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Asiakas keskiössä

Tässä numerossa:

■ Suomalaisen lihan kulutus on tänä vuonna kasvanut. Tuonnin osuus suomalaisesta
lihankulutuksesta on jälleen laskenut viime vuotisen nousun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että suomalaisen lihan myynti kyllä onnistuu. Hiukan vaikeampaa siitä kuitenkin
tulee silloin, kun tuotteista yritetään saada kunnon hinta.

Hyvät tuotantotulokset
avain taloudelliseen menestykseen

Snellmanin makkara on kysyttyä tavaraa. Olemme nähneet sen myyntivoiman silloin, kun kuluttajan ei tarvitse avata lompakkoaan: navetanavajaisten yhteydessä,
Nurmipäivillä Ylivieskassa ja kun Snellman tarjosi makkaraa yleisölle kävelykadulla
Pietarsaaressa. Makkara on kyllä kysyttyä kaupoissakin. Snellmanin grillimakkara on
tänä vuonna kaksinkertaistanut ja nakkimakkara enemmän kuin kolminkertaistanut
myyntinsä. Lihalle ja makkaralle on kyllä kysyntää. Se vaatii vain, että tuote täyttää
asiakkaan asettamat odotukset.
Snellmanin suomalaisen naudan- ja sian hankinta kasvaa tänä vuonna kolmella miljoonalla kilolla. Viime vuonna kasvu oli lähes yhtä suuri. Ensi vuodeksi olemme laskeneet tarpeen kasvavan edelleen neljällä miljoonalla kilolla. Tämä tarkoittaa lähes
10 miljoonan kilon kasvua kolmessa vuodessa. Kasvu pitää sisällään melko monta
eläintä, melko monta kuljetettavaa kuormaa ja melko paljon uutta työtä tuotantoketjun joka vaiheessa. Se tuo mukanaan myös uusia kasvattajia - uusia yhteistyökumppaneita Snellmanin tiimiin. Tästä kokonaisuudesta tulee valtavan suuri määrä
liha- ja leikkelepaketteja kuljetettavaksi asiakkaille ja kuluttajille. Ainoa asia josta
vastaanottaja eli kuluttaja välittää on, että jokainen paketti vastaa hänen tuotteelle
asettamiinsa odotuksiin.

s. 8

Hei porsas, miten menee?
s.11

Tuomikylän karjuasema

Figen Oy:n karjuasema Tuomikylässä
tuottaa korkealaatuista karjunsiementä
sikatilojen eläinaineksen kehittämiseen.

s. 12–13

Tervetuloa tuottajapäiville!
s.14
Kansikuva:
s.9

Mitä enemmän kasvatamme tuotantomääriä, sitä tarkempia meidän on oltava laatuketjun ehjänä pitämisessä. Jokaisen yrityksestä lähtevän tuotteen laatu on varmistettava. Tämä koskee sekä alkutuottajaa että jalostusyritystä. Massatuottajan, joka ei
kykene täyttämään asiakkaan odotuksia, on vaikea saada tilaa nykypäivän elintarvikemarkkinoilta. Pelkkä sanominen ei siis riitä, vaan on myös tehtävä ja todennettava.
Jokaisen tuotteen tulee siis täyttää odotukset – tai ylittää ne. Jokaisen eläimen, joka
lähtee maatilan ovesta määränpäänään elintarvike, on myös täytettävä laatuketjun
odotukset.
Olemme hyvällä tiellä tuotantoketjussamme suomalaisilta perhetiloilta, mutta meillä on kyllä vielä tehtävää. Ne yritykset ja tilat, jotka parhaiten selviävät asiakkaan
odotusten täyttämisessä, tulevat olemaan tulevaisuudessa kaikkein kannattavimpia.
Tervetuloa mukaan syksyn tuottajatilaisuuksiin!
Työniloa ja reipasta mieltä syksyn alkaessa,

Tomas Gäddnäs

Alkutuotannon johtaja

Kuusi vuosikymmentä on kulunut siitä, kun Snellmanin veljekset
Kolpista päättivät perustaa makkaratehtaan Pietarsaareen.Yrityksen kehitys on Martti Vähäkankaan mukaan ollut melko tyypillinen.
– Ensimmäisinä vuosikymmeninä tehtiin pitkäjänteistä perustyötä. Luotiin perustuotteisiin perustuva tavaramerkki ja toiminnassa
keskityttiin etupäässä kilpailusta selviämiseen. Oman teurastamon
ostaminen Pietarsaaressa oli ratkaiseva käänne Snellmanille, joka
sai sillä käyttöönsä hankintaorganisaation. Nyt alettiin kehittämään omaa alkutuotantoa, joka edelleen vahvistui, kun Kuusisaareen rakennettiin teurastamo ja Maatilan Parhaat -laatukonsepti
kehitettiin.

Kuusisaaren uuden tehtaan myötä kasvu oli voimakasta 90-luvun
keskivaiheilla. Nyt Snellmanilla oli käytössään uusi laitos ja suurempi kapasiteetti, joka mahdollisti kansallisen toiminnan.
– Yritykselle oli ratkaisevaa, että Snellman onnistui saavuttamaan
leikkelevolyymin, joka riitti kansallisen tason toimintaan, sanoo
Martti Vähäkangas. Otimme askeleen palvelutiskeiltä hyllyssä oleviin valmiiksi pakattuihin leikkeleisiin.

Martti Vähäkangas
painottaa,
että
kansantalous,
samoin
kuin
moni
muu
asia, kehittyy
sykleissä. On
pystyttävä näkemään
vallitsevan syklin
ohi. Snellmanin
ottama
oma
vastuuntuntoinen linja sikakriisin aikana Martti Vähäkangas Snellmanin 60-vuotisja sian hinnan juhlassa yleisölle Pietarsaaren kävelykakorotus aikai- dulla 3.9.2011.
semmin tänä
vuonna ovat esimerkkejä tästä. Snellmanin pitkäjännitteinen työ
sikaelinkeinon hyväksi huomioitiin myös kentällä yrityksen saadessa Vuoden Sikateko-palkinnon Suomen Sikayrittäjät ry:ltä.

Avoimen politiikan perheyritys
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Snellman on perheyritys, jolla on selvä arvopohja ja rohkeutta valita avoin politiikka. ”Nyt näemme tuloksen Snellmanin
hyvästä pohjatyöstä”, sanoo Snellman-konsernin tj Martti
Vähäkangas.

Käännekohta 90-luvulla

Vasikat kasvamaan

Snellmanin strategian tavoite on kasvattaa asiakkaan saamaa hyötyä. Kuluttajan tulee
saada haluamansa tuote ja olla tyytyväinen siihen. Ainoastaan asiakkaan saamaa hyötyä kasvattamalla voimme kasvattaa työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden saamaa hyötyä.Toisin sanoin, ainoastaan kuluttajan suomalaisesta lihatuotteesta saamaa
hyötyä kasvattamalla voimme luoda hintatason, joka vastaa meidän odotuksiamme.

Tulevaisuus on ruuassa

Snellman 60 v

Tärkeintä Snellmanin historiassa on, että yritys on koko ajan ollut
perheyritys, sanoo Martti Vähäkangas. Kaksi sukupolvea osallistuu kiinteästi yrityksen johtamiseen.Vasta viime vuosina yrityksen
hallitukseen ja johtoon on tullut ulkopuolisia voimia sitä mukaa
kun toiminta on kasvanut.
– Snellmanin alkuperäisten perustajien johtoa kohtaan osoittama
luottamus on erittäin arvokas, sanoo Martti Vähäkangas. He olivat
valmiita ottamaan riskin ja luottivat ulkopuolisiin voimiin hallituksessa ja johdossa. Tämä on osoitus perheyrityksen avoimesta
politiikasta.
Maatilan Parhaat -yhteistyö perheyrityksen ja perhetilojen välillä
on malli, jota Snellman haluaa kehittää edelleen.
– Tämä yhteistyö tuottajien kanssa on tärkeää, koska meidän tulee varmistaa kotimaisen liharaaka-aineen saanti. Korostamme tulevaisuudessa markkinoinnissamme alkuperää ja tuottajien roolia
ja luomme tietoisuutta mistä tuotteemme
raaka-aine on
lähtöisin.

Tulevaisuus on
ruuassa
Kun on kyse
vallitsevasta
taloudellisesta
tilanteesta,

– Tulevaisuus on ruuassa, puhtaassa, hyvässä ruuassa, Martti Vähäkangas toteaa. Suomi on pieni maa, jossa helposti syntyy ylituotantoa. Tämä on vaikuttanut hintoihin alentavasti, mutta Snellmanin neuvotteluvoima kasvaa koko ajan sitä mukaa, kun pystymme
esittelemään uusia, hyviä tuotteita.
Vähäkangas näkee, että Snellmanilla on erinomaiset mahdollisuudet tulevaisuudessa.
– Meillä on uudet laitokset ja uusin teknologia monilla aloilla. Kasvumme kaikilla kolmella toiminta-alueellamme on ollut voimakasta. Lihanjalostuksessa Snellmanin hyvä perustyö alkaa nyt tuottaa
tulosta. Panostuksistamme hyviin tuotteisiin ja hyvään työskentelytapaan alusta alkaen tiedotetaan nyt kuluttajille.

Hyvä arvoperusta heijastuu koko ketjuun
Snellmanin arvoperusta näkyy kaikilla tasoilla yrityksessä.
– Olemme aina pitäneet hyvin tärkeänä työn jatkamista ja parantamista, Martti Vähäkangas toteaa. Koko henkilökunta on erittäin
sitoutunut ja yrityksessä vallitseva hyvä ”tekemisen meininki” on
arvokas.
Yrityksen arvot kuten rehellisyys, avoimuus, luotettavuus, ammattiosaaminen ja paras laatu heijastuvat myös tuotteisiin.
– Kuluttajathan tuntevat Snellmanin ainoastaan tuotteidemme
kautta. Yrityksen rakentuessa hyviin arvoihin se näkyy koko ketjussa – alkutuotannossa, ostossa, myynnissä ja markkinoinnissa.
HJ
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Vuoden Sikateko
-palkinto Snellmanille
Suomen Sikayrittäjät ry luovutti vuoden 2010 Sikateko-palkinnon Snellmanille. Suomen Sikayrittäjät ry myöntää vuosittain vuoden sikatekopalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan profiloitunut positiivisesti sika-alaa ja -yrittäjyyttä hyödyttävällä tai edistävällä tavalla.

Farmari 2011 Porissa
 Runsaasti Snellmanin alkutuotannon
toiminnasta kiinnostuneita sian- ja naudantuottajia – siinä lyhyesti Farmarin kolmen
päivän yhteenveto.
Snellmanin osastolla julkistettiin entisen
Faba Sika Oy:n uudistettu ilme ja uusi nimi
Figen Oy. Figenin asiantuntevat neuvojat
esittelivät uudistettua siemenvalikoimaa ja
muita palveluja. Siantuotannon tämän hetkisten haasteiden myötä moni tuottaja oli
erittäin kiinnostunut Snellmanin tarjoamista mahdollisuuksista. Kasvutulosten ja tuotannon suunnitelmallisuuden mukaan maksettavat siantuotannon kehittämislisät ja

niiden taustat käytiin läpi kerta toisensa jälkeen tulevaisuuttaan miettivien tuottajien
kanssa.
Naudantuotannon
kehittämisohjelmien
tuomista mahdollisuuksista ja lisähinnoista kerrottiin myös ensimmäistä kertaa.
Tuotannon tehokkuus ja laatu saa nyt ansaitsemansa lisäarvon mm. päiväkasvulisien
kautta. Lihantuotannon erikoistumista
edusti Limousinkasvattajien kanssa tehtävä
yhteistyö, jota on Farmarin jälkeen viety
aktiivisesti eteenpäin.
Lisätietoja kehittämisohjelmista ja Limousin yhteistyöstä löydät Anelman sivuilta.

Figenin edustajat olivat hyvin esillä
Snellmanin osastolla. Entinen Faba
Sika Oy:n nimi on 1.7.2011 alkaen
Figen Oy.

Luovutus
tapahtui
perjantaina
1.7.2011 Farmari-maatalousnäyttelyssä Porissa. Sikayrittäjät mainitsevat tiedotteessaan, että Snellman on
tehnyt arvokasta työtä suomalaisen
sianlihantuotannon kehittämiseksi
ja turvaamiseksi. Snellman on lisäksi
profiloitunut tuottajakentässä hyvämaineisena yhteistyökumppanina.

paan, rakentavaan yhteistyöhön tuottajiensa
kanssa.

Perhetilatuotannon arvoista syntyy suomalaisen lihan ainutlaatuinen lisämauste

Snellmanin Lihanjalostuksen tj Henrik Snellman totesi kiitospuheessaan, ettei myöskään
Snellman ole voinut tehdä riittävästi siantuotannon kannattavuuden turvaamiseksi. ”Snellmanin Lihanjalostuksen koko toiminnan tuleSnellman on luonut uskoa
vaisuus on kuitenkin suomalaisen sikasektorin
paremmasta huomisesta
varassa. Siksi olemme siantuottajien kanssa
Suomen Sikayrittäjät ry:n johtokunsamassa veneessä.”
nan puheenjohtaja Martin Ylikännö
Hän korosti, että työn laatu ja asenne aina
totesi Farmari-maatalousnäyttelyn
vaikuttavat tulokseen. ”Kannustamme myös
kotieläinkentällä pitämässä puheestuottajiamme aktiiviseen kehittämistyöhön.
saan, että suomalainen sianlihan
Suo men Sikayrit täjä t ry:n toim
inna ntuotanto on kuluneen vuoden aika- joht aja Ari Ber g, puh een joht aja Mar tin Kehitystyön ydin on, että opimme kuuntelemaan
asiakkailtamme tulevia viestejä ja panostamme
na ajautunut historiansa pahimpaan Ylik änn ö sekä Sne llma nin Liha njal ostuks en tj Hen
kannattavuuskriisiin, joka ei vielä- täpä ällik kö rik Sne llma n ja MP- ken t- epäkohtien korjaamiseen. Kehitystyössä ei kuitenMar tti Has sila.
kaan saa unohtaa suomalaisen tuotantomallimme
kään osoita laantumisen merkkejä.
”Tätä taustaa vasten Sikatekopalkinnon myöntäminen näytti erityisiä vahvuuksia ja kantavia arvoja. Tällaisia ovat mm perhemuodostuvan poikkeuksellisen hankalaksi. Kiinnitimme kuitenkin tilojen pitkät perinteet, tuottajien aktiivinen sitoutuminen ja vilhuomiota yhteen selkeään poikkeukseen sikasektorilla. Snellman pitön tahto tehdä laadukasta työtä. Juuri näistä arvoista syntyy
on toiminnallaan käytännössä osoittanut sen, etteivät yrityksen suomalaisen lihan ainutlaatuinen lisämauste.”
hyvä kannattavuus ja markkinoiden kilpailukykyisin tuottajahinta Henrik osoitti Snellmanin kiitoksen myös tuottajille ja alkutuoole toisensa poissulkevia asioita. Vaikeassa markkinatilanteessa tannon henkilökunnalle määrätietoisesta kehitystyöstä Maatilan
Snellman on onnistunut luomaan uskoa paremmasta huomisesta Parhaat -ohjelman puitteissa. Myös Sikayrittäjät ry:n arvokas työ
myös tuottajakenttään”, Ylikännö sanoi. Samalla hän toivoi, että sikaketjun kilpailukyvyn parantamiseksi ja sikojen terveyden ja
TG
tämä palkitseminen kannustaa myös muita lihataloja yhä parem- hyvinvoinnin eteen ansaitsee maininnan.

Nurmen taloudellinen
merkitys todella suuri
Hyvälaatuinen nurmirehu on avainasemassa niin maidon- kuin lihantuotannossa.
Noin puolet nautojen syömistä rehuyksiköistä, tai niinkuin nykyään pitää sanoa
megajouleista, on nurmirehua. Ylivieskassa elokuussa järjestetyillä Nurmi 2011
-päivillä tuotiin esille eri tekijöitä, jotka vaikuttavat onnistuneeseen nurmenviljelyyn. Suurta osaa kävijöistä kiinnostivat tietysti nykyaikaiset nurmityökoneet
sekä Snellmanin Eetvartti -grillimakkara, jota Pitkäsenkylän maa-ja kotitalousnaiset Kalajoelta paistoivat päivän aikana yli 450 kiloa. 		
VH
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Kasvattajaosuuskunta Limousinin
edustaja Saara Rantanen keskustelemassa tuottajien kanssa.

Farmarissa on mukava olla!
Iloiset ilmeet Snellmanin osastolla.
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Nyt on aika suunnitella
ensi kesän investointeja
Investoinnit tehdään pitkällä tähtäimellä
Yritykset investoivat eli sijoittavat pääomaa tuotannontekijöihin
saadakseen näiden tuotannontekijöiden avulla tuottoja tulevaisuudessa. Investointipäätöstä tehtäessä selvitetään, ylittävätkö
investoinnin tuomat tuotot sen aiheuttamat kustannukset pitkällä tähtäimellä. Samalla voidaan miettiä, mikä vaihtoehto tuottaa
parhaan tuloksen. Kannattavuuslaskelmien avulla voidaan vertailla
näitä vaihtoehtoja ja hylätä kannattamattomat investoinnit. Kannattavuuslaskelmien ohella tehdään investoinnin rahoitussuunnitelma. Ei riitä, että investointi on kannattava, vaan se pitää myös
pystyä rahoittamaan siten, että maksuvalmius ja vakavaraisuus
säilyvät.

Tuottava tila tohtii investoida
Talouden taantuma vaikuttaa väistämättä myös maatilojen investointihalukkuuteen. Investointeja lykätään herkästi ja odotellaan
parempia aikoja. Kuitenkin asioita pitäisi katsoa pitemmällä tähtäimellä ja oman tilan tavoitteiden kantilta. Talouden lasku- ja nousukausia on aina ollut ja tulee aina olemaan. Monesti jälkeenpäin
huomataan, että laskukauden aikana olisi kannattanut investoida,
kun korot ovat alhaalla ja rakentamiskustannukset edullisimmillaan. Kun tuotantotulokset ovat kunnossa ja tilan talous vakaalla
pohjalla, voi investointiin ryhtyä turvallisin mielin. Talouslaskel-

missa kartoitetaan aina myös riskit, joihin varaudutaan riittävällä
pelivaralla.

Suunnitteluun riittävästi aikaa
Ensi kesänä toteutettavien rakentamisinvestointien suunnittelu
kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Aivan ensimmäiseksi kartoitetaan tilan taloudelliset ja tuotannolliset edellytykset investoinnin
toteuttamiseksi. Tämä voidaan tehdä heti, kun tiedossa on alustava kustannusarvio. Sen jälkeen on tarkemman rakennussuunnittelun ja lupahakemusten vuoro. Investointitukihakemukset
kannattaa jättää viimeistään ensi vuoden tammikuussa päättyvällä
hakukierroksella, jotta tukipäätöksen ehtii saada keväällä. Rakentamisen käynnistyttyä on tärkeää seurata suunnitelmien toteutumista kustannusten, aikataulujen ja myös taloudenhallinnan osalta. Investoinnin jälkeiset vuodet ovat maksuvalmiuden kannalta
tiukimmat. Tähän tuo helpotusta Snellmanin uusi investointilisä.
Investointi vaikuttaa tilan talouteen pitkälle tulevaisuuteen myös
verotuksellisesti, joten asiantuntijoiden apua talouden ja verotuksen suunnittelussa kannattaa käyttää myös jatkossa.

Johanna Lindvall
Farmiluotsi

Tuotantosuunnitelma vuodelle
2012 on nyt ajankohtainen
 Vuosittainen tilan tuotantosuunnitelma on olennainen osa
Maatilan Parhaat-yhteistyösopimusta. Tuotantosuunnitelma 2012
avataan lokakuussa ja se tulee tehdä sähköisesti suoraan Anelmassa. Poikkeustapauksessa, mikäli internetyhteyttä ei ole käytettävissä, voi kysyä mahdollisuutta tehdä se paperilomakkeelle.
Mikäli teillä ei vielä ole käyttöoikeuksia ja salasanaa Anelmaan niin
voitte hakea niitä osoitteessa http://anelma.snellman.fi.

2012 aikana. Anelma-lisä yhteensä (suunnitelmaosa+ ilmoitusosa)
on 5 c/kg vuonna 2012.

Tilitystiedot Anelman kautta

Anelma-lisä yhteensä 5 c/kg 1.1.2012 alkaen

Tilitystiedot on jo pitemmän aikaa välitetty naudantuottajille kahteen kertaan, sekä postitse että Anelman kautta. 1.1.2012 alkaen
sähköiset tilityslomakkeet ovat edellytys Anelma-lisän saamiselle
ja paperiversion postittaminen Anelma-lisää saaville tuottajille
loppuu. Se joka myös jatkossa haluaa saada paperiversion, tulee
olla yhteydessä tilityskonttoriin. Useimmat siantuottajat ovat jo
monen vuoden ajan saaneet vain sähköisen version tilityslomakkeista.

Anelma-lisän suunnitelmaosa on 2 c/kg. Ollakseen oikeutettu
täyteen Anelma-lisään vuonna 2012, tulee tuotantosuunnitelma tehdä viimeistään 30.11.2011. Sen jälkeen tehdyistä tuotantosuunnitelmista
ei makseta suunnitelmalisää vuoden

Tilitystiedot ja verovuosiyhteenvedot on tallennettu Anelmaan jo
vuodesta 2007 lähtien ja sieltä ne on kätevä tulostaa jälkeenpäin.
Tilityslomakkeiden ulkoasu Anelmassa uudistettiin viime toukokuussa. 						
TG

Täytä lomake huolellisesti. Tuottajien tuotantosuunnitelmat ovat
tärkeä osa Snellmanin tuotannonsuunnittelun kokonaisuutta.

Limousin-tuottajat vierailulla
 Snellmanin ja Kasvattajaosuuskunta
Limousinin sopimuksen mukainen yhteistyö on käynnistynyt syyskuun alussa.
Syksy tulee olemaan vielä monella tapaa
sisäänajovaihetta, niin Snellmanille, tuottajille kuin myös kaupalle. Tarkoitus on,
että yhteistyö lähtee kunnolla liikkeelle
ensi vuonna.
Elokuussa noin 60 asiasta kiinnostunutta
limousin-tuottajaa eripuolilta Suomea vieraili Snellmanilla tutustuen yritykseen ja sen
toimintaan. Vierailu loi osaltaan hyvää pohjaa
alkaneelle yhteistyölle!		
VH

Syksyn sonniplus-tilaisuudet
Syksyn nautatilaisuuksien pääteemana on
eläinten käsittely, josta puhumaan saapuu
Katri Strohecker. Tarkempi ohjelma Anelmassa
syksyn aikana.Tervetuloa mukaan!
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Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
9.11. Nivala
10.11. Seinäjoki
22.11. Pietarsaari, Snellman (ruotsinkielinen)
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vasikan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Vasikat kasvamaan

Hyvät tuotantotulokset avain
taloudelliseen menestykseen
Hyvät päiväkasvut mahdollisia
Viime aikoina tehdyt ruokintatutkimukset osoittavat, että maitorotuisilla sonneilla päästään jopa yli 600 g:n nettopäiväkasvuihin.
Samoihin tuloksiin pääsevät tänä päivänä parhaat naudanlihantuottajat. Miksi hyviä päiväkasvuja kannattaa tavoitella? Kasvu ja
rehuhyötysuhde ovat parhaimmillaan nuorilla eläimillä. Jos tätä
potentiaalia ei käytetä hyväksi, on teuraskilojen kasvattaminen
myöhemmässä vaiheessa huomattavasti tehottomampaa ja rehua
kuluu enemmän.

Parempi kasvu näkyy viivan alla
Biologisesti tehokas kasvu on tehokasta myös taloudellisesti.
Taulukoihin on koottu vertailulaskelmia 200 sonnipaikkaa kohti.
Laskelmat on tehty maitorotuisille sonneille, jotka kasvatetaan
ternistä teuraaksi. Laskelmissa on huomioitu Snellmanin päiväkasvuun, teuraspainoon ja vuosimyyntiin perustuva hinnoittelu.
Laskelmissa on myös huomioitu tukien kertyminen kasvatusajan
mukaan, ja erilaisten kasvunopeuksien vaatima ruokintamalli. Taloudellinen tulos ilmaistaan tässä käyttökatteena, joka saadaan,
kun tuotannon tuloista vähennetään tuotannosta aiheutuneet
menot. Mitä enemmän toiminnasta jää käyttökatetta, sitä enemmän jää rahaa käytettäväksi. Taulukoista voi poimia oman tilan
tulosten mukaisen sarakkeen, ja katsoa, kuinka paljon tuotantotulosten paraneminen toisi lisää euroja.

Vuosi sitten syksyllä märehtijöiden ruokintasuosituksia uudistettiin ja päivitettiin. Sonnien energiansaantisuositusta nostettiin
peräti 10 %:lla. Uudistuksen taustalla olivat viimeaikaiset kokeet,
joiden perusteella kasvavat sonnit kuluttavat enemmän energiaa
kasvuun kuin mitä aikaisemmin oli oletettu. Lisäksi suositukset
muutettiin karsinoissa kasvavien eläinten tarpeiden mukaisiksi,
kun aiemmin suositukset oli laskettu parsissa kasvaville eläimille.
Myös tämä muutos johti 10 %:n lisäykseen energiansaantisuosituksissa.
Sonnien valkuaisruokinta tarkentui rehuarvouudistuksen myötä.
Nykytietämyksen mukaan yli 200 kg painavat sonnit eivät välttämättä tarvitse lainkaan kalliita valkuaisrehuja, kun perusrehuina
on hyvälaatuinen nurmisäilörehu ja vilja. Tässä kohtaa huolellisella
ruokinnan suunnittelulla voi säästää huomattavia summia.
Vanhojen ruokintakäytäntöjen ja nykyisen tietämyksen välillä on
siis suuri ero. Nyt viimeistään on aika päivittää sonnien ruokintasuunnitelma vastaamaan tavoiteltua kasvua nykypäivän ravinnontarvenormeilla. Saavutettava hyöty näkyy suoraan tilan tuloksessa!

Johanna Lindvall
Farmiluotsi

Samaan teuraspainoon kasvatettaessa päiväkasvu ja sitä kautta
kasvatusaika vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Heikoimman ja
parhaimman kasvun ryhmien välillä on eroa yli 7 000 € vuodessa. Erot taloudellisessa tuloksessa ovat vielä
suuremmat, kun verrataan saman ikäisenä,
mutta eri painoisina teurastettujen sonnien
Päiväkasvun vaikutus taloudelliseen tulokseen
ryhmiä. Parhaan päiväkasvun sonniryhmä
samaan teuraspainoon kasvatettaessa
tienaa yli 12 000 € vuodessa enemmän verrattuna heikoimpaan ryhmään. Teuraspaino
vaikuttaa suoraan sonnista saatavaan hintaan,
Päiväkasvu, g/pv
480
530
mutta sen lisäksi myös päiväkasvulla on eritKasvatusaika, kk
23
21
täin suuri taloudellinen merkitys.

Saavatko sonnit tarpeeksi rehua?
Huonojen kasvutulosten yleisimpänä syynä
on energianpuute. Yksinkertaisimmillaan se
tarkoittaa sitä, että sonnit eivät saa määrällisesti tarpeeksi rehua syödäkseen. Toinen
kasvuun vaikuttava tekijä on rehuseoksen
energiaväkevyys. Energiansaanti voi jäädä
vajaaksi, jos heikkolaatuista säilörehua ei ole
täydennetty riittävästi.

Teuraspaino, kg
Ero käyttökatteessa,
€/v/ 200 sonnipaikkaa

19

340 kg

340 kg

340 kg

0

+2754 €

+2754 + 4583
= 7337 €

Päiväkasvu, g/pv

480

530

580

Kasvatusaika, kk

19

19

19

300 kg

320 kg

340 kg

0

+9989 €

+9989 + 2453
= 12442 €

Ero käyttökatteessa,
€/v/ 200 sonnipaikkaa

Ensimmäisen kuukauden ajan vasikka kasvaa maidosta saamallaan
ravinnolla. Toki se totuttelee syömään muutakin, mutta voima
kasvuun tulee maidosta. Tuttijuotto on vasikalle luonnonmukainen tapa juoda. Tutista kannattaa juottaa koko juottokauden.
Imeminen tehostaa ravinnon imeytymistä ja tuttijuotto vähentää
juottovirheiden riskiä. Sankojuotossa on aina vaarana, että märekouru ei sulkeudu kunnolla ja juomaa joutuu pötsiin ja muihin
etumahoihin.
Tuttijuoton yleistyessä on huomattu, että maitoannoksen määrä voi olla suurempikin vasikan sairastumatta. Päivän maitoannos
vastasyntyneelle pitäisi olla vähintään 6, mielellään 7 litraa tai
enemmän riippuen vasikan koosta. Jos juotetaan automaatista tai
juottokertoja on useita, on kerta-annoksen oltava vähintään 1,5-2
litraa. Liian pieni kerta-annos laukaisee imurefleksin, mutta ei vie
nälkää. Näin vasikka on rauhaton ja etsii imettävää karsinasta tai
toisista vasikoista. Aiemmin pelättiin kerta-annoksen liikaa määrää, mutta tutista juottamalla on huomattu, että yli kolmen litran
annos menee tottuneelle vaivoja aiheuttamatta. Imiessä maito
menee juoksutusmahaan, jossa se hyytyy juoksettimien ansiosta
pieniksi juustottumiksi. Kylläinen vasikka menee pian nukkumaan
ja sulattelee juomaansa. Juoksutusmaha purkaa juustoutumia
ohutsuoleen pikku hiljaa turvaten nukkuvan energiansaannin.
Nukkuessa vasikkakin kasvaa! Ensimmäisellä kuukaudella juotettu maito kasvattaa vasikkaa ja nopeasti kehittyvä vasikka pysyy
usein myös terveenä.
Maitoravinto voi olla maitoa, juomajauhetta tai näistä hapatettua
juomaa. Muutoksia juoman laadussa ei kannata tehdä yhtään pakollista enempää. Kerran maidolta juottorehulle tai hapanjuotolle
siirrettyä vasikkaa ei enää kannata muulle muuttaa, sillä ripuli tulee herkästi. Monet maitotilat juottavat koko juottokauden maitoa, jotta muutoksia ei tulisi. Nuukailu kannattaa tehdä vasta toisella elinkuukaudella vierottamalla ajoissa. Hapanjuotto on myös
monella tilalla todettu hyväksi keinoksi vähentää ripuleita ja saada
vasikat kasvamaan nopeasti.
Jo ensimmäisinä päivinä vasikka etsii muutakin suuhunpantavaa.
Hyvälaatuista heinää tai säilörehua voidaan laittaa tarjolle pienestä asti. Sulavat, pienelle vasikalle tarkoitetut väkirehut alkavat

Päiväkasvun ja teuraspainon vaikutus
taloudelliseen tulokseen 19 kk kasvatusajalla

Teuraspaino, kg
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580

 Vasikka syntyy maailmaan ilman energiavarastoja. Henkikulta on ternimaidon varassa. Ternimaidossa on paljon rasvaa eli
energiaa. Mitä pikemmin ternimaito juotetaan, sitä varmemmin
vasikan kasvu pääsee heti käyntiin. Energia lämmittää ja märkä
vasikka lämpiää ja virkistyy silminnähden ensimmäisen annoksen
juotuaan. Lisäksi ternimaidossa on vasikan tarvitsemat vasta-aineet, joita se ei myöskään kohdussa emältä saa.

kiinnostaa vasikkaa myös ensimmäisillä viikoilla. Tottuminen väkirehujen ja heinän syöntiin on hyvä oppia mahdollisimman aikaisin
ja vapaasti. Näin riski liikaan syömiseen on vähäinen. Reilu maitojuoman määrä tyydyttää vasikan nälän, eikä vaaraa ylensyöntiin ole. Ensimmäisen kuukauden jälkeen vasikka alkaa hyödyntää
kasvuunsa jo muutakin kuin maitoa. Maitoannoksen määrää vähennettäessä se lisää muuta syöntiä ja veden juontia. Väkirehujen
laadulla on väliä. Omia viljaseoksia vasikka hyödyntää huonosti.
Valkuaista se tarvitsee runsaasti, varsinkin vieroituksessa ja sen
jälkeen.Teolliset vasikkarehut puoltavat paikkaansa. Niistä vasikka
hyötyy, käsittely on helppoa ja kulutetut määrät ovat vielä pieniä.
6-7 viikon iässä voidaan valmistautua vierottamaan vasikka maidolta. Päiväannosta voidaan vähentää ja jopa puolittaa nopeasti,
kunhan tarjolla on maittavaa väkirehua, vasikalle sopivaa heinää
tai rehua sekä vettä. 7-9 viikon iässä maitojuoman anto voidaan
lopettaa.Vieroitusvaihetta helpottaa, jos tutusta tuttisangosta annetaan jonkin aikaa lämpöistä vettä maidon tilalla. Näin ne saavat
puuhata imemisen kanssa kuten ennenkin ja juovat nestettä riittävästi. Maitojuoman annos voidaan puolittaa antamalla aamulla
maitoa ja illalla vettä. Maitojuoman sekaan ei kuitenkaan koskaan
saa laittaa vettä, sillä laimennettu juoma ei juoksetu maidon tavoin juoksutusmahassa. Vapaan hapanjuoton vierotus vaatii paneutumista. Viikon tai parin ajan juottoa pitää rajoittaa. Juomana
voi osan vuorokautta olla vesi ja osan totuttu hapanjuoma. Näin
nesteen ja imemisen määrä pysyy vakiona, vaikka maitomäärä vähenee.
Juottovaiheen päättyminen näkyy monessa karjassa vasikan kunnossa. Pikkuvasikat ovat pulleita, mutta vierotetut kuivahtavat
kunnes puolivuotiaina pyöristyvät. Aikuiset saattavat jäädä turhan
mataliksi ja lihaviksi. Maidolla kasvaneet vasikat tarvitsevat paljon
valkuaispitoista väkirehua vierotuksen jälkeen, jotta maidon sisältämä ravintomäärä tulee syödyksi. Kun maito jää pois, taantuu
kasvu helposti, jos väkirehu ja valkuaisen saanti on vähäistä. Karkearehu on märehtijälle myös elintärkeää, mutta kasvun voima
tulee vielä tässä vaiheessa laadukkaista väkirehuista.

Mervi Yli-Hynnilä
terveydenhuoltoeläinlääkäri
maitotilan emäntä, Kuortane
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porsaan hyvinvointi 1 • 2 • 3 • 4 • 5

Hei porsas, miten menee?

Suomalaisen maatiaispossun uusi nousu
 Kaikki merkit viittaavat siihen, että ihmiset tulevat antamaan
tulevaisuudessa yhä enemmän arvoa laadulle ja alkuperälle. Tämä
oli SEK&Grey:n strategiajohtaja Esa Jääskeläisen sanoma siantuottajille kesätapaamisessa Pietarsaaressa 10.8.2011. Seuraavassa lyhennelmä hänen esityksensä muutamista tärkeimmistä
kohdista.
”On selvempää kuin koskaan aiemmin, että suomalaiset ihmiset
haluavat syödä HYVÄÄ ruokaa. Kuulemme usein, että suomalaiset kuluttajat ovat kiinnostuneita vain halvasta hinnasta. Tämä
ei sitä vastoin pidä paikkaansa. Kuluttajat ymmärtävät jo vaatia
laatua, mutta se trendi tulee vielä paljon vahvemmaksi. Olemme
matkalla kohti aikoja, jolloin maksetaan enemmän suomalaisesta
ja Snellmanin tavalla tuotetuista lihatuotteista. Olemme myös
viime vuosina osoittaneet, että Snellman sekä voi että sillä on
mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä kuluttaja haluaa. Mutta
jos olemme rehellisiä itsellemme niin kukaan ei ole vielä kertonut suomalaiselle ihmiselle sitä, millä tavalla
suomalainen liha on selvästi parempaa ja selvästi
paremmin tuotettua kuin muu liha.
Markkinointi voi antaa kuluttajalle ainoastaan lupauksia. Koko tuotantoketjun on
sitouduttava toteuttamaan lupaukset ja
lunastamaan kuluttajien luomat odotukset. Yksi Snellmanin tuottajien
paremman tulevaisuuden edellytyksistä on siten se, että kaikki
Snellmanin
tuotantoketjussa
hoidetaan paremmin kuin mis�sään muussa tuotantoketjussa.
Etumatkan pitäisi olla selvä ja se
tulisi säilyttää.

vään menestymiseen.
Ketjun tulee olla parempi
luonnolle, parempi eläimille ja parempi myös siinä mikä koskee
lopputuotteen laatua. Sen tulee myös olla parempi tuottajalle, uskokaa tai älkää: suomalaiset ihmiset haluavat tuottajien selviävän.
Snellmanin menestyminen on rakennettu sen varaan, että yhteistyö lihantuottajien kanssa jatkuu ja sitä kehitetään. Snellmanin strategia on paras takuu tuottajille siitä, että heidän työnsä
jatkuu, se kannattaa ja sitä tuetaan. Kestävän lisäarvon luominen
vie aikaa, mutta se onnistuu jos kaikki ovat mukana ja sitoutuvat
tekemään asiat paremmalla tavalla.”
Kesätapaamisen aikana käytiin läpi Snellmanin tuotantokonsepti
”Kunnon suomalaista maatiaispossua perhetilalta” keskustellen
kohta kohdalta. Syksyn sikapäivien aikana yksityiskohtaisempi läpikäynti jatkuu.
Syksyn aikana Snellmanin emakkotilat tulevat saamaan Figenin
koulutetun erikoisneuvojan neuvontakäynnin. Käynnin aikana
auditoidaan myös tilan eläinaines ja sitoutuminen maatiaispossuketjuun. Emakkotilojen tavoitetaso on 50 pistettä 60:stä, ehdoton
minimi on 40 pistettä. Mikäli pistemäärä on matala voidaan tehdä
toimenpidesuunnitelma korjaavista toimenpiteistä tuotantoketjun ehtojen täyttämiseksi.

Pietarsaari 7.11
Ilmajoki 8.11
Forssa 16.11
Vöyri 18.11

(suomenkielinen)
(suomenkielinen)
(suomenkielinen)
(ruotsinkielinen)

10 Maatilan Parhaat info

Palataan karsinan äärelle katsomaan, miten porsas kertoo edelliset asiat. Merkkejä hitaasti etenevästä synnytyksestä ovat ulosteen kellertävänruskeaksi tahrimat porsaat, jotka saattavat olla
hapenpuutteen vuoksi hitaita tai jo kuolleita. Porsimisen pysähtymistä on syytä epäillä myös, jos nisillä olevat porsaat ovat täysin
kuivia ja vaikuttavat jo aikaa syntyneiltä. Hapenpuute, liian alhainen
karsinalämpötila tai märät karsinaolosuhteet ilmenevät märkinä,
karvat pystyssä kyyhöttävinä tai tärisevinä porsaina. Nämä hitaat,
usein alilämpöiset porsaat imevät muita heikommin ternimaitoa
ja ovat alttiita nälkiintymiselle, sairauksille ja tallaantumiselle.
Porsimisen sujuessa hyvin emakko synnyttää nopeassa tahdissa,
noin 15 minuutin välein, tasakokoiset, elävät porsaat. Jälkeiset

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa Anelmasta.
TG

Sikayrittäjien koulutukset jatkuvat

Lisäksi käsittelemme sikojen hyvinvointiin liittyviä valvonta-asioita. Valvonnasta vastaavat tahot tulevat kertomaan eri valvonnois-

Porsaan tulevaisuuden kannalta syntyminen, ensimmäiset tunnit ja päivät ovat kriittistä aikaa. Porsas syntyy tähän maailmaan
melko heikoin eväin, sillä on vain vähän vararavintoa kehossaan
eikä elimistön rautavarastokaan riitä kasvavalle porsaalle pitkäksi
aikaa. Riittävän hyvälaatuisen ternimaidon riittävä saanti pian syntymän jälkeen on kirjaimellisesti elintärkeää. Porsas ei myöskään
kykene ylläpitämään normaalia ruumiinlämpöä märkänä, liian
kylmissä olosuhteissa pitkään. Hitaan synnytyksen takia porsas
saattaa kärsiä hapenpuutteesta ja imeä ternimaitoa aikaisemmin
maailmaan tulleita pahnuetovereitaan paljon myöhemmin. Ternimaidon vasta-ainepitoisuus laskee nopeasti, joten jälkijunassa nisille pääsevät porsaat ovat aina heikommassa asemassa.

Syksyn sikatilaisuudet

Kun Snellmanin jalostusketju toimii
paremmin kuin mikään toinen, voi markkinointi kertoa siitä ihmisille tavalla,
joka johtaa koko jalostusketjun pysy-

 Syksyn 2011 seminaarikiertue luennoidaan otsikolla Sikojen
hyvinvoinnin edistäminen. Päivän ohjelmassa pääpaino on sikojen
havainnoinnissa ja sikasilmän kehittämisessä. Luento pohjautuu
Pig Signals -menetelmään, joka painottaa ongelmien havaitsemista,
ratkaisujen löytämistä ja niiden käytännön toteuttamista.

 Jokaisen tuottajan tulisi säännöllisesti ottaa aikaa ja pysähtyä
porsituskarsinan äärelle tiedustelemaan porsaidensa kuulumisia.
Porsaat kyllä kertovat käyttäytymisellään ja olemuksellaan, voivatko ne hyvin vai onko jokin asia pielessä.

ta, niiden taustoista sekä valvonnan tuloksista. Päivän päätteeksi
kuulemme Helsingin yliopiston suomalaisten sikojen hyvinvointia
kartoittaneen Welfare Quality -tutkimushankkeen tuloksia.

irtoavat pian viimeisen porsaan jälkeen ja emakko makaa rauhallisena kyljellään nisät esillä porsaita imettämässä. Porsaiden
vaikuttavat tyytyväisiltä ja pulleavatsaisilta.
Mielikuva täydellisestä porsimisesta ja imettämisestä auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat nopeammin. Karsinan ohi kävellessä saattaa havaita esimerkiksi emakon makaavan nisiensä
päällä tai utareen vaikuttavan tyhjältä, porsaiden roikkuvan nisillä
tai tappelevan niistä, laihoja tai muista erossa olevia porsaita tai
kasalla makaavan pahnueen.
Tuottaja kannattaa iloita, kun porsaat kertovat olemuksellaan,
että niillä on asiat kunnossa. Entä jos porsas kuitenkin vastaa,
että elämä ei ole kauhean hääppöistä, kun nälkä kurnii vatsassa
ja kylmäkin on? Tuottajan on tuolloin syytä pysähtyä pohtimaan
syitä porsaan kurjaan oloon ja ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Mitä nopeammin toimenpiteisiin ryhdytään, sitä paremmat
mahdollisuudet porsaalla on selvitä ja sitä paremmin tuottajan
tekemä ylimääräinen työ kannattaa.
Porsailla ilmenevät ongelmat voivat olla satunnaisia, esimerkiksi
yksittäinen ripulitapaus ensikkopahnueessa. Tällöin riittävä toimenpide on usein tyypiltään paikallisesti korjaava eli tässä tapauksessa sairastuneen pahnueen hoidon aloittaminen nopeasti, jos
rokotuskäytännöt ja olosuhteet ovat kunnossa. Jos jokin ongelma
muuttuu sikalassa vallitsevaksi, esimerkiksi paljon porsaita kuihtuu ensimmäisinä päivinä syntymän jälkeen, on syytä ryhtyä miettimään ongelman syitä ja ennaltaehkäisyä tarkemmin. Sikojen havainnointi auttaa varmasti ongelman aiheuttajien selvittämisessä.
Kun todelliset syyt tunnetaan, toimenpiteet pystytään paremmin
kohdentamaan ongelman ratkaisemiseen.
Toisinaan ratkaisut ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa esimerkiksi ruokinnan tai hoitokäytäntöjen muutoksella. Jos ongelman ratkaisu vaatisi vaikka lattialämmityksen asentamista karsinaolosuhteiden korjaamiseksi, voi se ensi alkuun tuntua liian
kalliilta investoinnilta. Tällöin on hyvä ottaa laskin esiin ja oikeasti
laskea investoinnin aiheuttamat kustannukset ja verrata niitä saavutettavaan tuloksen paranemiseen ja mahdolliseen työmäärän
vähenemiseen.
Neuvojien vierailut sikalassa voivat herättää uusia ajatuksia ja
tuoda esiin eri näkökulmia sekä ratkaisuja. Tilansa toimintaa kehittävien tuottajien on suositeltavaa vierailla välillä muissa sikaloissa ja keskustella muiden tuottajien kanssa. Toisten tuottajien
sikojen näkeminen ja mielipiteenvaihto muiden alan ammattilaisten kanssa sekä aktiivinen oman tietotaitonsa kehittäminen ovat
parhaat tavat ennaltaehkäistä sikasilmää vaanivaa ammattitautia,
tilasokeutta.

Anna Ollila
Seminaareja järjestetään 20 paikkakunnalla. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Ilmoittautumiset Sikayrittäjien verkkopalvelun tai Anelmasta löytyvän linkin kautta.
MH

Siantuottaja ja eläinlääkäri
Porsaiden utarehieronta vaikuttaa emakon tuottaman
maidon määrään. Elinvoimaiset, riittävän kookkaat porsaat
hierovat utaretta tehokkaasti ja saavat enemmän maitoa.
Muista myös huolehtia, että porsailla on aina puhdasta vettä
saatavilla! Kuva MH

Maatilan Parhaat info 11

Figen - Tuomikylä

Laadukas karjunsiemen
– eläinaineksen kehittämisen perusehto
Suomalaisella sikojen karjuasema- ja keinosiemennystoiminnalla on pitkät perinteet.
Sikojen keinosiemennystoiminta alkoi Suomessa vuonna 1960 ja ensimmäiset karjuosuuskunnat perustettiin jo vuonna 1919. Kotimaisten sikarotujen karjunsperman
myynnistä vastaa nykyään Snellman konserniin kuuluva Figen Oy.
Kaikki Figen Oy:n karjuasemalla olevat karjut ovat peräisin suomalaisista jalostussikaloista. Jalostussikalat ovat Sikavan erityistasolla olevia sikaloita. Lisäksi tilat ovat vielä asetuksen 2/EEO/2007
mukaisia alkuperätiloja, joilla seurataan erityistasoa tarkemmin
lukuisia eksoottisia sikatauteja.
Osa karjuasemalle tulleista karjuista tulee suoraan jalostussikalasta ja osa Längelmäen keskuskoeaseman yksilötestin läpi, kaikki
luonnollisestikin karanteenin kautta.Testin aikana testataan muun
muassa rehun hyväksikäyttökyky, päiväkasvu, noin 20 rakenneominaisuutta. Testiolosuhteet vastaavat tavallisen lihasikalan olosuhteita, joten testin aikana testataan myös yksilön selviäminen
lihasikalaolosuhteissa.
Valittujen karjujen kanssa samassa testierässä oleville sisaruksille
tehdään yksityiskohtainen koeleikkuu Snellmanilla Pietarsaaressa.
Koeleikkuussa selvitetään muun muassa sikojen lihakkuus, lihan
pH ja lihan väri. Testin sekä porsastuotannon tarkkailusta kerättyjen sukulaisten tulosten perusteella lasketaan kerran kahdessa
viikossa uudet jalostusarvot myös koeasemalla oleville karjukokelaille.

Asemalla noin 145 karjua
Jos karju saa koeaseman tilatestauksessa hyvät testipisteet, sen
tuoreet jalostusarvot (K-indeksi ja H-indeksi) ovat hyvät ja sillä
ei ole liikaa liian läheisiä sukulaisia karjuasemalla, valitaan karjukokelas siirrettäväksi keinosiemennysaseman karanteeniin Ilmajoen
Koskenkorvalle.
Uusien keinosiemennyskarjujen karanteeni ennen karjuasemalle
siirtoa kestää neljä viikkoa. Karanteenin aikana karjuilta testataan

Figen Oy:n karjuasema sijaitsee Ilmajoen
Tuomikylässä. Karjuasemalla on 145 karjua.
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asetuksen 2/EEO/2007 mukaiset taudit. Mikäli testitulokset ovat
puhtaat ja karju on kaikiltaosin kunnossa karanteenin päätyttyä,
siirretään se Tuomikylän karjuasemalle.
Karjuasemalle siirrettäessä karju on keskimäärin 8-9 kuukauden
ikäinen. Karjuasemalle siirron jälkeen alkaa karjun koulutus tulevaan siementuotantoon. Hyvä ja hyvin koulutettu karju hyppää
siemennyspukille reippaasti ja pysyy siinä koko ejakulaation eli
siemensyöksyn ajan.
Figen Oy:n karjuasemalla Ilmajoen Tuomikylässä on siementuotannossa nykyään noin 145 karjua. Noin 40 % karjuista on suomalaista maatiaista, 40 % suomalaista yorkshirea ja 20 % näiden
risteytyksiä.

Yhdestä hypystä noin 20-25 annosta
Siemenannoksen valmistus alkaa varhain aamulla siemenannosten
keruulla. Karjun ejakulaatio on melko pitkä ja tilavuudeltaan suuri.
Ejakulaatio kestää noin 15 minuuttia ja kerta-annoksen suuruus
noin 300-400 millilitraa. Siemenneste kerätään esilämmitettyyn
astiaan, jossa samalla suodatetaan pois suurin osa lisäsukurauhasten erittämästä geelimäisestä nesteestä eli ”mäskistä”.
Kun karjun siemensyöksy on valmis, astia viedään laboratorion
ja eläintilojen välissä olevasta ikkunasta laboratorion puolelle.
Laboratoriossa ejakulaatti punnitaan ja määritetään sen tiheys
spektrofotometrillä. Tämän jälkeen arvioidaan mikroskoopilla
siittiöiden elävyys.
Tilavuus, tiheys ja elävyys annetaan pc-ohjelmalle, joka laskee
tarvittavan laimennussuhteen. Figen Oy käyttää laimennuksessa
laimennusnestettä, joka ylläpitää siittiöiden hedelmöittämiskykyä

Keruun jälkeen siemenneste siirretään
eläintiloista laboratorioon.

Karjuaseman päivä alkaa varhain aamulla siemennesteen keruulla.

seitsemän päivää. Takaamme oikein säilytetyn siemenen elävyyden kuitenkin vain
viideksi vuorokaudeksi.
Tämän jälkeen valmistetaan itse myyntiannokset: seossiemen pakataan pusseihin pussituskoneella ja yksilökarjujen
siemen tuubeihin tuubikoneella. Lopuksi
annokset jäähdytetään noin 17 asteeseen,
joka varmistaa siittiöiden hedelmöittämiskyvyn ja säästää siittiöiden energiaa. Yhdestä karjun siemensyöksystä saa ejakulaatin tilavuudesta ja elävyydestä riippuen
keskimäärin noin 20-25 myyntikelpoista
siemenannosta.

Myynnistä 65 % seossiementä
Figen Oy lupaa karjunsiementuotteistaan,
että yhden siemenannoksen paino on
vähintään pakkauksen kanssa vähintään
70 grammaa, elävyys on vähintään 60 %
ja yhdessä annoksessa on vähintään 2,5
miljardia siittiötä. Käytännössä annokset
sisältävät yleensä kuitenkin vähintään 90
grammaa nestettä ja 3 miljardia siittiötä.
Karjuaseman siemenmyynnistä noin 65 %
on seossiementä. Seossiemenessä on sekoitettu samaan siemenannokseen usean
samantyyppisen karjun siementä. Loput
siemenmyynnistä on yksilökarjujen myyntiä.
Figen Oy:llä on neljä erilaista lihaporsaiden isäksi tarkoitettua seossiementuotetta: Maatiais-Muskeli-seos, YorkshireMuskeli-Seos, risteytys-Muskeli-seos ja
perusseos. Näistä kolme ensimmäistä
on laadullisesti korkeatasoisempaa (MPindeksi 65) ja keskenään samantasoista
mutta ne on koottu eri roduista. Perusseos on edullinen seostuote, jossa ei ole
asetettuja laatukriteerejä (MP-indeksi
55) Yksilökarjuina Figen Oy myy kolmea
erilaista tuotetta: Muskeli-yksilökarjuja,
Matriarkka-yksilökarjuja ja Kombi-yksilö-

karjuja, joista kaksi viimeistä sopii erityisen hyvin uudisensikoiden isäksi.

Viisas tilaa ennakkoon
Figen Oy:llä on viikossa viisi siemenenkeruupäivää (ma, ti, ke, to ja su). Kunakin
päivänä keruuvuorossa olevat karjut löytyvät Figen Oy:n nettisivuilla olevasta siemenentilauspalvelusta. Listaa päivitetään
muutaman viikon välein.
Siemenen tilaustapoja on monia. Noin 50
% tilauksista tehdään Figen Oy:n nettisivuilla olevan tilauspalvelun kautta, mutta
moni tilaa annokset edelleen puhelimitse.
Netin kautta tehdystä tilauksesta saa kolmen euron tilaustapa-alennuksen. Hiukan
yli 80 % siementilauksista tehdään nykyään ennakkotilauksena ja loput vajaa 20 %
annoksista tilataan vasta toimituspäivänä.
Ennakkoon tehty tilaus on huomattavasti
samana päivänä tehtyä tilausta edullisempaa.
Noin 65 % annosten toimituksista tehdään matkahuollon kautta, 23 % kuriirin
välityksellä. Loput annokset asiakkaat
noutavat itse karjuaseman noutopisteestä. Figen Oy:n tuotteisiin, www-tilausjärjestelmään ja siemenannosten erilaisiin
toimitustapoihin voi tutustua Figen Oy:n
nettisivuilla osoitteessa www.figen.fi.
Snellmanin tuottajat saavat Figen Oy:n
jalostuspalveluiden ja siemenostoihin
perustuvaa hyvitysalennusta karjunsiemenestä. Ensimmäiset hyvitysalennukset
annetaan syyskuun aikana ja alennuksen
suuruus riippuu edeltävän neljän kuukauden jalostuspalveluiden ja Figen Oy:ltä ostettujen siemenannosten käyttömääristä.

Ennen varsinaisten annosten valmistamista siemennesteen laatu tutkitaan
tarkasti.

Seossiemen pakataan pusseihin
pussituskoneella.

Juha Mäkelä, tuotantopäällikkö
Jussi Peura, toimitusjohtaja,
Figen Oy
Yksilökarjujen annokset pakataan
tuubituskoneella tuubeihin.
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Haasteelliset määrätavoitteet
vuodelle 2012
 Snellman on asettanut tavoitteekseen nostaa naudan ja sian
hankintaansa yhteensä neljä miljoonaa kiloa vuoden 2012 aikana.
Varsinkin naudanhankinnan kasvattaminen tavoitteeksi asetetulla kahdella miljoonalla kilolla tulee olemaan erittäin haasteellista. Snellmanin naudanlihantarve kasvaa kaikilla rintamilla ja siksi
tulemme panostamaan paljon MP-Maitotila- ja Sonniplusohjelmiemme jatkokehitykseen. Tavoitteemme on olla paras kehittyvien maito- ja kasvatustilojen yhteistyökumppani toimintaalueellamme. Yhteistyön Limousin-osuuskunnan kanssa odotetaan tuovan noin neljäsosan naudanlihan lisätarpeesta.
Sikasektorilla keskustelemme parasta aikaa tulevaisuuden yhteis-

työstä monien siantuottajien kanssa. Ehtona yhteistyöhön Snellmanin kanssa pääsemiselle on aktiivinen panostus siantuotannon
laatutekijöihin Snellmanin ”Kunnon suomalaista maatispossua perhetilalta” -ohjelman mukaisesti. Ohjelma tulee antamaan osaltaan
myös tietyn takuun kasvatuksen kannattavuudesta hyviä tuloksia
saavuttaville tuottajile. Tavoitteena on hallittu, mutta myös merkittävä siantuotantomäärien kasvattaminen vuosina 2012-2015.
Teurastuskapasiteetti rajoittaa määrien kasvattamista vielä syksyn
aikana. Uudistetut teurastuslinjat ovat valmiina tammikuun 2012
loppuun mennessä.				
TG

alkutuotannon
yhteystiedot:

Syksyn tuoteuutuuksia!

MP nauta
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

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

Kutsu Kunnon tuottajapäiville
■ Snellman täytti 60 vuotta. Juhlimme työn
merkeissä ja kutsumme tuottajiamme Kunnon tuottajapäiville Pietarsaareen syyslokakuun vaihteessa. Tarjoamme mahdollisuuden tutustua Snellmanin toimintaan
myymäläkäynnin yhteydessä kolmena
päivänä, eli

* keskiviikkona 28.9.
* torstaina 29.9.
* tiistaina 4.10.

Tuottajapäivien aikana meillä on kahvitarjoilu Kuusisaaren laitoksen Anna-salissa klo 10–14 ja lounas ruokalassa klo 10.30–12.30.
Tuottajamyymälä on varautunut palvelemaan normaalisti koko
päivän klo 9–16.Tuottajille annamme myymäläkäynnin yhteydessä
lahjaksi vuoden menestystuotteen, Kunnon nakkimakkarapaketin.
Alkutuotannon henkilökunta on myös paikalla klo 10–14 ja tarjoamme mahdollisuuden keskustella lihantuotannon ajankohtaisista asioista. Meillä on myös lyhyt yritysesittely ja halukkaille järjestetään opastettu yrityskierros.
Ruokailun järjestämisen takia pyydämme ennakkoilmoittautumista vähintään kolme päivää ennen vierailupäivää. Anelmasta löytyy
ilmoittautumislomake.

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
0400-379 977
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
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
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Kokkikartanon lihapullat ja jauhelihapihvit
kotimaisesta naudan paistijauhelihasta,
lihapitoisuus 80%, lisä-aineettomia!

Uusi herkullinen
välipala – Kebabpita
kotimaisesta naudanlihasta!

Perinteikkään makuinen Pikkukinkku,
pitkään leppäsavulla
kypsytetty.

120865

www.snellman.fi

Makuja
ruokapöytään!

MONIKÄYTTÖINEN
PIKKUKINKKU

sellaisenaan,
leivänpäälle tai
ruuanlaittoon.

OHUEN OHUT VALKOSIPULINEN KINKKU
Leikkeleiden reunalla herkullinen kerros
makunystyröitä hivelevää aitoa valkosipulia.
PIKKUKINKKU
Perinteikkään makuinen KINKKU.
Aidosti savusteu Teerijärven leppälastuilla.

Ei natriumglutamaaia, vain kunnon suomalaista lihaa.

