
YHDESSÄ ELOA
Hyviä käytäntöjä paliskuntatyöhön



PALISKUNNAN VIESTINTÄ

Porotyökulttuuri on muuttunut ai-
empaa nopeatempoisemmaksi ei-
vätkä poronhoitajat vietä enää pitkiä
aikoja yhdessä. Tämän myötä myös
paliskunnan sisäinen tiedonkulku on
muuttunut. Monet kokevat, ettei-
vät saa riittävästi tietoa paliskuntaa
koskevista asioista. Samaan aikaan
viestintävälineet ja sovellukset ovat
kehittyneet huimaa vauhtia ja tois-
ten tavoittaminen on helpompaa
kuin koskaan ennen. Jokaisen pa-
liskunnan tuleekin kiinnittää entistä
enemmän huomiota viestintäänsä.
Avoin ja tasa-arvoinen viestintä
edistää paliskunnan yhteishenkeä.
Tarpeellisen tiedon tulee tavoit-
taa kaikki osakkaat. Viestinnällä ja
etenkin sen puutteella voidaan tah-
tomattaan arvottaa osakkaita: kuka
saa tietoa ja kuka on tiedon arvoi-
nen. Hyvän viestinnän avulla osak-

Teksti Iida Melamies ja Tuija Takkula. 
Kuvat Tero Leppänen ja Iida Melamies.

Yhdessä eloa -hankkeen tavoite oli palis-
kuntien sisäisen yhteistyön kehittäminen
ja lujittaminen, jotta paliskunnat pystyvät
kohtaamaan paremmin ja joustavammin
muuttuvan toimintaympäristön. Hankkeen
pilottipaliskunnat - Oraniemi, Palojärvi,
Salla ja Syväjärvi - ovat keränneet olemas-
sa olevia hyviä työkäytäntöjä ja laittaneet
alulle tarpeelliseksi havaittujen käytäntö-
jen kehittämisen ja kokeilun.
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kaat tietävät, mitkä asiat ovat pa-
liskunnassa ajankohtaisia. Toimivat
viestintäkanavat poistavat maantie-
teellisten välimatkojen vaikeudet.
Hetkessä voi kukin osallistua kes-
kusteluihin, vuorovaikutukseen ja 
näkemysten vaihtoon.

Toimintaympäristömme haastaa
meidät kaikki kirkastamaan mieli-
piteitämme ja käsityksiämme, ole-
maan jotain mieltä asioista.  Tätä
rakennetaan avoimilla keskusteluil-
la paliskunnassa.
Jokainen jäsen edustaa samalla pa-
liskuntaansa ulospäin. On hyvä tie-
tää, mikä on oman paliskunnan nä-
kemys meneillään olevista asioista
ja mitä on sovittu. Kuten tiedetään,
isoja haasteellisia ja rakenteellisia
muutoksia on meneillään Pohjois-
Suomessa ja niihin tarvitaan paliskun-

nan yhtenäistä näkemystä.  Yhdessä
olemme vahvempia tässäkin asiassa.

Hyviä käytäntöjä
• Paliskunnassa käydään yhdes-

sä läpi mitä viestitään, kenelle
viestitään ja millä tavoin.

• Tieto tärkeistä, koko paliskun-
taa koskevista asioista on oltava
kaikkien osakkaiden saatavilla.
Esimerkiksi tieto paliskunnan
kokouksista, poroerotuksista,
vasanmerkinnöistä ja tulevista
tapahtumista. Kokouksissa teh-
tävistä tärkeimmistä päätöksistä
(esim. teurasvähennys) ja uusis-
ta asioista (esim. talkoopäivä-
kirja) tulee tiedottaa myös niitä,
jotka eivät kokouksiin pääse.

• Viestilistalle liitetään kaikki ha-
lukkaat osakkaat. Viestilistaan
liittymisestä tulee aika ajoin

muistuttaa ja listaa tulee päivit-
tää, jotta etenkin nuoret huo-
maavat siihen liittyä.

• Viestintäkanavien monipuoli-
sella käytöllä tavoitetaan hyvin.
Esimerkiksi paliskunnan what-
sapp-ryhmässä viestintä on 
helppoa ja nopeaa. Sähköpos-
tilla saa välitettyä lomakkeita ja 
virallisia tiedoksiantoja.

• Kaikki viestit eivät koske kaik-
kia osakkaita. Hallituksella ja 
poroisännällä on hyvä olla oma
viestintäryhmänsä. Tarpeen 
vaatiessa myös työnjohtajilla
voi olla oma ryhmänsä tai työ-
porukan ryhmä, jotta porotöitä 
on helpompi suunnitella.

• Hyvä viestintä toimii eri suun-
tiin - myös osakkaiden on olta-
va aktiivisia ja otettava asioista 
selvää.
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HYVIÄ KOKOUSKÄYTÄNTÖJÄ

Paliskunnan yleiset kokoukset ovat 
tärkeitä kohtaamisia, joissa sovitaan 
paliskuntaa koskevista asioista ja 
tehdään paliskuntaa koskevia pää-
töksiä. Niissä osakkaat pääsevät 
itse vaikuttamaan asioihin. Kaikkien 
osakkaiden olisi hyvä osallistua ko-
kouksiin, jotta tieto tärkeistä asioista 
tavoittaisi mahdollisimman monet ja 
jotta mahdollisimman monen ääni 
pääsisi kuuluviin. Monessa paliskun-
nassa kokoukset ovat ainoita osak-
kaita laajasti kokoavia tilaisuuksia 
vuoden aikana.

• Kutsu kokoukseen hyvissä ajoin 
lehden lisäksi myös muita vies-
tintäkanavia pitkin.

• Kokouspaikka ja -tila luota-
va vuorovaikutusta ja toisten 
huomioimista edesauttavaksi. 
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Puheenjohtajan tulee nähdä
kokousväki, jolloin hänen on 
helpompi saada heihin kontak-
ti. Hyvä ilmapiiri kokoukseen
rakentuu heti alusta lähtien.

• Kokouksissa tulee olla tarvit-
tavat asiakirjat nähtävillä. Esi-
tyslistat tulostettuina sisältäen
esim. hallituksen esitykset kir-
jattuina. Kokouksiin olisi hyvä 
tuoda myös mm. paliskunnan
tekemät lausunnot osakkaiden
luettavaksi.

• Tietokoneen ja videotykin avul-
la on helppo käydä läpi esim. 
paliskunnan budjettia. Kun tar-
vittavat tiedot ovat heti näh-
tävillä kankaalle heijastettuna,
kokousväki saa aikaa enemmän
yhteiseen keskusteluun ja pää-
see myös vaikuttamaan asioi-
hin.

• Kokouksissa on hyvä olla työn-
johtajien katsaus ja yhteenveto 
omilta alueiltaan: miten poro-
työt onnistuivat ja missä olisi 
kehitettävää. Tämä lisää palis-
kunnan sisäistä tiedonkulkua ja 
vähentää huhupuheita.

• Osallistujan rooli: ole aktiivi-
nen, osallistu, tuo esiin mieli-
piteesi, ideasi, kanna vastuuta
yhteisestä paliskunnan työstä, 
kuuntele toisia ja pyri yhteiseen 
ratkaisuun haasteellisissa asi-
oissa. Ole sisällä paliskunnan 
asioista, jotta voit tarvittaessa 
kertoa paliskunnan kannan-
otoista muissa verkostoissa.

• Puheenjohtajan rooli: pidä ko-
kouksen alkuun ajankohtaiskat-
saus paliskunnan tilanteesta. 
Pidä ohjat käsissä, anna tilaa ja 
aikaa osallistujien kommenteil-

le, hyödynnä yhteistä keskus-
telua asioiden eteenpäin vie-
misessä. Älä anna keskustelun 
mennä epäasiallisuuksiin.  Jaa 
vastuita esim. hakemusten ja 
lausuntojen kirjoittamisessa,
viestintäasioissa jne. 

• Luo myönteistä yhteishenkeä 
ja ilmapiiriä, kannusta ja anna
palautetta tehdystä työstä ja 
aikaansaannoksista!

• Kahvi- tai ruokatauko kokouk-
sen puolivälissä on hyvää aikaa 
kuulumisten vaihtoon ja virkis-
tää kokousväkeä.



JOHTAMINEN PALISKUNNASSA

Paliskunnissa on monen tasoista 
johtajuutta. Poroisäntä johtaa hal-
lituksen kanssa paliskunnan toi-
mintaa ja työnjohtajat käytännön
poronhoitotyötä. Hyvä johtaminen 
paliskunnassa turvaa sen, että ih-
miset tekevät niitä asioita, joista on 
yhdessä sovittu. Jokainen osakas
on myös itsenäinen, omaa työtään 
johtava elinkeinonharjoittaja.
Yleensä on totuttu ajattelemaan, 
että ’vain johtajat johtavat’, mutta
johtajuutta on meissä kaikissa.  Se 
tarkoittaa vastuullista työskente-
lyä - ’Teen mitä on sovittu, hoidan 
hommani ja osallistun yhteisiin töi-
hin niin kuin se on mahdollista.’
Hyvä johtajuus kokouksissa ja yh-
teisissä tapaamisissa näkyy koko 
porukan aktiivisena osallistumisena
asioiden käsittelyyn ja ongelmien
ratkontaan. Tuloksena syntyy par-

haimmillaan sellainen porukkahen-
ki, jota juuri tässä ajassa tarvitaan.
Hyvä yhteishenki on mainio voima-
vara, kun kohdataan toimintaym-
päristön vaatimuksia. Eniten johta-
misen arkikysymyksiä pähkäilevät
paliskunnissa kuitenkin juuri poro-
isännät ja työnjohtajat.

Hyviä käytäntöjä
• Poroisäntä on paliskunnan joh-

tohahmo. Hänen täytyy kohdel-
la osakkaita puolueettomasti
ja tasa-arvoisesti. Hyvää po-
roisäntää on helppo kenen ta-
hansa osakkaan lähestyä. Hyvä 
poroisäntä vie asioita eteen-
päin. Kuunteleva ja vuorovai-
kutusta edistävä johtamistyyli
edistää yhteistyötä paliskunnan 
väen kanssa ja helpottaa poro-
isännän työtä.
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• Työnjohtajien on tärkeää osal-
listua paliskunnan kokouksiin,
jotta he tietävät mitä on yhdes-
sä sovittu ja voivat jakaa saatua
tietoa porotöihin osallistuville.

• Työnjohtajien on hyvä tava-
ta säännöllisesti ainakin en-
nen erotuskautta ja mielellään
myös sen jälkeen. Tapaaminen 
on helppo toteuttaa esim. syys-
kokouksen yhteydessä: suunni-
tellaan porotyöt ja mahdolliset
muut työt, esim. tulevat aita-
työt ja sovitaan yhdessä yh-
tenäinen käytäntö työpäivien
merkinnästä.

• Työnjohtajan täytyy tietää ketä
on töissä ja milloin. Työnjohta-
jan tulee pitää huoli myös työ-
turvallisuudesta.

• Ennen töitä työnjohtaja huo-
lehtii tarvittavat valmistelut ja

tiedottaa niistä työporukkaansa.
• Tilannejohtaminen: työnjohtaja 

jakaa työporukalle tehtävät ja 
pitää huolen työn etenemises-
tä. Porotöissä olevalla on vas-
tuu tehdä niin kuin on sovittu.

• Erotuksissa työnjohtaja kertoo 
kuuluvasti erotusväelle miten 
erotus etenee. Esim. minne 
eloporot ja teurasporot vede-
tään, milloin teuraskuljetus saa-
puu jne.

Kiitos - pieni sana, mutta valtava
voima! Rakentavien palautteiden 
antaminen ja toisten rohkaisemi-
nen kannattaa.Onnistumisten nä-
kyviin nostaminen, kehuminen ja 
kiittäminen ovat asioita, jotka saa-
vat ihmiset tekemään parhaansa 
yhteisen työn eteen; toteuttamaan
sisäistä johtajuuttaan!

POHDITTAVAA PALISKUNTIEN
JOHDOLLE

Miten saada yhteistyötä aikaan ja 
varmistetaan, että yhdessä sovittu-
ja asioita tehdään?

Miten eri ihmisten osaamista voi-
daan hyödyntää entistä enemmän 
paliskunnan asioissa? Miten saa-
daan ’kynttilä pois vakan alta’ ja ih-
misten vahvuudet sekä mielenkiin-
non kohteet esiin?

Miten edistää sellaista ilmapiiriä,
jossa voidaan vapaasti puhua ja 
tuoda esiin eri näkemyksiä, mieli-
piteitä, ideoita ja koota sitten tästä 
asioita eteenpäin kehitettäväksi?



PEREHDYTTÄMINEN
JA NUORTEN MUKAAN
OTTAMINEN

Kukaan ei ole seppä, ei edes poron-
hoitaja syntyessään. Uusien poron-
hoitajien ja nuorten perehdyttämi-
nen on yksi paliskuntien keskeisistä
haasteista. Työtahti on kiihtynyt 
eikä kenelläkään tunnu olevan ai-
kaa opettamiseen. Saatetaan jopa 
ajatella, että ei oteta aloittelijoita
mukaan töitä hidastamaan. Tämä
ei ole kovin kauaskatseinen ajat-
telutapa, jos poronhoitoa aiotaan
jatkaa tulevaisuudessa. Lisäksi nuo-
rilla on paljon sellaista osaamista,
jota vanhemmilla poronhoitajilla ei
välttämättä ole ja josta he voivat
hyötyä.
Nuoria pitää opettaa ja heille täy-
tyy antaa vastuuta. Oppimisaikana
uusille poronhoitajille tulee antaa
riittävästi aikaa ja sallia pienet vir-
heet. Virheet ja epäonnistumiset



9

kuuluvat meidän kaikkien ihmisten
elämään ja ovat osa uusien taitojen
oppimista.

Hyviä käytäntöjä
• Nuoret tulee ottaa systemaat-

tisesti mukaan paliskunnan töi-
hin. Työnjohtajilla on tästä iso
vastuu.

• Mestari-kisällimalli: kokeneem-
pi poronhoitaja ottaa aloitteli-
jan mukaansa ja opettaa tätä. 
Tämä toimii eri tehtävissä etto-
töistä lukumiehen tehtäviin.

• Paliskunnan töitä tekevien on 
hyvä aktiivisesti etsiä paliskun-
nista uusia tekijöitä ja kannus-
taa heitä osallistumaan.

• Nuorten on itse aktiivisesti
osoitettava halunsa osallistua.

• Nuorten osaamista voitaisiin
hyödyntää etenkin viestinnässä
ja esim. positiivisen julkisuus-
kuvan luomisessa.

Elävä esimerkki opettamisesta:
Paliskunnan erotusaidalla järjes-
tetään kesällä osakkaille avoin ai-
danrakentamispäivä. Päivän aikana 
kokeneemmat poronhoitajat opet-
tavat aidan rakentamisen niksejä
halukkaille. Poronhoitajat voivat 
vertailla myös omia käytäntöjään 
keskenään ja oppia itsekin uutta.

KATSE TULEVAISUUTEEN –
NUORET KEHITTÄMÄSSÄ
PORONHOITOA

Yhdessä eloa -hanketiimi osallistui 
vuoden 2019 Nuoret vieropalkisil-
la -tapahtumaan. Nuorille pidettiin
pienryhmissä samantapainen työ-
paja, kuin mitä olimme pitäneet 
hankepaliskunnissa. Työpajojen 
teemana oli poronhoitotyön tule-
vaisuuden pohtiminen ja poronhoi-
totyön kehittäminen.

Halusimme nuorten kertovan toi-
veensa ja ideansa poronhoitotyö-
hön liittyen. Kiitos kaikille innovatii-
visille osallistujille.

NUORTEN TERVEISET
PALISKUNNILLE

• Vuorovaikutus on tärkeää: tie-
don pitää kulkea kaikille!

• Poronhoitotöissä tarvitaan hy-
vää ja osaavaa johtajuutta, or-
ganisointia ja selkeät toiminta-
mallit.

• Yleinen asennemuutos kaikkia 
kohtaan, positiivisuutta töihin.

• Nuorten potentiaali pitää hyö-
dyntää: innokkuus, vetreys, tie-
totekniikkaosaaminen, hyvät ja 
toimivat aistit.

• Nuoret tarvitsevat mahdollisuu-
den oppia, kokeilla ja onnistua: 
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mestari-kisälli -asetelma,  pe-
rusasioiden opettaminen (luon-
to, ympäristö jne.).

• Nuorille pitää antaa lisää vas-
tuuta, nuoret töihin mukaan.

• Annetaan nuorille aikaa oppia.
• Sallitaan virheet, ei lannisteta.
• Poronhoitotöissä on huolehdit-

tava ihmisten jaksamisesta, ei 
kuormiteta samoja ihmisiä.

• Paliskuntien toiminnan tulee 
olla suunnitelmallisempaa ja 
määrätietoisempaa. Paremmin 
mietintään töiden aikataulutus.

• Annetaan uusille ideoille mah-
dollisuus, ei pelätä uusiutua.

• Ajatellaan tulevaisuutta, ei jää-
dä menneeseen eikä eletä pel-
kästään nykyhetkessä.

• Annetaan omasta paliskunnas-
ta hyvä kuva muille.

• OLLAAN YLPEITÄ OMASTA 
PALISKUNNASTA!
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TYÖTURVALLISUUS

Poronhoitotyöt ovat vakuutusyhti-
öiden tilastojen mukaan riskialttiim-
pia töitä.
Työskentely vaihtelevissa luon-
nonolosuhteissa arvaamattomien
eläinten kanssa selittää osittain
korkeaa tapaturmien määrää. Kui-
tenkin poronhoitajat voivat laskea 
vahinkoriskiä monin eri tavoin. Pa-
liskuntatasolla työturvallisuudesta
tulee puhua aiempaa enemmän ja 
paliskuntien on tehtävä toimia sen 
parantamiseksi. Poronhoitotyö on 
luonteeltaan sellaista, että kovin
paljoa ’särkymävaraa’ meillä ei ole.
Vakuutusyhtiöt voivat vahinkotilan-
teessa jopa evätä korvauksen, jos
työturvallisuudesta ei ole huoleh-
dittu riittävästi.

Hyviä käytäntöjä
• Ota työturvallisuus puheeksi 

paliskunnassa.
• Ennakointi: töiden valmistelu ja 

asioiden etukäteen läpikäymi-
nen on tärkeää. Ennakoimalla
voidaan pienentää tapaturma-
riskiä.

• Varautuminen: pidä mukana 
ensiapuvälineitä. Työnjohtajalla
on hyvä olla mukana kattavam-
pi ea-pakkaus erotuksissa ja et-
totöissä.

• Käytä suoja- ja turvavarusteita
mahdollisuuksien mukaan.

• Pitäkää aidat ja rakenteet kun-
nossa. Rikkinäiset aidat ovat 
turvallisuusriski sekä ihmisille
että eläimille.

• Aitojen ja porokämppien osoit-

teet/koordinaatit tulisi olla nä-
kyvällä paikalla ja saatavilla.

• Huomioidaan lapset porotöis-
sä. Etenkin pienten lasten tulee 
olla aikuisen välittömässä val-
vonnassa. Ota huomioon las-
ten ikätaso. Työt voidaan suun-
nitella myös niin, että lasten on 
turvallista osallistua.

• Tee yhteistyötä: pyydä ja tarjoa 
apua.

• Jos liikut yksin, ilmoita missä 
kuljet.

• Työnjohtaja: jos et puutu epä-
kohtaan työturvallisuudessa,
annat siihen luvan.

• Jos vahinko tapahtuu, ilmoita
siitä. Jälkeenpäin ilmoitetun
vahingon syy-seuraus -suhdet-
ta on vaikea todistaa.
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YHTENÄINEN PALISKUNTA 

Miksi paliskuntayhteisön pitää olla
vahva ja toimiva?

Toimivassa yhteisössä keskustellaan 
vapaasti ja siedetään näkemysero-
ja, mutta pyritään yhteisen näke-
mykseen asioista. Tämä mahdollis-
taa sen, että jokainen paliskunnan 
jäsen tuntee kuuluvansa joukkoon 
ja tuo oman työpanoksensa yh-
teiseen käyttöön. Tiedetään, että 
jokainen, joka tuntee kuuluvansa 
yhteisöön, on valmis tekemään työ-
tä yhteisen päämäärän hyväksi ja 
sitoutuu yhteiseen toimintaan.
Vain yhtenäinen, identiteetiltään 
selkeä yhteisö on varteenotetta-
va neuvottelukumppani. Yhteisö
toimii puskurina ulkomaailmaa
vastaan. Ulkoa tulevia paineita ja 
haasteita täytyy suodattaa, kestää
ja joskus torjua. Yhteistyö ympäris-
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tön kanssa haastaa kysymään, mitä 
annettavaa paliskuntayhteisöllä on 
ympäristölle, kulttuurille ja elinkei-
noelämälle? Mitä vastavuoroises-
ti voi ottaa vastaan ympäristöstä
oman elinkeinon kehittämiseksi?
Jos joutuu ympäristön kanssa ’tör-
mäyskurssille’, on tärkeää tuoda
esiin oma kantansa ja näkemyk-
sensä perustellen ne faktatiedoilla.
Paliskunnan yhtenäinen kanta on 
mahdollista tuoda esiin vain, jos
asioista on etukäteen keskusteltu.
Asioiden läpikäymisen myötä osak-
kaat tulevat näkemyksestä tietoi-
seksi ja voivat välittää tietoa eteen-
päin. Jokainen yhteisön jäsen on 
tärkeä vaikuttaja paliskunnan sisällä
ja ulkona.

Ei niin pientä asiaa, mistä ei voisi 
sopia yhdessä.

Yhteistyö ja arkityön sujuminen
vaativat yhteisiä pelisääntöjä eli
sopimuksia siitä, miten työtä teh-
dään. Virallisten lakeihin perustuvi-
en sääntöjen lisäksi on hyvä sopia, 
miten toimitaan yhdessä niin, että 
työt sujuvat ja tulevat mielekkäällä 
tavalla tehdyksi. Yhdessä voidaan
sopia esimerkiksi aikatauluista, tie-
dottamisesta ja työnjaoista. Vies-
tinnästä sopiminen on erityisen 
tärkeää maantieteellisesti laajalla 
paliskunnan alueella, jossa näh-
dään toisia harvoin. On hyvä muut-
taa sellaisia sopimuksia, jotka eivät
enää toimi.

Paliskunnissa on olemassa paljon 
kirjoittamattomia sääntöjä ja sopi-

muksia, joiden ehkä oletetaan ole-
van kaikkien tiedossa:  ’Me olemme
aina tehneet näin, kyllä sen jokai-
sen pitäisi tietää’. Ristiriitatilanteita
voi syntyä, kun joku ei toimikaan 
näiden sääntöjen mukaan. Yhdessä
voikin pohtia olisiko näitä sääntöjä 
aika ajoin hyvä käydä läpi esimer-
kiksi kokouksissa ja kirjata ne ylös. 
Näin aloittavienkin poronhoitajien
on helpompi päästä niistä perille.

Haasteellisemmat pelisäännöt liit-
tyvät toistemme kohteluun ja yh-
teistyöhön. Toisia arvostava ja eri-
laisuutta hyväksyvä käyttäytyminen
on meille kaikille haaste jokaisessa 
työyhteisössä. Mitä juuri meidän 
paliskunnassamme olisi hyvä sopia, 
että juuri näissä asioissa olisimme
hyviä? Laaditaanko oma ’hyvän
käytöksen kultainen seinätaulu’?
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Hyviä käytäntöjä
• Osallistukaa ja olkaa aktiivisia.
• Sallikaa keskustelu, kuunnelkaa 

ja etsikää yhdessä ratkaisuja.
Vähennetään olettamista, pu-
hutaan asioista, säännöistä ja 
sopimuksista ääneen esim. ko-
kouksissa.

• Tarjoa osaamistasi paliskunnas-
sa ja ottakaa vastaan tarjottu
osaaminen.

• Yhteishenkeä parannetaan yh-
teisillä tapaamisilla. Työn ohel-
la tapahtuvien tapaamisten
lisäksi voidaan järjestää esim. 
tupailtoja tai pikkujoulut.

• Yhdessä eloa -hanke järjesti
hankepaliskunnissa poronais-
ten iltoja, joissa verkostoidut-
tiin ja vaihdettiin kokemuksia
poroperheiden arjesta.

• Paliskunta on joukkue, jonka 
menestys on osiensa summa.



15

PORONHOITOTYÖN TULEVAI-
SUUS RAKENTUU VERKOSTOISTA

Poronhoitotyö tarvitsee kehittyäk-
seen verkostoja.  Verkostot tuovat 
elinvoimaa ja antavat eväitä pysyä 
vahvana elinkeinona.
Yhteistyö ulkoisissa verkostoissa
mahdollistaa poroelinkeinon osal-
listumisen elinkeinoelämän kehit-
tämiseen. Poroelinkeinon mah-
dollisuuksia ja merkittävyyttä on 
hyvä tehdä näkyväksi monin tavoin
lähiympäristössä, unohtamatta
valtakunnan tasoakaan. Tämä vaa-
tii toimivia verkostoja poroväen 
ja paliskuntien kesken.  Yhteiset 
keskustelut ja linjanvedot, jatkuva 
vuoropuhelu, näkemysten hiomiset
ja kannanotot: niistä löytyvät yhtei-
set näkemykset tehdä perusteltu-
ja kannanottoja oman elinkeinon
puolesta.

Sisäiset verkostot eli toimivat yh-
teistyösuhteet paliskunnan sisällä ja 
lähiyhteisöissä lujittavat yhteisöllis-
tä toimintatapaa. Tämä mahdollis-
taa sen, että jokainen paliskunnan 
jäsen tuntee kuuluvansa joukkoon 
ja antaa työpanoksensa yhteiseen 
käyttöön. Sisäisiä verkostoja muo-
dostavat mm. osakkaat, hallinto ja 
paliskunnan eri alueet keskenään.
Paliskunnan kokoukset, yhteiset 
työt ja kohtaamiset niissä sekä 
monenlainen yhteydenpito pitävät
sisäisen verkoston toimivana. Toi-
miva verkosto on elävä, vilkkaasti 
keskusteleva ja ajan hermolla oleva.
Yhteistyö ja sisäinen verkostoitumi-
nen ovat tärkeitä paliskunta-aluei-
den laajuuden vuoksi, tiedonkulun 
parantamiseksi ja yhteisten peli-
sääntöjen luomiseksi.
Sekä ulkoiset että sisäiset verkostot 
ovat meille elintärkeä voimavara

varautuessamme kohtaamaan tule-
vaisuuden muutoshaasteita.

Hyviä käytäntöjä
• Yhteistyö muiden paliskuntien 

kanssa. Esim. Yhdessä eloa 
-hankkeen poroisännät muodos-
tivat oman whatsapp-ryhmän.

• Virittäkää yhteistyötä paikallis-
ten toimijoiden kuten koulujen 
kanssa.

• Vaikuttakaa! Osallistukaa pää-
töksentekoon ja tuokaa esiin
poronhoitoelinkeinon näkökul-
maa.

• Käy kokouksissa ja muissa yh-
teisissä tapaamisissa ja edistä 
omalta osaltasi paliskuntasi
myönteistä ilmapiiriä!

• Hyvä kaverihenki paliskuntayh-
teisössä on korvaamaton arvo 
ja kilpailuetu, mitä kannattaa 
tavoitella.
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Yhdessä eloa - Paliskunnan kehittämi-
nen verkosto-organisaationa -hanke on
Lapin Ammattikorkeakoulun toteuttama
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
Euroopan Unionin sosiaalirahastosta
rahoittama hanke. Se on toteutettu
vuosina 2018–2019.


