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Arvoisa turkistuottaja!

Matalasuhdanteen aikana pitää erityisesti kiinnittää huomio toiminnan tehostamiseen, talouden
hallintaan  ja  omaan  jaksamiseen,  jotta  ollaan  hyvässä  iskussa  nousukauden  taas  koittaessa.
Seuraavat  hankkeen  koulutukset  tähtäävät  nimenomaan  tilan  ja  tuottajien  toimintakunnon
ylläpitämiseen.

9.5.2016  klo  10-14 järjestetään  lisääntymiskauden  rehuun  sekä  eläinten  terveyteen  ja
hoitoon  keskittyvä  koulutus-  ja  keskustelutilaisuus  Kortesjärven  palvelutoimistossa
(entinen  kunnanvirasto,  Jääkärintie  80,  Kortesjärvi).  Tilaisuuden  ohjelma  on  tämän  kirjeen
liitteenä.  Aloituskahvit tarjotaan  klo  9.30  alkaen. Tilaisuudessa  keskitytään  ajankohtaisiin
lisääntymiskauden  kysymyksiin  ja  vähän  tulevaisuuteenkin.  Puhujina  ovat  STKL:n
rehuasiantuntija Essi Tuomola, eläinlääkärit Heli Nordgren ja Anna-Maria Moisander-Jylhä,
Höltin Minkki Oy:stä  Veijo Korkeamäki  sekä E-P:n Minkinrehu Oy:n toimitusjohtaja  Lasse
Paavola, joka toimii myös tilaisuuden vetäjänä. Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen pyydän
2.5.2016 mennessä.

Hyvinvointipäivä turkisalan naisille  järjestetään 17.5.2016 klo 10-15 Härmän kylpylässä
(Härmän  kuntokeskus,  Vaasantie  22,  Ylihärmä).  Päivän  ohjelma  on  tämän  kirjeen  liitteenä.
Päivän aikana kuullaan psykologin ja fysioterapeutin luennot henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
ylläpitämisestä  ja  saadaan  eväitä  ponnistella  alan  matalasuhdanteen  yli.  Päivä  järjestetään
yhteistyössä PSTK:n ja muiden neuvonta-alueiden kanssa.  Ennakkoilmoittautumiset PSTK:n
toimistoon 28.4.2016 menessä.

Myöhempiä hankkeen tilaisuuksia:

Varatkaa  kalenteriinne  aikaa  23.5.2016  klo  12.30-15.00  (kahvitus  klo  12.00  alkaen)
Kortesjärven palvelutoimistossa järjestettävää budjetointikoulutusta varten. Tilaisuus on
tarkoitettu  turkistuottajille  ja  heidän  kirjanpitäjilleen,  joten  tiedottakaa  siitä  omalle
kirjanpitäjällenne.  Tarkempi  ohjelma  koulutuksesta  tulee  seuraavassa  kirjeessä.  Toiminnan
mahdollisimman tarkka budjetointi ja  suunnittelu on äärimmäisen tärkeää näinä aikoina, sillä se
on  rahoituksen saamisen ehtona ja helpottaa suunnattomasti yrityksen kehitystä ja talouden
hallintaa. Lisäksi se rauhoittaa tuottajaa, kun tietää, missä mennään. Budjetointikouluttajana on
Hannele Lehtinen (Tili-  ja  yrityspalvelu  Lehtinen Oy),  joka on myös turkistuottaja.  Lisäksi
tilaisuudessa  puheenvuoron  saavat  Hannu  Kärjä (PSTK  ry),  Antti  Haapoja  (POP Pankki,
Pohjanmaan Osuuspankki), Olli Saari (Saga Furs Oyj) sekä Lasse Paavola (E-P:n Minkinrehu
Oy). Minulle voi jo ilmoittautua tähän koulutukseen.

Kesäkuun alussa  on tulossa  koulutusta  turkisalan  erilaisista  ATK-ohjelmista.  Esittelyssä  on
alalle kehitettyjä ja tarjolla olevia ohjelmia, jotka on suunniteltu helpottamaan tuottajan työtä ja
lakisääteisiä kirjanpitovelvoitteita. Tarkempi koulutusohjelma tulee seuraavassa kirjeessä.
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Muuta hankkeen toimintaa:

Olen  valmis  esittelemään  hanketta  ja  sen  tarjoamia  koulutusmahdollisuuksia kaikissa
tilaisuuksissa, joissa on paikalla turkis- ja maataloustuottajia tai näihin kytköksissä olevia tahoja.
Minua voi pyytää tarhaajayhdistysten kokouksiin, kyläyhdistysten kokouksiin yms tilaisuuksiin.
Samalla  kerron  ajankohtaisista  asioista  ja  eri  verkostoitumisvaihtoehdoista,  uusista  alan
hankkeista ja innovaatioista aina sen mukaan, mitä halutaan. TurkisTaito-hankkeen tavoitteena
on  yhteistyön  ja  verkostoitumisen  lisääntyminen,  joten  mielelläni  tulen  kertomaan  näistä  ja
järjestän  koulutuksia  hankesuunnitelman  mukaisesti.  Myös  muiden  hankkeiden  kanssa  on
suunnitteilla  yhteistyötä,  joten  tulette  huomaamaan,  että  TurkisTaito-hanke  osallistuu  myös
erilaisiin alueen yhteistilaisuuksiin ja on esillä eri medioissa.

Hankkeen kotisivuille on lisätty toteutuneiden koulutusten aineistoja, joihin voitte tutustua,
jos ette ole ko. koulutuksiin päässeet. Kotisivuille lisätään myös kysymys-vastaus-palsta, jossa
asiantuntijat  vastaavat  tuottajien  esittämiin  kysymyksiin.  Palstalle  valitaan  kysymykset,  jotka
pyörivät  monien  muidenkin  mielessä  ja  joihin  saadut  vastaukset  hyödyttävät  kaikkia.  Joten
esittäkää kysymyksiä!
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