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Arvoisa turkistuottaja!
Niin on tämäkin vuosi kohta takana ja siihen on mahtunut alalla monenlaista. Tällä hetkellä takana
alkaa  olemaan  raskas  työrupeama nahkonnan  merkeissä  ja  edessä on tervetullut  hiljentyminen  ja
rauhoittuminen joulun viettoon.

Ketun  gradeeraukseen  liittyviä  koulutustilaisuuksia  järjestetään  muutamalla  tilalla  tammikuun
alkupuolella seuraavasti:

● Ma 8.1.2018  klo 9.00 – 11.30 Evijärvellä  -  Pesosen Turkis Oy (Ruunarinkuja)

Tässä tilaisuudessa toimivat kouluttajina Jorma Eilonen (siniketut) ja Sami Pesonen (supit).

Lisäksi paikalla ovat Hannu Kärjä ja Anna-Maria Moisander-Jylhä.  He käyvät läpi siitoseläinten
koko- ja terveysasioita.  

● Ke 10.1.2018 klo 9.30 – 12.00 Alahärmässä -  Halmeco Ay (Ojala-Hanhilantie)

klo 13.00 – 15.30 Ylihärmässä – Hietamäki Fur Oy (Tanimäentie)

Näissä tilaisuuksissa kouluttajana toimii Tage Lassas (sinikettu).
Myös näissä tilaisuuksissa paikalla ovat Hannu Kärjä ja Anna-Maria Moisander-Jylhä. He käyvät
läpi siitoseläinten koko- ja terveysasioita. 

TurkisTaito Hanke tarjoaa  tilaisuuksien aluksi kahvit ja pullat. 
Pyydän  ilmoittautumaan  gradeeraustilaisuuksiin  5.1.2018  mennessä. Tarkoitus  on,  että  tänä
vuonna ilmoittaduttaisiin mukaan vain yhdelle tilalle. Voitte vapaasti valita teille parhaiten sopivan ja
ilmoittaa sitten minulle minne tilalle haluaisitte mukaan.

Näyttelynippikoulutusta  järjestetään  myöskin Ma  8.1.2018  Pesosen  Turkiksella  Evijärvellä
(Ruunarinkuja) klo 12.30 – 15.30. Eli mikäli osallistuu molempiin tilaisuuksiin Pesosella, niin ketun
gradeeraustilaisuuden jälkeen on tunnin tauko, jolloin voi käydä vaikkapa syömässä omakustanteisesti
esim. Liikenneasema Mäntyhovissa tai Hotelli Ravintola Tuuhetissa. 

Koulutuksen tarkoituksena on läpikäydä näyttelynipun kokoamisen periaatteet. 
Näyttelynippukouluttajana  toimivat  Sami  Pesonen (sini-  ja  shadowkettu  &  supi)   sekä  Janne
Kojonen (minkit). Tilaisuudessa käydään läpi kouluttajien omia,  etukäteen valittuja nahkoja, mutta
paikalle  saa  ja  kannattaa  tuoda  myös  omia  nahkoja  katsottaviksi.  Tarkoitus  on  opetella  hyvien
nahkojen ominaisuuksia ja  värinpuhtautta,  sekä tummuusasteita  ja  oppia kokoamaan yhteneväinen
näyttelynippu.  Koulutukseen  pyydän  ilmoittautumiset  5.1.2018  mennessä.

KÄÄNNÄ!
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Alkuvuodesta hankkeessa on tarkoitus  järjestää koulutuksia  myös  mm.  FarmPlanner-sovellukseen,
mediaan ja johtamiseen liittyen. Myös biotalouteen liittyvä opintomatka yhteistyössä toisen hankkeen
kanssa  on  alustavasti  suunnitteilla.  Näiden   lisäksi  aina  ajankohtaisten  ruokinnan,  jalostuksen  ja
eläinten hyvinvoinnin osalta tullaan järjestämään koulutuksia tulevan vuoden aikana. 

Kestävä  turkiseläin  -Turkiseläinten  jalostus-  ja   lisääntymisteknologian  kehittämishanke  sekä
TurkisTaito-hanke  järjestävät  yhteistyössä  Pohjanmaan,  Etelä-Pohjanmaan  sekä  Keski-  ja  Pohjois-
Pohjanmaan turkistuottajille suunnatun tilaisuuden Teknologialla parannusta ketun pentutulokseen
1.2.2018 klo 12.00-16.00 Kaustisen Kansanlääkintäkeskuksessa (Pajalantie 24, Kaustinen).

Tilaisuudessa käsitellään mm. sperman analysointilaitteistosta (Proiser)saatuja käyttökokemuksia ja
analysaattorin  käyttöön  liittyviä  toimintaohjeita,  sekä siemennyshygienian  merkitystä
siemennysten  onnistumisessa.   Lisäksi  tilaisuudessa   käydään   lyhyesti   läpi  turkistutkimukseen
liittyviä  ajankohtaisia asioita. Tilaisuudessa pääsee tutustumaan Proiserin toimintaan käytännössä ja
kuulemaan  Veijo  Korkeamäen käyttäjäkokemuksia.  Mukana  on  myös  Fin  Furlab sekä
tutkimusjohtaja  Jussi  Peura (STKL).  PSTK  tarjoaa  kahvin  ja  sämpylän  tilaisuuden  aluksi.
Ilmoittautumiset 29.1.2018 mennessä (myös erikoisruokavalio)Tarja Saarelle, puh: 040 519 7174
/ 06 875 405

Kiitos teille kuluneesta vuodesta ja siitä, että olette ottanut minut hyvin vastaan tässä uudessa työssäni.

TurkisTaito hankkeen puolesta ja yhteistyöstä kiittäen toivotan teille jokaiselle

OIKEIN  HYVÄÄ  JA  RAUHAISAA  JOULUN  AIKAA  JA  MENESTYSTÄ  TULEVALLE
VUODELLE 2018!!!

 

Yhteistyöterveisin

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