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Arvoisa turkistuottaja!

Helmikuussa  hankkeella  on  tulossa  kaksi  koulutustilaisuutta,  joista  on  hyötyä  pitkälle
tulevaisuuteen. Tilaisuuksissa pyritään antamaan tietoa yrityksenne toiminnan tehostamiseen ja
kehittämiseen niin, että myös lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Energian kulutus on turkistilalla  suurta etenkin nahkonta-aikana ja talvisin mm. lämpöjuotot
tarvitsevat  sähköä.  Tiloilla  olisi  tärkeää  miettiä  omaa  energiankulutustaan,  järkeviä
energialähteitä  ja  mahdollisuuksia  vaikkapa  omaan  energiantuotantoon.  8.2.2017  klo  12-15
järjestetään energiatilaisuus turkis- ja maataloustuottajille Kortesjärven palvelutoimistossa
(entinen  kunnanvirasto,  Jääkärintie  80,  Kortesjärvi).  Tilaisuuden  ohjelma  on  tämän  kirjeen
liitteenä.  Aloituskahvi tarjotaan klo 11.30 alkaen. Tilaisuudessa ovat puhumassa Jani Metsä-
Turja ja Pauli Kortesoja Thermopolis Oy:stä, jossa on meneillään yrittäjille suunnattu  hanke
Innovatiivinen ja resurssitehokas Etelä-Pohjanmaa.  Tuota hanketta kannattaa hyödyntää myös
turkistiloilla,  sillä  järkevä  energiankäyttö  tuo  tuntuvia  säästöjä.  Minä  otan  selvää  eri
energiantuotantomenetelmien  vaatimista  luvista  sekä  niitä  koskevista  määräyksistä  ja  kerron
niistä sitten teille. Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen pyydän 6.2.2017 mennessä.

Turkis-  ja  maatalousyrittäjän  turvallisuus-  ja  työnantaja-päivä järjestetään  yhteistyössä
Kimpparenki-hankkeen  ja  Kaustisen  seudun  neuvonta-alueen  kanssa  20.2.2017  klo  9.50-15
Evijärven Nuorisoseuralla (Pukkilantie  11).  Tilaisuuden  ohjelma  on tämän  kirjeen  liitteenä
Aloituskahvi  tarjotaan  klo  9.30  alkaen  (kahvilipun  saa  ilmoittautumisen  yhteydessä).
Tilaisuudessa  käydään  läpi  työnantajan  velvoitteita  ja  mahdollisuuksia sekä
työturvallisuusasioita,  jotka  ovat  äärimmäisen  tärkeitä  tiedostaa  paitsi  työnantajana  myös
yrittäjänä.  Vaikka  turkisalan  tärkein  työllistämissesonki  onkin  jo  takanapäin,  kannattaa  tulla
kuuntelemaan  ja  keskustelemaan  tärkeästä  aiheesta.  Tilaisuudessa  on  mukana  myös
näytteilleasettajia, joiden tarjontaan voi tutustua päivän aikana. Puhujina ovat mm. Reijo Kallio
Länsi-  ja  Sisä-Suomen  AVIsta,  Jukka  Äyrä LähiTapiolasta,  Veli-Matti  Rekola Maaseudun
työnantajaliitosta, Johanna Puikkonen Verohallinnosta, Kimmo Siukola WellWorks Oy:stä sekä
Hannu Kärjä tilaisuuden avaajana.  Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen pyydän 13.2.2017
mennessä.

Koska  tilaisuuksissa  käsitellään  asioita,  joita  sivutaan  myös  sertifiointikriteereissä,
osallistujat saavat niistä todistuksen auditoinnin yhteydessä esitettäväksi. 

Tulevaa:

Maaliskuun  alkuun  on  suunnitteilla  vielä  yksi  parin  tunnin  ajankohtainen  tilaisuus,  jossa
annetaan  viime  hetken  vinkit  ja  ohjeet  kettujen  kiimanseurantaan.  Siitä  tiedotan  tarkemmin
seuraavassa kirjeessä.
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Nahkontakoulutusta järjestetään huhtikuun puolivälissä Evijärvellä,  jos saadaan riittävän iso
opiskelijamäärä kasaan. Koulutus kestää viisi päivää ja sen hinta on 100 €/hlö. Ilmoittautumisia
otetaan vastaan 17.2.2017 saakka, joten välittäkää tietoa eteenpäin henkilöille, jotka saattavat
olla tästä kiinnostuneita. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin.

Silloin hankkeen alkuikoina oli puhetta  keksijäryhmästä, joka olisi pienryhmä, missä  uusien
innovaatioiden  kehittäjät voisivat  saada  opastusta  keksintöjensä  kehittämiseen  ja
tuotteistamiseen sekä markkinointiin. Minulla on nyt suunnitteilla järjestää tällaiselle porukalle
koulutustilaisuus, jossa käsiteltäisiin innovaatioiden tuotteistamista ja markkinointia. Mikäli
olet  kiinnostunut  lähtemään  mukaan  ko.  koulutukseen,  ilmoittaudu  minulle,  niin  sovitaan
yhdessä  koulutukselle  sopiva  ajankohta  ja  ryhdyn  järjestämään  tilaisuutta.  Minimikoko
pienryhmäkoulutukselle on vähintään kolme henkilöä.
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