
Lihantarkastuksessa avustavan 
poroteurastamon henkilöstön koulutus 

   

Maksuton koulutus Posiolla ja verkossa lauantaina 6.6.2020 klo 9 – 17.30 

Koulutus on pakollinen teurastamoissa suolistajille, erittäin suositeltava taljanvetäjille ja 
todella hyödyllinen kaikille poroja teurastaville ja hirvieläimiä metsästäville. Koulutus on avoin 
kaikille porojen ja hirvieläinten terveydestä kiinnostuneille. Tilaisuus järjestetään Posiolla, 
Himmerkissä (https://www.himmerki.com/) sekä jaetaan verkkoon etäkoulutuksena.   

• Ilmoittautuminen osoitteessa https://webropol.com/s/teuraskoulutus  
 

• Jokaisen osallistujan tulee ilmoittautua. Linkki etäkoulutukseen osallistumista varten 
lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 4.6. 

 

• Läpäisty tentti ja koulutus ovat edellytys suolipakettien tarkastuspätevyyden 
saamiseksi. Ohjeistus tentin suorittamiseen jaetaan koulutuksessa. Tentti on koneen 
arpomiin monivalintakysymyksiin perustuva osaamisentestaus. Tarvittaessa sitä voi 
uusia useita kertoja. Tentti on verkkotentti, jonka voi tehdä itselle sopivana aikana. 

• Koulutuksen oppimateriaalina on kirja ”Tunne poro”. Sitä voi tilata suoraan 
kustantajalta tarjoushintaan 40 € + pk (norm. 79 €), kun mainitsee tilauksessa 
suolipakettikoulutuksen. Tilaukset joko sähköpostilla ulla.ingalsuo@wazama.com tai 
puhelimitse puh. 0400 281 057. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilaisuuden ohjelma seuraavalla sivulla.  
 
Lisätietoja: projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta, p. 040 50 250 68, kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi 
projektisuunnittelija Karoliina Majuri, p. 040 70 202 72, karoliina.majuri@lapinamk.fi 
www.lapinamk.fi/poropeda, www.virtuaaliteurastamo.fi (tulossa), facebookissa Virtuaaliteurastamo 
 

Lihantarkastuslainsäädäntö edellyttää ruhojen ja sisäelinten lisäksi ns. suolipaketin eli 
vatsaontelon elinten, sukuelinten ja utareiden tarkastusta. Uusi lihantarkastusasetus 
(14.12.2019) mahdollistaa suolipakettien, sukuelinten ja utareiden tarkastuksen 
poroteurastajien toimesta. Tarkastuksia tekevien poroteurastajien on oltava koulutettuja tähän 
tehtävään.  

Tarkastetun poronlihan teurastuksessa on oltava mukana suolipakettien, sukuelinten ja 
utareiden tarkastukseen koulutettu teurastaja. Muussa tapauksessa eläinlääkärin on 
tarkastettava myös suolipaketit ja sukuelimet. 
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LIHANTARKASTUKSESSA 
AVUSTAVAN POROTEURASTAMON 
HENKILÖSTÖN KOULUTUS la 6.6.2020  
(ns. suolipakettikoulutus) 
 
8.00 – 9.00 yhteyksien testaaminen  
 
9.00 Tilaisuuden avaus Kirsi Muuttoranta, Poropeda-hanke  
 
ELT Sauli Laaksosen koulutus  
           
9.10 Porojen biologia, rakenne ja elintoiminnot  
          
10.15 Keskustelua ja kahvitauko 
 
10:45 Taudinaiheuttajat: a) virukset ja b) bakteerit  
 
11.55 Keskustelua ja lounastauko 
 
13.00 Taudinaiheuttajat: c) loiset. Ympäristömyrkyt  
 
14.30 Keskustelua ja kahvitauko 
 
15:00 Poron terveydentilan arviointi 
 
16:30 Poron teurashygienia  
 
n. 17:30 Koulutuspäivän päätös  
 
 
Tilaisuuden järjestää Porotalouden uudet pedagogiset ratkaisut (Poropeda) -hanke. 
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