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Arvoisa turkistuottaja!

Maailma muuttuu  ja  pärjätäksemme meidän pitää  pysyä  muutoksessa mukana,  mieluiten  sen
etunenässä. Etenkin turkisalan pitää olla edelläkävijänä, jotta suhdannevaihteluista selvitään ja
ala saa vahvan nosteen. Syksyn koulutukset tähtäävät siihen. Mukana on vanhaa tuttua, mutta
myös jotakin ihan uutta.

Turkistilan omistajanvaihdokset ovat aina ajankohtaisia, ja nuoren viljelijän aloittamistukeen
tuli  muutoksia  viime vuonna.  Sen vuoksi  järjestetään  12.10.2016 klo  10-14 tilan myyntiin,
sukupolvenvaihdokseen ja nuoren viljelijän aloittamistukeen keskittyvä koulutustilaisuus
Kortesjärven palvelutoimistossa (entinen kunnanvirasto, Jääkärintie 80, Kortesjärvi). Tilaisuu-
den ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. Aloituskahvi tarjotaan klo 9.30 alkaen. Tilaisuudessa ovat
puhumassa  Hannu Kärjä (PSTK ry)  ja  Erkki Laide (ProAgria). Ennakkoilmoittautumiset
tilaisuuteen pyydän 7.10.2016 mennessä.

Turkis- ja maatalouden innovaatiopäivä järjestetään 14.10.2016 klo 10.00-14.30 Kortesjärven
palvelutoimistossa (entinen kunnanvirasto, Jääkärintie 80, Kortesjärvi). Tilaisuuden ohjelma on
tämän kirjeen liitteenä. Aloituskahvi tarjotaan klo 9.30 alkaen. Päivän aikana esitellään meneil-
lään olevia tutkimuksia ja hankkeita, joiden tavoitteena on edistää maaseudun eri toimialojen
yhteistyötä, ympäristönsuojelua ja sivutuotteiden hyötykäyttöä niin, että  alueen toimintaedel-
lytykset paranevat ja uusia sivuelinkeinoja tai yrityksiä syntyy. Kilpailussa pärjätäksemme
meidän pitää olla kehityksen etunenässä ja napata kaikki uudet ideat. Kiertotalous on nyt
päivän sana ja missä muualla sitä pystyy parhaiten toteuttamaan kuin maa- ja turkistalou-
dessa. Puhujina ovat  Maarit Hellstedt (Luke),  Jussi Peura (STKL ry),  Janne Sankelo (Vapo
Oy) ja Risto Lauhanen (SeAMK). Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen pyydän 10.10.2016
mennessä.

Syksyn opintomatka järjestetään 26.10.2016 kohteena FoxHotel ja FoxCraftin nahkomo sekä
Nuoliharju Oy:n tila (Meriläinen) Halsualla. Matkaohjelma ja kutsu ovat liitteenä.

Minkkien gradeerauskoulutuksia järjestetään viikoilla 47-48 (mahdollisesti  myös viikon 46
loppupuolella) pienryhmissä. Koska gradeeraajan aikataulu on rajallinen, ensisijaisesti mukaan
otetaan uusia tiloja ja sellaisia, joissa gradeeraaja ei ole käynyt yli kolmena vuonna. Ihan uudet
tilat  voivat  saada  koko  päivänkin  gradeerauskoulutusta/värityyppi,  muille  on  tarjolla  puolen
päivän aikoja. Gradeerauskoulutuksen hinta on 50 €/puoli päivää ja 100 €/koko päivä. Koulutuk-
sista  kiinnostuneet,  ilmoittautukaa  minulle  pikaisesti,  sillä  aikoja  jaetaan  ilmoittautumis-
järjestyksessä.
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Hankkeessa koulutetaan tänä syksynä pienryhmissä kettugradeeraajia niin, että saataisiin tänne
kipeästi  kaivattuja  gradeeraajia  tiloille  kiertämään.  Koulutus  tapahtuisi  turkistiloilla  ja
mahdollisuuksien mukaan myös nahantuntemuskurssilla. Koulutuksen alustava suunnitelma on
tämän kirjeen liitteenä.  Koulutettavalta edellytetään pohjatietämystä siniketun gradeeraamisesta
ja  aikaa  koulutukseen  sekä  myöhemmin  tiloilla  tehtävään  gradeeraamiseen.  Koulutuksesta
kiinnostuneet, ottakaa yhteyttä minuun 10.10.2016 mennessä.

Tulevaa hankkeen koulutusta:

Alkuvuodesta  on  suunnitteilla  nahkalajittelukoulutusta,  joka  toteutettaisiin  kahden  päivän
kurssina  Vantaalla,  mikäli  riittävä  määrä  osallistujia  ilmoittautuu.  Kysynkin  nyt  jo  tässä
vaiheessa,  onko kurssille kiinnostusta. Sitten nahkonta-aikana teillä ei  ole enää aikaa asiaa
miettiä ja valmisteluihin pitää ryhtyä vielä tämän vuoden puolella.

Muita tapahtumia:

Turkisalan ympäristöpäivät 24.10. Pietarsaaressa
Markkinaifo 1.11. Kortesjärven liikuntatalolla
Gradeeraustilaisuudet viikoilla 44-45

Syysterveisin

Maria Takala
Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
Puh. 040 485 6737
maria.takala@kauhava.fi
www.kauhava.fi/turkishanke 

mailto:maria.takala@kauhava.fi
http://www.kauhava.fi/turkishanke

