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Arvoisa turkistuottaja!

TurkisTaito-hanke on aloittanut omalla riskillä 1.12.2015 ennen ELYn päätöksen saamista. Hanke
on suunniteltu kolmivuotiseksi. .  Hankkeessa annetaan koulutusta  Etelä-Pohjanmaan turkis- ja
maataloustuottajille sekä tilojen työntekijöille. Koulutusta annetaan  yhteistyön lisäämiseen ja
verkostoitumiseen,  ympäristöasioihin  sekä  turkistilan  toiminnan  tehostamiseen.
Koulutusmenetelminä  ovat  yleiset  koulutustilaisuudet,  opintomatkat,  pienryhmäkoulutukset
sekä verkkoaineistot (nettisivuilla   ylläpidettävä  ajankohtaispalsta,  jossa  asiantuntijat  vastaavat
hankkeen aihepiiriin  kuuluviin  tuottajien  esittämiin  kysymyksiin  ja  jossa  on esillä  myös  muuta
ajankohtaista asiaa ja materiaalia). Minä toimin hankkeen vetäjänä ja yhteystiedot ovat samat kuin
aikaisemminkin. Kerron hankkeesta ja sen toiminnasta lisää sen jälkeen, kun ELYn päätös on saatu.

Hankkeen ensimmäisenä koulutuksena järjestetään näyttelynippukurssi 18.1.2016 alkaen klo 9.00
Evijärvellä  Pesosen  Turkis  Oy:n  tiloissa  (Ruunarinkuja  16).  Kouluttajina  toimivat  Osmo
Mäntylä (kettu),  Janne Kojonen (minkki) ja  Sami Pesonen (supi). Kurssilla opastetaan tuottajia
kokoamaan edustavia näyttelynippuja, joten tuokaa omia nahkoja mukananne niin paljon, että
niistä  saa  koottua  nippuja. Järjestelyjen  takia  pyydän  ennakkoilmoittautumisia  15.1.2016
mennessä. Ilmoittakaa samalla oletteko tuomassa mukananne nahkoja nippujen tekemistä varten
vai tuletteko pelkästään katsomaan ja kuuntelemaan.

Helmikuussa järjestettäviä tilaisuuksia ovat:
– Toiminnan  suunnittelu-  ja  investointipäivä  (Aasian  markkinatilanne,  tulevaan  

varautuminen ja investointituet) 19.2.2016 Evijärvellä Tuu Hetissä
– Ympäristöasiat (ympäristölupa  ja  lainsäädäntömuutokset,  niiden  merkitys  käytännössä,

ajankohtaa ja paikkaa ei vielä päätetty)
– Verkostoituminen  (eri  vaihtoehdot  ja  mahdollisuudet  sekä  menetelmät,  ajankohtaa  ja  

paikkaa ei vielä päätetty)
Näistä tilaisuuksista tiedotan teille lähemmin seuraavassa kirjeessä.

Toiminnan  tehostamiseen  kuuluu  olennaisena  osana  uusien  koneiden  ja  laitteiden  sekä
toimintatapojen  kehittäminen.  Sen  vuoksi  hankkeessa  perustetaan  ryhmä  tästä  asiasta
kiinnostuneista  tuottajista  sekä  laitevalmistajista  yms.  toimijoista.  Ideana  on  kehittää  keksintöjä
edelleen,  tuottaa  ne  käytäntöön sovellettaviksi  ja  markkinoida  niitä  esim.  yhteisten  nettisivujen
kautta. Tähän kaikkeen räätälöidään koulutusta. Sen takia pyydän teitä ilmoittautumaan mukaan
tähän  ”keksijäryhmään”  ja  tiedottamaan  asiasta  myös  niille,  jotka  eivät  tätä  minun
tiedotettani saa. Pääsen sitten rakentamaan tarvittavaa koulutuspakettia. Kaikki uudet innovaatiot,
koneet, laitteet yms. esitellään edelleen muille tuottajille tulevissa hankkeen koulutustapahtumissa.

Pienryhmäkoulutuksia toteutetaan  edellisten  hankkeiden  mukaisesti  läpi  hankeajan  niin,  että
pienryhmä  perustetaan  aina  vähintään  kolmen  henkilön  sitä  halutessa.  Pienryhmäkoulutuksen
aiheena voi olla  sertifiointi, eläinten hyvinvointi, gradeeraus, investoinnit, ympäristöluvat tai
lanta, jätteet ja energia. 
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Entiseen tapaan tätä hanketta toteutetaan yhteistyössä alueen tuottajien kanssa,  joten kaikki
ideat  ja  palaute  hankkeen  toteutukseen  liittyen  ovat  tervetulleita!  Pyydän  teitä  tiedottamaan
hankkeesta  edelleen  omilla  tahoillanne  varsinkin  alueen  maataloustuottajille,  jotta  hanke  saisi
kunnolla ilmaa siipiensä alle.

Ajankohtaista lomituksesta:

Vuoden  2016 lomituspalveluhakemus  täytyy  palauttaa 15.1.2016  mennessä siihen  paikallis-
yksikköön,  jonka  toimialueella  turkistuotantoa  pääasiassa  harjoitetaan.  Oikeutta  lisävapaaseen
haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä. Lomakkeita ja lisätietoja saa kuntien lomatoimesta.

Turkistuottajien lomituspalveluiden lakimuutokset on vahvistettu. Vuonna 2016 vuosiloman enim-
mäismäärä on 18 päivää ja lisävapaan enimmäismäärä  120 tuntia turkistuottajaa kohti.  Lomitus-
palveluihin  oikeuttava  eläinyksikkömäärä on nyt  kuusi (180 siitosnaaraskettua  tai  360 siitos-
naarasminkkiä).

Jos turkistilan turkistuottajat käyttävät paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja, tulee vuosilo-
man ajankohdat ilmoittaa etukäteen, tuottajien tulee pitää vuosilomansa samanaikaisesti ja vuosilo-
maan saa sisältyä enintään kaksi sunnuntaita tai vastaavaa pyhäpäivää. Itse järjestetyssä lomituk-
sessa lomittajana  voi  toimia  vain  ennakkoperintärekisteriin  merkitty  palvelun  tuottaja:
Kustannuksia  ei  korvata,  jos  lomittajana  on  toiminut  turkistuottaja  tai  hänen  perheenjäsenensä,
turkistilan  toinen  yrittäjä  tai  hänen  perheenjäsenensä  tai  em.  henkilöiden  kokonaan  tai  osittain
omistaman yrityksen osakas tai työntekijä.

Vuonna  2016  lisävapaasta  perittävä  maksu  on  6,50  euroa  tunnilta.  Lisävapaalomituksesta
peritään maksu turkistuottajalta, jota on lomitettu. Korvaus turkistuottajan itse järjestämästä lomi-
tuksesta  aiheutuneisiin  kustannuksiin  maksetaan  palvelun  tuottaneelle  yritykselle  tai  ammatin-
harjoittajalle.  Korvaus  on  samansuuruinen  kuin  turkistuottaja  ja  lomituspalveluyrittäjä  ovat
sopineet, kuitenkin enintään 22,50  euroa tunnilta (ei sis. ALV). Korvausta on haettava seuraavan
kalenterikuukauden  kuluessa  lomituksen  alkamisesta  niin,  että  jokainen  lomitettu  päivä
sisältyy tähän lomitusjaksoon.
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