehdä joko Agrosoft Oy:n WinPig-ohjelmalla tai Figenin finPOTKA -ohjelmalla. Näistä jälkimmäisen kehitystyö on lopetettu ja
seuranta siirtyy vähitellen WinPig-ohjelmalla tapahtuvaksi. Lisätietoja WinPig-ohjelmasta saat Agrosoft Oy:ltä (www.agrosoft.
net). Figen tarjoaa myös neuvojavetoista tuotosseurantaa, jossa
Figenin neuvoja tekee tietojen tallennukset tilan tekemien sikalamuistiinpanojen pohjalta.
Tietojen tallennuksen jälkeen tuottaja tai neuvoja ottaa ohjelmallaan yhteyden Maatalouden Laskentakeskukseen Figenin valtakunnalliseen tietokantaan. Tietojen lähetyksen yhteydessä tietokone
tarkistaa saapuneet tiedot ja tulostaa mahdollisen virheraportin
lähettäjälle. Lopuksi lasketaan tilaraportti, joka tulee paluuviestinä
tilalle. Tilaraportilla näkyvät tilan tulokset ja koko maan tulokset,
jotta tila voi verrata omaa tulostaan maan keskiarvoon.
Raportilla näkyvä tehokkuusluku kertoo mikä on tilan porsastuotos emakkoa ja vuotta kohden verrattuna maan keskiarvoon. Jos

luku on 100, on tila samalla tasolla kuin maan keskiarvo, jos taas
luku on yli 100:n, on tila maan keskiarvon yläpuolella.Tietokannan
tiedoista lasketaan viikoittain (laskenta käynnistyy tiistaiaamuisin
ja tuoreet indeksit päivitetään tietokantaan tiistain ja keskiviikon
välisenä yönä) tuotosseurantaan kuuluvien tilojen emakoille ja
karjuille sekä keinosiemennyskarjuille hedelmällisyysindeksit.
Ilman tuotosseurantaan kuuluvilta tiloilta tulevia tietoja ei keinosiemennyskarjuja voida arvostella naarashedelmällisyyden suhteen.

Tilatestaus on valinnan apuväline
Tilatestaus on palvelu, jonka avulla tuottaja voi tehdä puolueettoman asiantuntijan avustuksella päätöksen, mitkä siitoseläimet
jätetään tuottamaan porsaita. Tilatestauksen tekee Figenin jalostusneuvoja. Samalla käynnillä kannattaa testauttaa kaikki saman
pahnueen kasvamassa olevat yksilöt. Sika saa tilatestauksen yhteydessä yksilöllisen tietokantatunnuksen, sikojen ”sotun”, joka
seuraa sikaa koko sen loppuelämän ja joka näkyy vielä jälkeläistenkin sukutauluissa.
Tilatestissä neuvoja punnitsee sian tai määrittää sen painon mittanauhan avulla ja mittaa ultraäänellä selästä ja molemmilta kyljiltä silavan paksuudet. Mittausten perusteella lasketaan kasvu- ja
silavapisteet, joiden summa on tilatesti- eli T-indeksi. Testattavat
eläimet arvostellaan myös rakenteen suhteen ja mahdolliset
rakenneviat kirjataan ylös. Huonorakenteiset kannattaa karsia
ajoissa, jolloin niistä saa teurastilin eivätkä ne pääse periyttämään
rakennevikoja. Tila saa testauksesta tilatestiraportin, jossa ovat
testaustietojen lisäksi myös tiedot sian suvusta ja sukulaisten jalostusarvoista.

Sianjalostuskilpailun 2010 tulokset
 Perinteisen sianjalostuskilpailun tulokset ovat jälleen laskettu. Sianjalostuskilpailussa palkitaan vuosittain jalostussikaloiden
parhaat yorkshire ja maatiaisrodun karjut
ja emakot sekä parhaat jalostajat. Voittajat
kussakin sarjassa palkitaan Farmari-messujen yhteydessä 1.7.2011.
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M-ROTU, Paras M-jalostaja:
1. Hakomäen jalostussikala (182,8 pistettä)
2. Hauta-ahon jalostussikala (158,8 pistettä)
3. Saaren jalostsusikala (151,0 pistettä)

Paras M-emakko:
702670 MARMII,Yrjölä Mirja ja Lauri
Paras M-karju:
710377 MUULI,Yrjölä Mirja ja Lauri

Paras Y-emakko:
Y-ROTU, Paras Y-jalostaja:
737013 ÖRNI, Eskelinen Pekka
1. Kivelän jalostussikala (172,5 pistettä)
2. Lehtinen Mty jalostusikala (167,6 pistettä) Paras Y-karju:
719569 CHILI, Lehtinen Mty
3.Väänäsen jalostussikala (165,9 pistettä)

Faba Sika Oy
on nyt Figen Oy
 FABA Sika Oy:n nimi muuttuu 1.7.2011 alkaen Figen Oy:ksi.
Samalla yhtiön logo muuttuu. Uudella nimellä ja logolla halutaan korostaa suomalaisuutta ja kotimaisia valkoisia sikarotuja.
Logotekstin värit ovat Snellmanin sininen ja vihreä ja kuvassa esiintyvä sika on suomalaisten maatiais- ja yorkshirerotujen risteytys, joka juoksee genetiikan päällä. Vanhaa sanontaa
”parantaa kuin sika juoksuaan” voitaisiinkin vastedes täydentää
sanomalla, ”…kunhan genetiikka on kunnossa”.

www.figen.fi

Siitoseläinkauppa

pelkästään rokotetuista porsaista oikeuttaa 1 €:n lisähintaan.

Figen Oy välittää vuosittain noin 3000 siitossikaa suomalaisille
emakkosikaloille. Näistä suuri osa välitetään Snellmanin asiakastiloille. Siitoseläinkaupassa tilatestattu sika on laadun tae. Figenin
välittämien eläinten mukana tulee polveutumistodistus, joka on
eräänlainen tuoteseloste eläimen ominaisuuksista.

Tarkastus kannattaa tehdä samalla kun Figenin jalostusneuvoja
käy tilalla muutenkin esimerkiksi testaamassa. Palvelu veloitetaan
tuntiveloituksena (60,20 € + alv). Tarkastukseen menee tilan
koosta riippuen noin tunti.

Mikäli tuotosseurantaan kuuluva tila ostaa siitoseläimen Figenin
kautta, siirtyy ostoeläimen tiedot tilan tuotosseurantatietoihin
automaattisesti. Snellmanin tilojen siitoseläinkaupan koordinoinnista vastaa Figenin jalostusneuvoja Ritva Tuppurainen.

MP-Sisu suunnitelmalliseen kehittämiseen
MP-Sisu -suunnitelma on Figenin palvelu, joka sitoo muut palvelut
yhteen. MP-Sisu:n tekeminen edellyttää Figenin tuotosseurantaan
kuulumista. MP-Sisu tehdään aina tilan omista lähtökohdista yhdessä tuottajan kanssa.
MP-Sisu -suunnitelmassa tilan emakot ja ensikot jaetaan neljään
ryhmään niiden tulevan käyttötarkoituksen suhteen: seuraavasta
vieroituksesta poistettavat, lihaporsaiden tuotantoon tarkoitetut
ensikot ja emakot, huippuemakot, joita käytetään omaan uudistukseen ja tilalla kasvavat uudisensikot, jotka korvaavat poistettavan emakon. Suunnitelma päivitetään puolen vuoden välein. Mikäli
tila ei uudista emakoitaan itse kasvattamalla tai jos oma uudistuotanto ei riitä tilan tarpeisiin, tehdään MP-Sisun yhteydessä suunnitelma siitä milloin ja millaisia uudiseläimiä tilalle hankitaan.
Snellman tukee MP-Sisu -suunnitelmia tekeviä tiloja maksamalla
emakon lihasta 20 senttiä korkeampaa kilohintaa. Lisäksi MP-Sisun tehneet yhdistelmätilat saavat jopa 6 senttiä korkeampaa kilohintaa lihasioista.Vuonna 2009 MP-Sisu -suunnitelman tehneillä
tiloilla keskimääräinen MP-indeksitaso nousi 2,5 indeksipistettä,
mikä merkitsee pelkästään porsaiden MP-hinnoittelun kautta 100
emakon tilalla noin 1100 euron lisätuloja vuodessa.

Uudet palvelut
Figenin uusin palvelu on välitysporsaiden laatutarkastukset. Välitysporsastarkastukset on vain Snellmanin tiloille tarjottava palvelu, jonka tavoitteena on varmistaa välitykseen menevien porsaiden laatua ja sitä kautta parantaa koko ketjun kannattavuutta.
Tarkastuksen voi tilata Figenin jalostusneuvojalta. Tilalle, jolla on
voimassa oleva tarkastus, Snellman maksaa porsaista 2 €:n lisähinnan mikäli porsaille annetaan myös sirkorokotukset. Lisähinta

Toinen Figenin uusi palvelu on tila-auditoinnit. Figen tekee tilaauditointeja Snellmanin MP-sopimustiloille sekä sellaiseksi pyrkiville. Auditoinnissa Figen käy sikalan toiminnan kokonaisvaltaisesti
läpi ja tekee auditoinnista raportin tilalle ja Snellmanille. Auditoinnin tilaa ja maksaa Snellmanin Lihanjalostus Oy.
Jussi Peura ja Soili Haltia

YHTEYSTIEDOT
Tuotosseuranta:
Sari Sirola
sari.sirola@faba.fi
020 747 2054
Tilatestaukset ja MP-Sisu:
	Michael Nygård, Maalahti
michael.nygård@faba.fi
0400 - 614 085
	Ritva Tuppurainen, Pietarsaari/Saarijärvi
ritva.tuppurainen@faba.fi
0400 – 614 112
	Tiina Lindroos, Salo
tiina.lindroos@faba.fi
0400 – 614 073
	Tuula Huttunen, Pöytyä
tuula.huttunen@faba.fi
0400 – 614 060
	Leena Hintsanen, Mäntsälä
leena.hintsanen@faba.fi
0400 – 614 058
	Kaisa Kärnä (perhevapaalla)
Siitoseläinkauppa:	Ritva Tuppurainen
HUOM! faba.fi on figen.fi viimeistään elokuun alusta
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Snellman-info

Snellman 60 vuotta
Syksyllä 2011 Snellman juhlii 60-vuotista taivaltaan liha-alalla. Herra
Snellmanin tie köyhältä pohjalaiselta maatilalta Suomen kolmanneksi
suurimmaksi lihanjalostajaksi on kulkenut sekä kovan työn ja rohkeiden panostusten että myötä- ja vastoinkäymisten kautta.

1970-luku
Kokolihatuotteisiin erikoistuminen osoittautuu onnistuneeksi
panostukseksi kun maailmanlaajuinen öljykriisi saavuttaa Suomen.
1970-luvulla Suomessa toimineista
150 yksityisestä makkaratehtaasta
pysyy hengissä vain 10 %. Snellman
on yksi niistä. Snellman tuo ensimmäisenä markkinoille Voileipäkinkun omien valmistustapakokeilujen tuloksena.

1990-luku
Keskittäminen ja erikoistuminen
Kaupan keskittymisestä tulee 1990-luvun puolessa välissä suuri
haaste, mutta Snellman on päättänyt pysyä mukana muutoksessa. EU:n liittymistä edeltäneen epävarman kauden aikana, päätetään investoida raaka-aineen varmistamiseen. Snellman satsaa
uuden teurastamon ja leikkaamon rakentamiseen aivan uudelle
alueelle Kuusisaareen.

Snellman laajentaa Kuusisaaressa
Oman teurastamon tuomien suurempien tuotantomahdollisuuksien myötä Skatan tehdas jää liian pieneksi. Vuonna 1993
Snellman muuttaa uusiin tiloihin Kuusisaareen, Pietarsaaren
keskustan ulkopuolelle, missä leikkaamo, viipalointi ja lähettämö
mahtuvat samaan rakennukseen.

1951
Veljekset Kurt ja Lars perustavat Snellmanin
Lihan ja Makkaran Pietarsaareen
Pietarsaarelainen Viitasen & Kälkäisen makkaratehdas tulee
myyntiin 1951. Pohjanmaan Lihalla muutaman vuoden lihanleikkaajan ja makkaramestarin töitä tehneet veljekset Kurt ja
Lars ottavat 800 000 markkaa lainaa, takuuna vanhempien pieni
maatila. Koneet maksavat 600 000 markkaa. Kyetäkseen lunastamaan aikaisemmalta omistajalta myös lampaansuolitynnyrin,
veljekset joutuvat myymään autonsa. Näin perustettiin Snellmanin Liha & Makkara. Yritys myy erilaisia makkaroita ja kokolihatuotteita eripuolella kaupunkia oleville kaupoille ja avaa tehtaan
yhteyteen myös oman myymälän.

1960-luku
Snellmanin
erikoistuminen alkaa

1980-luku

Snellmanin
veljekset päättävät
satsata
korkealuokkaisiin kokolihatuotteisiin sen
sijaan, että lähtisivät
mukaan
ruokamakkaroiden hintasotaan.
Koneita uusitaan
määrätietoisesti ja tuotannon rutiineja kehitetään. Saksalaisvalmisteinen savustusuuni herättää suurta huomiota, kun nyt esim.
meetvurstin savustus voitiin automatisoida.

Vuonna 1985 Snellmanin Liha & Makkara ostaa Pietarsaaren
teurastamon Fellmanin veljeksiltä. Kaupan avulla turvataan oma
raaka-ainehankinta ja sen on todettu olleen yrityksen historian
tärkein ja kannattavin kauppa. Snellmanin teurastamo toimii Sofianlaaksonkadulla lähemmäs kymmenen vuotta. Alussa teurasmäärä on noin 2,0 milj. kg vuodessa, mutta se nelinkertaistuu
vuoteen 1994 mennessä.
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Viimeinkin oma teurastamo!

1980-luvun aikana Snellmanilla aloitetaan brändi-ajattelu uuden
logon ja Herra Snellmanin piirrosmaailman luomisella yhteistyössä mainostoimiston ja kuvataiteilijan kanssa. Tuotepuolella
Snellmanin purkkiin pakatusta maksapasteijasta tulee uutuustuote ja myyntimenestys.

Snellman päättää erikoistua paljon tähänastista enemmän. Ruokamakkarat jäävät vähemmälle huomiolle ja pääpaino siirtyy
viipaloiduille leikkeleille. Snellman saavuttaa vahvan aseman viipaloiduissa leikkeleissä laatuun panostamisen ansiosta ja yritys
aletaan noteerata yhtenä alan suurista toimijoista. Snellman on
uranuurtaja myös teollisesti pakatussa tuoreessa lihassa, nk. kuluttajapakatussa lihassa.

Seuraavana vuonna aloitetaan uuden, suuremman teurastamon
rakentaminen. Se otetaan käyttöön kesäkuussa 1995. Teurastamon kerrospinta-ala on 5 000 neliötä. Teuraskapasiteetti nousee 12 milj. kiloon vuodessa. Uudet investointiprojektit jatkuvat
koko 90-luvun ajan lähes vuosittain, esimerkiksi kokolihaosasto
-97.

jatkuu

Alkutuotannon
hankintakehitys
vuonna 1993–
2010 sekä budjetti vuodelle
2011.
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Snellman 60 v
Oulu

uurtaja porsasyskän hävittämiseen tähtäävässä työssä. Terveyspossuohjelma saa myöhemmin nimen Maatilan Parhaat. Ohjelma
kieltää antibioottien käytön ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin ja
lihaluujauhon käytön rehussa jo vuonna 1998, ennen kuin kielto
tulee lakisääteiseksi. Toisin sanoen Pohjanmaalla puhaltavat nyt
uudet tuulet.

Pohjoinen nauta-alue

Kokkola
Pietarsaari

Kajaani

Ylivieska

MP-tiimin yhteystiedot

Iisalmi

MP Nauta

Vaasa
Seinäjoki

1998 Snellman aloittaa yhteistyössä Pohjolan kanssa Suomen
ensimmäisen terveyspossuvakuutuksen porsasyskän ja sikadysenterian varalle. Raision kanssa tehdään yhteistyötä, jonka
pyrkimyksenä on vaikuttaa lihan rasvahappokoostumukseen ja
makuominaisuuksiin.

1990-luku, jatkuu…
Maatilan Parhaat näkevät päivän valon
90-luvun puolivälissä Snellman aloittaa strategisen työn rakentaakseen suoria yhteyksiä tuottajiin kehittämällä alkutuotannon
laatujärjestelmän. Laatujärjestelmän päälinjoja ovat jalostus ja
eläinterveys.
Snellman liittyy Eläintautien torjuntayhdistykseen sen perustettua 1994. Samana vuonna Snellman lähtee aktiivisesti sianjalostukseen, kun Sikojen kantakoesäätiö perustetaan. Tavoitteena
on tehostaa maan lukuisten kantakoeasemien toimintaa. 1995
Snellman käynnistää sikatiloilla terveyspossuohjelman ja on uran-

Snellmanin Teurastamon ensimmäisessä tuottajalehdessä vuodelta 1994 esitellään Kaj Nylund, agrologi ja siantuottaja Uudenkarlepyyn Pensalasta. Haastattelun aikaan Kaj oli toiminut
porsastuottajana kolmisen vuotta ja hän pyrkii määrätietoisesti parantamaan porsaiden tasoa uudessa sikalassaan.
Tänä päivänä Nylundin perhetilalla on meneillään uusi sikalan laajennus. Vanha sikala kävi pieneksi ja lopettamisen sijaan
Nylundin perhe päätti laajentaa ja siirtyä porsastuotannosta
yhdistelmätuotantoon. Emakkomäärä on noussut, kun sikalassa oli 1994 30 emakkoa, on luku tänä päivänä 100 kpl.
Uudessa lihasikalassa on lisäksi tilaa 600 lihasialle. Vaimo
Inge-Gerd osallistuu nykyisin kokoaikaisesti sikalan töihin.
Kuvassa Frank, Robin,
Ellinor, Kaj ja
Inge-Gerd
Nylund.
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Pori

Tampere

Vuosituhannen vaihteessa MP-ohjelma laajentuu käsittämään
myös naudantuotannon. 2000-luvulla Snellmanin oma eläintenterveysseuranta siirtyy alan yhteisesti ETT:n alaisuuteen perustamiin Sikava- ja Nasevajärjestelmiin.
Snellmanin Teurastamon tuottajalehti ilmestyy ensimmäisen kerran
1994 ja se on tärkeä osa tuottajatiedotusta. Seuraavina vuosina
lehti ilmestyy satunnaisesti muutamia kertoja Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä. Vuodesta 2004 alkaen tuottajalehti ilmestyy
säännöllisesti viisi kertaa vuodessa nimellä Maatilan Parhaat info.

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

2000-luvulla investoinnit jatkuvat Kuusisaaressa huomattavilla satsauksilla sianteurastuslinjaan, uudella tekniikalla toimivaan
leikkaamoon, täysin uuteen meetvurstitehtaaseen, uuteen lähettämöön ja tuorelihaosastoon. Kuusisaaren seuraava suuri investointi on teurastamon laajennus, joka aloitetaan kevättalvella
2011. Uuden teurastamon lasketaan olevan käyttöönottovalmis
vuoden 2012 alussa. Aikanaan tehty päätös oman teurastamon
hankkimisesta on osoittautunut oikeaksi ja siitä on muodostunut
yksi Snellmanin Lihanjalostuksen neljästä tärkeästä tukipilarista.

Snellman panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen. Joitakin esimerkkejä tästä on Ohuen ohuet viipaleet, jotka lanseerataan
2001, vuonna 2005 ”Vuoden päivittäistavaratuote”- arvon saava
Viipaloitu maksapasteija sekä Kunnon jauheliha, jonka lanseerauksesta tulee suuri myyntimenestys vuonna 2009.
2009 Snellman saa kansallisen yrittäjäpalkinnon ja samana vuonna myös Vuoden markkinateko- arvonimen ”Kunnon jauheliha”kampanjasta. Vuosina 2009 ja 2010 Snellman saa kampanjoistaan
myös markkinointipalkinto Grand Effien.
Suomalainen sianjalostus hajaantuu 2000-luvun alussa kun useat
keskeiset markkinoiden toimijat siirtyvät käyttämään ulkomaista genetiikkaa. Turvatakseen mahdollisuuden jalostaa sikoja suomalaisilla roduilla, maatiaisella ja yorkshirellä, Snellman, Suomen
kotieläinjalostusosuuskunta ja sianjalostajat perustavat Suomen
Sianjalostus Oy:n ja toteuttavat uuden sianjalostusaseman rakennushankkeen Längelmäelle. Vuonna 2010 Snellman ostaa kotieläinjalostus- ja siemennysosuuskuntien perustaman FABA Sika
Oy:n kaikki osakkeet. Näin varmistetaan suomalaisen sikamateriaalin kehitysmahdollisuuksien jatkuvuus. 		
HJ

Jarmo Niemelä
asiamies
eteläinen alue
0500-369 597

Anumaija Viitala
vasikkavälitys
06-786 6397
044-796 6397

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

MP Sika

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

2000-luku

Snellman laajenee 2000-luvulla ja siitä tulee konserni. Konserni
tulee käsittämään Snellmanin Lihanjalostuksen lisäksi Snellmanin Kokkikartanon, joka sisältää useita valmisruokayrityksiä sekä
Snellman Tradingin, joka keskittyy pääasiassa HoReCa-asiakkaisiin.

Nylundin perhetila 1994
ja tänään

Eteläinen nauta-alue

http://anelma.snellman.fi

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
044-796 6331

Jussi Peura
tj, Figen Oy
0400 637 255
jussi.peura@figen.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

MP Toimisto

Liikennöitsijät

Mona Julin
logistiikkapäällikkö
(06) 786 6343
044-796 6343

Brita Wiik
tilitysvastaava
(06) 786 6323

Tomas Gäddnäs
alkutuotannon
johtaja
(06) 786 6342
044-796 6342

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Henry Ahlvik
porsasvälitysyrittäjä
044-796 6555

Christer Sundqvist
vasikkavälitys- ja
teurasliikennöitsijä
0500-264 570

Kari Peltola
teurassikaliikennöitsijä
0400-521 250

Peter Björk
hankintayrittäjä
eteläinen alue
0500-263 996

Jukka Takanen
hankintayrittäjä
pohjoinen alue
040-515 5702

Eero Sallinen, Antti Sallinen
hankintayrittäjä, vasikkavälitys
pohjoinen alue
0400-384 180 • 040-554 3621

sähköposti: etunimi.sukunimi@snellman.fi

Timo Hartikainen
vasikkavälitysyrittäjä
pohjoinen alue
0400-379 977
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Minkäs sille mahtaa, eä pidämme makkaran tekemisestä vähintään yhtä paljon kuin sen syömisestä.

KESÄN MAUKKAIMMAT
GRILLIMAKKARAT
100 % SUOMALAISTA LIHAA
AITO MAKU, EI KAMARAA
EI NATRIUMGLUTAMAATTIA (E621)
EI PRÄSSILIHAA (koneellisesti eroteu liha)
KORKEA LIHAPITOISUUS
AITO LUONNONSUOLI

www.snellman.fi

Jos pidät paremmasta.

