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Arvoisa turkistuottaja!

Hanke jatkaa toimintaansa vanhaan malliin vaikka hankevetäjä vaihtuu.  Elokuussa siirryn toisiin
työtehtäviin, ELYyn ympäristövalvontaan, ja  hankevetäjänä aloittaa Katariina Lampinen, joka
esittelee itsensä tämän kirjeen kääntöpuolella. Olen heinäkuun lomalla, mutta päivitän ja jakaan
tarhaustarvikkeiden  toria  vielä  tuon  ajan.  Sitten  elokuussa  tuossa  puhelinnumerossa  vastaa
Katariina ja voitte asioida hänen kanssaan. Hän tiedottaa syksyn koulutuksista sitten lähempänä. 

Hankesuunnitelmaa ja koulutuksia ajanmukaistetaan syksyn aikana ja siinä voitte olla mukana
esittämällä toiveita koulutuksista, joita koette tarvitsevanne vielä hankkeen aikana. Katariinalla on
talousasioiden tietämystä paljon enemmän kuin minulla ja sitä kannattaa käyttää hyväksi.

Kiitän yhteisistä hetkistä kanssanne. Nämä seitsemän vuotta alalla eri hankkeissa ovat kuluneet
kuin siivillä ja olen oppinut teiltä paljon. Toivottavasti tekin olette hyötyneet minun työpanoksestani
tänä aikana. Uudessa työssäni osaan nyt katsoa asioita myös käytännön kannalta, mistä on varmasti
hyötyä  kaikille  osapuolille.  Jatkossakin  voitte  olla  minuun  yhteydessä  ja  kysyä  ainakin
ympäristöasioissa neuvoja. Ilmoittelen uudet yhteystietoni syksyllä ja Katariinan kautta ne ainakin
saatte.

Aurinkoista kesää ja menestyksekästä tulevaisuutta toivottaen

Maria Takala
Jääkärintie 80
62420 KORTESJÄRVI
Puh. 040 485 6737
maria.takala@kauhava.fi
www.kauhava.fi/turkishanke 
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Tervehdys arvoisat turkistuottajat!

Aloitan  uutena  TurkisTaito-hankkeen  hankevetäjänä  elokuussa.  Uskon,  että  edessä  on  varmasti
mielenkiintoinen ja monipuolinen työsarka turkiselinkeinon ja teidän tuottajien parissa!

Mutta kerronpa tässä aluksi hieman itsestäni ja hankkeen myötä tulemme sitten varmasti paremmin
tutuiksi. 

Olen 36-vuotias kahden lapsen äiti ja asun Kauhavalla. Kotoisin olen Evijärveltä ja isäni turkistilan
myötä  on  elinkeino  tullut  tutuksi  jo  pienestä  pitäen.  Isäni  toimi  tarhaajana  yli  kolme
vuosikymmentä ja lapsesta saakka tuli kettutarhallamme mukana häärättyä. Kotonamme oli myös
maitotila  tuohon  aikaan.  Nykyisin  tila  on  kasvinviljelytila,  johon  kuuluu  myös  metsää  ja
sukupolvenvaihdoksen  myötä  maatila  siirtyi  hallintaani  vuonna  2014.  Turkistarhallamme
työskentelin  usean vuoden ajan  päätoimisesti  ja  kaikki  turkistilan  työt  ehtivät  siinä  tulla  hyvin
tutuiksi. En ole koskaan pelännyt raskaitakaan töitä, vaan kauden mukaan on aina tehty sitä, mitä
milloinkin  on  pitänyt.  Eläinten  kanssa  työskentely  ja  sesongin  mukaan  vaihtuvat  työt  tarhalla
tekivät  työstä  hyvin  mielenkiintoisen  ja  vaihtelevan.  Töiden  ohessa  opiskelin  oppisopimuksella
turkistarhaajaksi  valmistuen  vuonna  2006  Kannuksen  maatalousoppilaitoksesta.  Olen
koulutukseltani  myös  taloushallinnon  merkonomi  ja  olen  työskennellyt  tilitoimistoissa  useiden
vuosien ajan. Uskoisin, että näiden kahden alan tuntemus ja kokemus myös taloushallinnosta on etu
tässä uudessa tehtävässäni ja voin toivon mukaan tarjota apuani tulevaisuudessa myös talouspuolen
asioihin liittyen. 

Odotan innolla yhteistyötä ja tutustumista teihin!

T. Katariina Lampinen


