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Arvoisa turkistuottaja! 

Tällaisena aikana on tärkeää perehtyä kaikkiin käytettävissä oleviin keinoihin, joilla turkistila pystyy 
vaikuttamaan tuotantokustannuksiin ja saamaan aikaan säästöjä. Siksipä toukokuussa hanke järjestää 
Lean-iltapäivän, jossa perehdytään tähän ajatteluun ja toimintatapoihin, joiden myötä voidaan parantaa 
tilan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta. Myös tuottajan oma jaksaminen on tärkeää ja pienikin 
ympäristönvaihdos voi joskus tehdä ”ihmeitä”. Hanke tarjoaa tilaisuuden lähteä Kalajoelle 
toukokuussa yhden yön opintomatkalle kouluttautumaan ympäristöasioissa, tapaamaan toisia tarhaajia, 
sekä saamaan ajankohtaista tietoa ja osallistumaan mielenkiintoiseen Bioarvolanta-Biohiili päästöjen 
vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla-päätösseminaariin. Oma päivänsä 
toukokuulla on varattu myös turkisalan naisille yhteisen tekemisen merkeissä. 

15.5.2018 klo 11 – 16 järjestetään Kauhavan Yrittäjäopistolla Lean-seminaari, jossa perehdymme 
siihen mitä on Lean, miten sitä voidaan hyödyntää turkistilalla ja kuinka lisätä sen avulla tilan 
kustannustehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä? PSTK tarjoaa lounaan klo 11–12 
Yrittäjäopiston Hela-ravintolassa. Tämän jälkeen klo 12 Y-kinon auditoriossa alkavassa 
seminaarissa Lean-ajatteluun meidät perehdyttävät Edupower Oy Ab:n Jyrgen Wiklund & Jan Buss. 
Päivän aikana kuullaan Lasse Paavolan puheenvuoro rehukeittiön näkökulmasta ja käytännön 
esimerkkejä meille tulee kertomaan Michael Johansson mm. metsäkuormaimia valmistavalta 
Kronokselta. Hänellä on kiinnostavaa kerrottavaa Leanin soveltamisesta käytännössä yrityksen 
toiminnan kehittämiseen. Turkistuottaja Marko Meriläinen kertoo puheenvuorossaan omista 
näkemyksistään ja ratkaisuistaan kustannustehokkaan turkistarhauksen osalta. Ajankohtaisia asioita 
turkiskoulutuksessa käy läpi Tapio Hernesniemi. TurkisTaito-hanke tarjoaa osallistujille 
iltapäiväkahvin. Päivän tarkempi ohjelma on kirjeen liitteenä. Ennakkoilmoittautumiset tilaisuuteen 
pyydän 9.5. mennessä. 

Hanke järjestää 16.–17.5.2018 ympäristöön ja lannankäytön tehostamiseen liittyvän ja opintomatkan 
Kalajoelle Santa’s Resort & Spa Hotel Saniin, jossa 16.5. on Bioarvolanta- Biohiili päästöjen 
vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla hankkeen päätösseminaari. Tilaisuus 
on maksuton, mutta päivän ruokailut ovat omakustanteisia.  

”Bioarvolanta -hankkeen keskeinen tavoite on ollut tutkimuksen, liiketoiminnan - ja tuotekehityksen 
avulla löytää ongelmajätteenä käsitellylle turkislannalle lisäarvoa kierrättämällä ravinteet uudeksi 
high-value tuotteeksi. Hankkeen lopputuloksena on syntynyt kompostoitu biohiili - 
turkislantapohjainen seos, jonka ravinteet riittävät koko kasvukaudeksi, käytettäväksi kasvualustana 
kasvihuoneissa, parvekkeilla, terasseilla ym. kohteissa. Tutkimuksella selvitettiin myös, kuinka 
merkittävät vaikutukset biohiilen käytöllä turkistarhoilla ja kompostoinnissa on kaasumaisten ja 
ravinnepäästöjen sekä hajuhaittojen vähentämisessä. ” 

 

 

KÄÄNNÄ! 
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Opintomatkan toisen päivän ohjelmassa ovat Turkisalan Ympäristöpäivät 17.5.  

Päivän aiheina ovat mm. ympäristölupien valvontakäytännöt tilatasolla, aurinkoenergia turkistilalla, 
haittaeläimet ja niiden torjunta, sekä Saga Furs:n markkinakatsaus. Ympäristöpäivien 
osallistumismaksu on 50 €/hlö ja se sisältää lounaan ja kahvit. TurkisTaito-hanke voi kustantaa 
osallistumismaksuista 11 € /hlö, jolloin itse maksettavaksi jäisi 39 € / hlö.  

Liitteenä reissun tarkempi aikataulu, jossa mukana kokonaishinnat, sekä päivien ohjelmat. Sitovat 
ilmoittautumiset reissuun lähtijöiltä 1.5.2018 mennessä. 

Turkisalan naistenpäivää hyvän ruoan, yhdessä tekemisen ja hyvinvoinnin merkeissä vietetään 
25.5.2018 Teerijärvellä juhlatalo Ukko-Hjalmarin (Djupsjöbackantie 267) idyllisessä ympäristössä. 
Päivän tarkempi ohjelma tulee seuraavassa kirjeessä, mutta kannattaa varata jo nyt kalenteriin! Päivä 
järjestetään yhteistyössä PSTK:n ja muiden neuvonta-aluiden kanssa. 
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