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Arvoisa turkistuottaja! 

 

TurkisTaito-hanke järjestää Kauhavalla turkistuottajien ja päättäjien yhteisen keskustelu- ja 
koulutustilaisuuden, johon osallistuu myös turkiselinkeinon kanssa toimivien rahoituslaitosten 
edustajia. 
 
Tilaisuus järjestetään ma 5.3.2018 klo 12 -15 välisenä aikana ja paikkana on Kauhavan LSK 
Business Parkin alueella oleva Linnarakennuksen auditorio (Entinen Lentosotakoulun alue, 
Sotakouluntie ja Lentohotellin opasteita seuraamalla löytää perille). 

TurkisTaito hanke tarjoaa kahvit ja pullat klo 12.00 alkaen ja varsinainen tilaisuus alkaa klo 
12.30. 
 
Tilaisuudessa käydään läpi turkiselinkeinon näkymiä uuden päätuotantokauden kynnyksellä. 
Paikalliset rahoituslaitokset, Ely-Keskus sekä Finnvera esittelevät turkiselinkeinolle tarjolla olevia 
rahoitusmuotoja tuotannon eri vaiheisiin. Mukana on myös Suomen turkiselinkeinon markkinointi- ja 
huutokauppayhtiön Saga Furs Oyj:n tuottajapalvelujen edustaja.  

Tilaisuudessa ovat mukana myös Pohjanmaan Osuuspankista rahoitusjohtaja Anna-Maija Broo, 
Finnveran aluepäällikkö Kari Hytönen ja ELY-keskuksen maatalouden ja turkistilojen 
rahoitusasiantuntija Heikki Mäntykoski kertomassa eri rahoitusvaihtoehdoista, sekä rahoituspuolen 
näkymistä.  

Tilaisuudessa Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen 
taustoittaa turkiselinkeinoa ja kertoo edunvalvonnan kuulumiset.  

Rehukeittiön näkökulmaa kustannuksista ja rehun hintaan tulevaisuudesta vaikuttavista asioista 
avataan kuulijoille E-P:n Minkinrehu Oy:n johtajan Lasse Paavolan toimesta.   

Vaalipiirin kansanedustajista paikalle ovat ilmoittaneet tulevansa tähän mennessä Antti Kurvinen, 
Harry Wallin ja Susanna Koski. Myös alueen kuntajohtajia ja kunnanvaltuustojen ja -hallitusten 
puheenjohtajia on kutsuttu paikalle.  

Kahvituksen järjestämiseksi pyydän ilmoittautumiset ke 28.2.2018 mennessä. 

                      KÄÄNNÄ 
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Kettujen kiimantarkkailun koulutusta järjestetään ti 20.3.2018 klo 12.00 – 16.00 Kortesco 
Oy:llä (Luhtalantie 165, Kortesjärvi) Esa Rantakankaan ja Veijo Korkeamäen johdolla. Mukana 
on myös eläinlääkäri pitämässä puheenvuoron siemennyshygieniasta ja siemennyskaudella 
esiintyvistä sairauksista.  

Tämä koulutustilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti tilojen olemassa oleville tai mahdollisesti 
tuleville työntekijöille, sellaisille henkilöille joilla ei ole kovin paljon aikaisempaa kokemusta 
kettujen kiimantarkkailusta. Koulutukseen voivat osallistua myös venäjänkieliset tilojen työntekijät, 
sillä paikalla on venäjän kieltä puhuva henkilö, joka voi tarvittaessa tulkata.  

Koulutuksessa käydään aluksi läpi teoriassa kiiman seurantaan liittyviä asioita, hygieniaa ja sen 
merkitystä, siemennyskauden sairauksia ja lopuksi perehdytään kiiman seurantaan käytännössä 
eläimiä tutkimalla. 

Turkistaito-Hanke tarjoaa osallistujille pullakahvit.  

Tähän koulutukseen ilmoittautumiset pyydän 16.3.2018 mennessä. 
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