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Arvoisa turkistuottaja! 

Kesä on ollut ennätysmäisen lämmin ja on sitä yhä edelleen kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. 
Syksyä päin kuitenkin taas mennään ja pikku hiljaa käynnistyvät myös TurkisTaito - hankkeen 
koulutukset ja tapahtumat. 

Ti 14.8.2018 järjestetään Evijärvellä Hotelli Ravintola Tuuhetissa (yläkerran kerhotila, 
(Kirkkotie 25, käynti rakennuksen takakautta) Rehukoulutus- / keskustelupäivä klo 12.00 – 16.00. 
Päivän aiheina ovat mm. rehuun tiloilla lisättävät aineet, rehuraaka-aineet sekä rehuhyötysuhde. 
Alustukset pitävät Maarit Patana (Kaustisen Turkisrehu Oy) Esa Rantakangas (Höltin Minkki Oy) 
sekä Tapio Hernesniemi (KPEDU). Tilaisuudessa toivotaan myös runsasta keskustelua ja 
kokemusten/mielipiteiden vaihtoa rehusta ja ruokintaan liittyvistä asioista! Ennen tilaisuuden alkua on 
mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen Hotelli Ravintola Tuuhetissa. TurkisTaito-hanke tarjoaa 
osallistujille iltapäiväkahvin. Ilmoittautumiset pyydän 9.8.mennessä! 

Syyskuun -18 huutokauppaan järjestetään opintomatka, jonka aiheena on vikojen vaikutus ketun 
nahan hintaan. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa siniketun myyntipäivää, mutta nahkojen myynti on 
14.–18.9. välisenä aikana. Kiinnostuneille lähtijöille ilmoitan tarkemman ajankohdan heti, kun se 
varmistuu! Opintomatka toteutetaan kaksipäiväisenä siten, että ensimmäisenä päivänä seurataan 
huutokauppaa ja toisena perehdytään nahkoihin, niissä oleviin vikoihin ja nahkoista saatuihin 
hintoihin. Kyyditykset Vantaalle hoitaa kukin itse, mutta voimme järjestää osallistujien majoituksen 
samaan paikkaan siten, että hanke kustantaa 50 % osallistujan majoituksesta. Opintomatkalle pyydän 
järjestelyiden vuoksi ilmoittautumiset 17.8.2018 mennessä! 

Tuottajan mediasuhteet -koulutus on myös tulossa syyskuun aikana. Koulutuksessa perehdytään 
mediaan ja sen eri muotoihin ja siihen kuinka tuoda omaa alaa esiin, sekä kuinka toimia eri medioiden 
kanssa. Teemana on ylpeys omasta alasta! Tästä koulutuksesta tulee lisää tietoa seuraavassa kirjeessä 
kuten myös Tuottajien hyvinvointipäivästä joka järjestetään yhteistyössä PSTK:n ja Kaustisen 
seudun sekä Kalajoen neuvonta-alueiden kanssa.  

Minkin gradeerauskoulutusta aikanaan haluavat ottakaahan mahdollisimman pikaisesti yhteyttä, 
mikäli ette sitä vielä ole tehneet. Myös uudet tilat tai sellaiset, joilla gradeeraajan edellisestä käynnistä 
on kulunut jo pitkä aika, ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin selviää minkälainen tarve gradeeraajalle olisi 
alueellamme ja tiedän sitten ruveta järjestelemään asiaa. Aikaisempien vuosien tapaan tarjolla tulee 
olemaan puoli pv- sekä koko päivän gradeerauskoulutuksia/värityyppi aina tilanteen mukaan.  

Muut tulevat tapahtumat: PSTK:n 80-vuotisjuhla 18.8.2018 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa 

Meneillään oleva investointitukien hakujakso päättyy 15.8.2018, joten vielä ehtii hakea tukea, jos 
suunnitelmissa on esim. kone - ja laitehankintoja! 
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