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Arvoisa turkistuottaja!
Syksy on jo pitkällä ja nahkonta-aika lähestyy kovaa kyytiä. Sykyn aikana alalla ovat puhuttaneet mm.
ketun  koko  ja  eläinten  hyvinvointiasiat.  TurkisTaito-  hankeen  myötä  ensivuodelle  on  tulossa
koulutuksia,  joissa  muun  muassa  näitä  aiheita  käsitellään.  Myös  turkistilan  talouspuoleen  ja
tuotantokustannusten hallintaan eri keinoin, liittyvää koulutusta on suunnitteilla. Vielä tässä lokakuun
lopulla olisi tarjolla aina ajankohtaista koulutusta turkistilan sukupolvenvaihdokseen ja tilakauppaan
liittyen. Tilaisuudessa ELY-keskuksen edustaja kertoo samalla myös investointituista. 

Mikäli  teillä  on  toiveita  koulutuksiin/tapahtumiin  liittyen,  niin  ottakaa  ihmeessä  yhteyttä.  Teidän
ajatukset ja ideat ovat tärkeitä, jotta tämä hanke voisi palvella teitä parhaalla mahdollisella tavalla!

Turkistilan sukupolvenvaihdos-  ja  tilakauppakoulutus  järjestetään ma 30.10.2017  klo  10.00-
13.00  Kortesjärven  palvelutoimistossa  (entinen  kunnanvirasto,  Jääkärintie  80,  Kortesjärvi).
Tilaisuuden ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. Aloituskahvi on tarjolla klo 9.30 alkaen. Tilaisuudessa
ovat puhumassa  Johanna Lindvall, ja  Ville Kujanen (Finanssila Oy),  Riitta Korpela (Viasensus)
sekä  Laila  Luoma  (ELY-keskus).  Ennakkoilmoittautumiset  tilaisuuteen  pyydän  25.10.2017
mennessä.

Minkkien  gradeerauskoulutukset pienryhmissä  järjestetään  tänä  vuonna  viime  vuotisen
suunnitelman  mukaisesti.  Lähetän  mukana  oleville  tiloille  tarkemmat  tiedot  vielä  sähköpostin
välityksellä. 

Jos  jollekulle  ei  vielä  tule  sähköpostiin  tarhausalan  osto/myynti-ilmoituksia  sisältävää
tarhaustarvikkeiden toria,  ja  haluaisitte itsenne mukaan sähköpostilistalle,  niin  ilmoittakaa minulle
sähköpostiosoitteenne, niin lisään teidät mukaan. 

Muistakaa myös hankkeen kotisivut osoitteessa: 
https://www.kauhava.fi/palvelut/tyo_ja_elinkeinot/kehittamishankkeet/turkistaito_-
_yrittajyytta_ja_yhteistyota_kehittamassa

Sivuilta löytyy materiaalia järjestetyistä koulutuksista.  Myös kysymys-vastauspalsta löytyy sieltä ja
tätä varten kysykää mieltä askarruttavista asioista, niin otetaan asioista selkoa ja laitetaan vastaukset
kaikkien saataville!

KÄÄNNÄ!



TurkisTaito - yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Kirje      
18.10.2017

Lomituksen puolelta  muistutuksena  vielä,  että  vuoden 2017 vuosilomat  ja  lisävapaat  on pidettävä
31.12.2017 mennessä.  

Turkistuottajien oikeutta lomituspalveluihin vuodelle 2018 on haettava viimeistään 31.10.2017. 
Lomakkeet on lähetetty vuonna 2017 lomaa hakeneille tiloille. Uudet hakijat voivat pyytää lomaketta
oman  alueen  lomatoimiston  paikallisyksiköstä  tai  tulostaa  sen  Melan  nettisivuilta  osoitteesta:
www.mela.fi/lomakkeet Tilakohtainen turkistuottajan lomituspalveluhakemus vuodelle 2018.

Muita tulevia tapahtumia:

Markkinainfo 1.11. Kortesjärvi

Ketun gradeeraus & ajankohtaistilaisuudet

To 9.11 klo 9.00 Alajärvi
 klo 12.30 Ylihärmä

Pe 10.11 klo 9.00 Evijärvi
   klo 12.30 Kauhava

Ilmoitan tilaisuuksien pitopaikat tarkemmin vielä lähempänä sähköpostilla ja niistä tulee tieto myös
PSTK:n jäsenkirjeeseen.

Yhteistyöterveisin

Katariina Lampinen
Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
Puh. 040 485 6737
katariina.lampinen@kauhava.fi
www.kauhava.fi/turkishanke 


