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 Poronhoitolain mukaisesti maa- ja metsätalous-
ministeriö asettaa kymmenvuotiskausittain suu-
rimmat sallitut poroluvut paliskunnille ja porono-
mistajille. Lukujen päivitys ajoittuu vuodelle 2020. 
Toimintavuoden seuratuin ja keskeisin asia olikin 
maa- ja metsätalousministeriön vetämä poroluku-
työryhmä, joka sai tiiviin työnsä päätökseen mar-
raskuun lopulla. Työryhmän yksimielisessä kannan-
otossa esitettiin paliskuntakohtaisten suurimpien 
sallittujen porolukujen pitämistä ennallaan, henki-
lökohtaisten suurimpien sallittujen nostamista 500 
poroon koko poronhoitoalueella sekä velvoittavi-
en paliskuntakohtaisten porolaidunten hoito- ja 
käyttösuunnitelmien laatimista tulevien kahden 
vuoden aikana. Tämän työn tueksi työryhmä esitti 
porotalouden tulevaisuustyöryhmän perustamista.  
Poronlihamarkkinoilla koettiin epävarmoja aikoja 
syksyllä, kun suurten jalostajien ostotarpeet olivat 
aiempia vuosia pienempiä. Myös taljamarkkinat 
hyytyivät. Sekä liha- että taljapuolella aloimme 
rakentaa uusia yhteistyökuvioita ja mahdollisuuk-
sia tulevaisuuden varalle. Olemme elinkeinona 
tuudittautuneet vakaiden markkinoiden luomaan 
ruususen uneen, josta nyt havahduimme hereille. 
Poronlihan ja muiden porotuotteiden kysynnän li-
sääminen sekä kysynnän ja tarjonnan välisen koh-
taamattomuuden selvittäminen ja ratkaiseminen 
ovat asioita, joihin meidän on tulevina vuosina pa-
nostettava toiminnan ja talouden resursseja. Mark-
kinoilla on havaittavissa ilmiö, jossa suuret jalos-
tajat moittivat tuotteidensa menekkiä ja kuluttajat 

sekä vähittäismyyjät ja ravintolat puolestaan poro-
tuotteiden saatavuutta. Myös meille yhdistykseen 
tulee jatkuvasti tiedusteluja siitä, mistä poronlihaa, 
taljoja ja sarvia voisi saada ostettua. Kyselyjä tulee 
sekä kuluttajilta että ammattikeittiöistä ja vähittäis-
myyjiltä. Näyttääkin vahvasti siltä, että markkinoi-
den ontuva osa on myyntikanavissa, ei tuotteen 
laadussa tai hinnassa. Verkkopohjaisten kanavien 
kehittäminen saatiin suunnitteluun toimintavuo-
den lopulla.  

Tarkastamattoman poronlihan suoramyynnin osal-
ta vuoden lopulla tuli voimaan laajennus, jonka 
ansiosta lihaa saa toimittaa kuluttajalle poronhoi-
toalueella. Tämä luo uusia mahdollisuuksia tar-
kastamattoman poronlihan suoramyyntiä tekeville 
porotalouden harjoittajille ja tukee lähiruokaket-
juja. Esimerkiksi Reko-ruokarenkaisiin on jatkossa 
mahdollista mennä mukaan myymään tarkastama-
tonta poronlihaa, mikäli muut toiminnan edellytyk-
set täyttyvät. Lisäksi EU:n taholta on annettu mah-
dollisuus laventaa tarkastamattoman poronlihan 
suoramyyntiä myös vähittäiskauppaan (kauppoi-
hin, ravintoloihin, ammattikeittiöihin), mutta tätä 
laajennusta ei toistaiseksi ole Suomessa otettu 
käyttöön. Valmius laajennukseen on kuitenkin ole-
massa, mikäli sille ilmenee tarvetta tulevaisuudes-
sa esimerkiksi siitä syystä, että jalostajien taholta 
kysyntä heikkenee tai tuontiliha sotkee muutoin 
markkinoita ja kotimaisen poron kysyntä muuttuu 
suoramyyntipainotteisemmaksi.      

Poronhoidon keskeisimmät teemat vuonna 2019





Edustajakokous ja hallitus

Poroparlamentin näyttämönä toimi pitkästä aikaa 
Lappia-talo. Päivän teemana olivat porolukuihin 
liittyvät ajankohtaiset kysymykset: kuinka monta 
poroa on sopivasti ja millaiset asiat vaikuttavat po-
rolaidunten tilaan. Näitä pohdittiin asiantuntijapu-
heenvuoroissa ja paneelikeskustelussa. Juontajana 
toimi Tapio Nykänen.

Paliskuntain yhdistyksen hallituksen myöntämän 
ansiomerkin pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta 
porotalouden parissa saivat Riitta Aikkila Oivangin, 
Pauli Hoikkala Taivalkosken, Seppo Isoaho Kiimin-
gin, Veikko Jomppanen Sallivaaran, Matti Kaunis-
vaara Sattasniemen, Erkki Orre Narkauksen, Uule-
Niiles Sara Sallivaaran ja Jouni Vuolo Palojärven 
paliskunnasta sekä eläköitynyt Urpo Kainulainen 
Suomen riistakeskus Lapista ja Juha Rönkä Veljek-
set Rönkä Oy:stä
 
Paliskuntain yhdistyksen hallitus kokoontui seitse-
män kertaa. Hallitus käsitteli kokouksissaan muun 
muassa 244 porokarjakauppaa, 19 uutta poro-
merkkianomusta, seitsemän päämerkkimuutosta 
ja neljä paliskuntamuutosta sekä rauetti viisi poro-
merkkiä.

Neuvonta, koulutus ja työryhmätyö

Osallistuimme aktiivisesti erilaisiin neuvotteluihin, 
ohjaus- ja työryhmiin, seminaareihin ja konferens-
seihin poronhoidon asiantuntijoina. Esitelmöimme 
ja luennoimme lukuisissa paikallisissa, kansallisissa 
ja kansainvälisissä tilaisuuksissa muun muassa po-
ronhoidon taloudellisista mahdollisuuksista, po-
ronhoidon ja muun maankäytön yhteensovittami-
sesta sekä petoasioista. 

Jatkoimme työtä EU:n petofoorumilla, tuoden 
esiin poronhoidon erityiskysymyksiä maasuurpe-
tojen kanssa elämiseen liittyen. Erityisesti pidim-
me esillä haaskakuvauksen aiheuttamia ongelmia 
petojen kesyyntymisen ja suurten porovahinko-
jen aikaansaajana. Suomen poronhoitoalueella ja 
sen välittömässä läheisyydessä on 85 ilmoitettua 
rekisteröityä haaskaruokintapaikkaa. Tällä on väis-
tämättä suuria suoria vaikutuksia porovahinkoihin. 
Viranomaiset ovat olleet jokseenkin haluttomia 
näkemään toiminnan laajuutta ja sen aiheuttamia 
ongelmia. 

Jatkoimme työtämme kestävän kaivostoiminnan 
verkostossa sen hallituksen varapuheenjohtajana. 
Yhdistyksen hallitus käsitteli kokouksessaan yhdis-
tyksen jatkoa verkoston jäsenenä, koska poronhoi-
toalueella on kaivoshankkeita, jotka ovat poron-
hoidon kannalta kestämättömällä pohjalla. Hallitus 
linjasi, että yhdistys jatkaa verkoston jäsenenä 
toistaiseksi, mutta asiaa tarkastellaan myöhemmin 
uudelleen.  





Järjestimme helmikuun lopussa poro- ja varaporo-
isäntien sekä hallitusten jäsenten koulutuspäivät. 
Lisäksi koulutimme uusia poroisäntiä, varaporo-
isäntiä ja hallituksen jäseniä paliskunnan hallinnon 
koulutuksessa. Pidimme koulutuksia ja luentoja eri 
oppilaitosten opiskelijoille ja annoimme asiantun-
tija-apua useille ammattikorkeakoulujen ja yliopis-
tojen tutkijoille sekä opiskelijoille opinnäytetöihin. 
Toimimme verottajan apuna porotalouden vero-
tuksen valmistelussa. Toimimme eläinkilpailujen 
antidopingtoimikunnassa (EKADT). Olimme mu-
kana järjestämässä sirkumpolaarista arktisen maa-
talouden konferenssia, joka pidettiin maaliskuussa 
Rovaniemellä. 

Keväällä järjestimme laajan koulutuskierroksen, 
jossa kävimme läpi poroverotusta ja muita ajan-
kohtaisia asioita kymmenellä paikkakunnalla. 
Koulutuksen runkona toimi koulutushankkeessa 
valmistunut Poroverotus tutuksi -opas. Viidellä 
paikkakunnalla harjoiteltiin Dronen käyttöä. Järjes-
timme lisäksi mm. porokoiran käyttökoulutuksen, 
poromiehen tieturvakoulutuksen ja Pesä-sovelluk-
sen koulutuksia. Poronlihan myynnin mahdollisuu-
det -opas ilmestyi helmikuussa ja siihen liittyen op-
paan kirjoittaja piti myös koulutuksen huhtikuussa. 
Lisäksi opastimme mm.  Lukuporo-ohjelman ja 
Pomun käyttöön sekä arvonlisäverolaskelmien te-
kemiseen. 

Lausunnot ja rekisterit 

Poro- ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisiin 
aloitustukiin teimme 11 liiketoimintasuunnitelmaa. 
Paliskuntien aitainvestointeihin laadimme 79 ja 
paliskuntien aitojen kunnossapitotukihakemuksiin 
14 kustannusarviota. Luovutuslupahakemuksista 
annoimme 37 lausuntoa. 
Neuvoimme paliskuntia erityisesti maankäyttöön 
liittyvien lausuntojen laadinnassa ja maankäytön 
suunnittelun prosesseihin osallistumisessa. Eri yh-
teistyötahoille ja viranomaisille laadimme 59 asian-
tuntijalausuntoa tai muuta kannanottoa, joista 34 
koski maankäyttöasioita. Lisäksi annoimme asian-
tuntija-apua poronhoitoalueen eri toimijoille, ku-
ten rahoituslaitosten henkilökunnalle sekä valtion 
ja kuntien viranomaisille.
Olimme mukana useissa luonnonvara- ja maankäyt-
töhankkeiden ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyissä, kaavoissa sekä muissa viranomaisme-
nettelyissä ja erilaisissa maankäytön suunnittelun 
ohjaus- ja seurantaryhmissä ja maankäyttöasioita 
käsittelevissä seminaareissa ja työpajoissa.
Maankäyttöasioista eniten työllistivät metsäpuo-
len prosessit (Alueelliset neuvottelukunnat ja neu-
vostot, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueelliset 
luonnonvarasuunnitelmat sekä Lapin alueellinen 
metsäohjelma, metsäsertifioinnit sekä merkkipiiri-
neuvottelut), Pohjois-Lapin ja Kainuun maakunta-
kaavat sekä kaivos- ja tuulipuistohankkeet eri puo-
lilla poronhoitoaluetta. Osallistuimme paliskuntien 
tukena hankkeiden tapaamisiin, neuvotteluihin ja 





viranomaismenettelyihin. Osallistuimme myös Vät-
särin erämaan ja Hossan kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelmien tekemiseen. 
Koirien tappamien porojen korvausarvosta kir-
joitimme 25 lausuntoa. Järjestimme neuvottelut 
koskien koiravaljakkotoimintaa jokamiehenoikeu-
della. Neuvottelun tuloksena koostimme yhdes-
sä Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja 
Metsähallituksen kanssa esityksen ympäristömi-
nisteriölle kaupallisen koiravaljakkotoiminnan ra-
jaamisesta jokamiehen oikeuksien ulkopuolelle. 
Allekirjoitimme myös toisen Saamelaiskäräjien laa-
timan aloitteen koskien kaikkien koiravaljakoiden 
jokamiehen oikeuden rajaamista. Metsästyskoiriin 
liittyvien ongelmien vuoksi pidimme neuvottelun 
Riistakeskuksen, Metsähallituksen ja MMM:n kans-
sa. Totesimme yhdessä, että ongelmista ja niiden 
laajuudesta tarvitaan lisää tietoa. Lähetimme pa-
liskunnille pyynnön kerätä tietoja koirien aiheutta-
mista vahingoista ja häiriöistä kuluvalla metsästys-
kaudella. 
Hoidimme porotalouden kannattavuuskirjanpi-
toon (Kapi) liittyvien tietojen hankinnan. Kävimme 
rahastonhoitajien luona avustamassa arvonlisäve-
rotilitysten ja tilinpäätösten teossa. Osallistuimme 
Metsähallituksen eri toimialueiden ja paliskuntien 
välisiin vuosittaisiin paliskuntaryhmäneuvottelui-
hin. Vuonna 2019 käynnisteltiin keskustelua myös 
yksityismetsätalouden toimijoiden kanssa. Vasta-
simme metsäsertifikaattien auditointeihin. Lisäksi 
järjestimme yhteistoimintapalavereita eri viran-

omaistahojen, kuntien ja porotalouden kesken. 
Osallistuimme susikannan hoitosuunnitelman päi-
vitystyöhön. Nimesimme jäsenemme kaivoslain ja 
luonnonsuojelulain uudistamisen työryhmiin, jotka 
aloittavat työskentelynsä vuonna 2020.
Vastasimme aktiivisesti porotalouden asiantuntijan 
ja neuvonnan roolissa yhteydenottoihin koskien 
piha- ja peltoporoja. Osallistuimme kaikkiaan nel-
jään hankkeeseen, joiden avulla etsittiin ratkaisuja 
porojen oleskellessa asutuksen tai viljelysten lä-
hellä. Jatkoimme porovahtitoimintaa Rovaniemen 
kaupungin taajama-alueella yhdessä alueen palis-
kuntien kanssa.  
Rekisteröimme poronomistajille 13 960 pilttaa, 
252 matkailuporoa ja 145 kilpaporoa. Matkailupo-
roja oli rekisterissämme kaikkiaan 1226 ja kilpapo-
roja 643. Käsittelimme 367 raideliikennevahinkoa, 
42 matkailu- ja kilpaporoja koskevaa liikennevahin-
koa sekä 84 pantavahinkoa. 

Pidimme yhden toiminnan ja talouden tilannekat-
sauksen yhdistyksen laatukäsikirjan pohjalta. 
Kirjanpidon ja palkanlaskennan hoiti tilitoimisto 
Administer Oy.





Kehittämistyö 

Jatkoimme työtä kehittämishankkeiden parissa. 
Sen keulakuvia olivat yhteistyökumppaneiden 
kanssa toteutetut hankkeet: Porokello (Lapin liitto), 
Porukkaoppi (Lapin ammattikorkeakoulu) ja Paras-
ta Poroa (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä). 

Syyskuusta 2017 lähtien ihmiset ovat ladanneet 
käyttöönsä Porokello-sovelluksen 86 500 kertaa. 
Päivittäin käyttäjiä on ollut 700–1000. Varoituk-
sia poroista on annettu varoitustoiminnan alusta 
(18.6.2016) lähtien 550 000 ja niistä vuonna 2019 
annettiin 182 863. Porokolareiden osalta olimme 
mukana kehittämässä porokolarista ilmoittamista 
tekstiviestillä hätäkeskuksesta vahinkoarviomiehille.

Porukkaoppi koulutti poroteurastamoilla toimijoita 
dokumentoidun materiaalin avulla. Hankkeen tu-
lokset olivat erinomaiset. Niinpä sille saatiin ESR-
rahoitteinen jatkohanke Porotalouden uudet pe-
dagogiset ratkaisut (PoroPeda), joka alkoi vuoden 
lopulla. Hankkeessa tehdään virtuaalinen poroteu-
rastamoympäristö poron teurastukseen liittyvän 
informaation ja ohjeistuksen havainnollistamiseksi. 

Parasta Porosta koulutushanke järjesti kolmen vuo-
den aikana yhteensä 95 koulutusta, joihin niihin 
osallistui 1446 henkilöä. Hankkeen toteutus onnis-
tui hyvin. Koulutusten lisäksi hankkeessa laadittiin 
viisi opasta, jotka jaettiin Poromies-lehden liittee-
nä. Oppaat ovat saatavilla myös sähköisesti.

Olimme mukana myös monissa muissa hankkeissa: 

Suomen metsäkeskuksen PORTTI (Maatilatalouden 
kehittämisrahasto, Makera), Luonnonvarakeskuk-
sen Porojen peltovahinkojen arvioinnin ohjekirja 
(EU maatalousrahasto), Lapin ammattikorkeakou-
lun Yhdessä Eloa – Paliskunnan kehittäminen ver-
kosto-organisaationa (ESR), Luonnonvarakeskuk-
sen Porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten 
laskentamallin kehittäminen (POROTA) (EAKR) ja 
Luonnonvarakeskuksen ja Pudasjärven kaupungin 
Tuotannosta poistettujen turvesoiden uusi käyttö 
porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla 
(EAKR), Metsäpeura Life (Metsähallitus), Poron-
hoidon, asutuksen, lomarakentamisen ja maata-
louden välisistä ristiriidoista ratkaisuihin (PALOMA) 
(Luke, LaY, Syke) ja Peltoporokoirien käytön tehos-
taminen (PEPOKO) (Lapin ammattikorkeakoulu). 

Olimme myös mukana useiden tutkimushankkei-
den ohjausryhmissä, joista keskeisimmät olivat: 
Poronhoitoalueen pohjoisosien jäkälälaidunten 
inventointi, Kestävä biotalous porolaitumilla (KE-
BIPORO) ja Porojen talviruokintatapojen vaikutus 
suoliston mikrobiomiin sekä vaadinten ja vasojen 
terveyteen (Luke) sekä Poromäärien säätelyyn liit-
tyvät oikeudelliset ongelmat (LaY).

Kehittämishankkeissa saimme valmiiksi kaksi opas-
ta: Lihankäsittelyn mahdollisuudet – Poronlihaa 
käsittelevä ilmoitettu elintarvikehuoneisto sekä 
Poroverotus tutuksi. 

Omana työnämme aloitimme poroteurastamon 
sähköistä tiedonkäsittelyä helpottavan vaakaohjel-
miston teon.





Viestintä

Porotalousneuvontaa ja poronhoidon tiedonväli-
tystä hoidimme perinteisten menetelmien lisäksi 
sosiaalisen median kanavilla. Paliskuntain yhdis-
tyksen sivujen ja tilien kautta välitimme tietoa 
ajankohtaisista asioista. Pororeseptit keskitimme 
ruokaan. Sosiaalinen media tarjoaa hyviä mahdol-
lisuuksia tiedonvälitykselle, yhteistyön kehittämi-
selle ja poronhoidon kentän osallistamiselle. Tu-
levaisuudessa tavoitteenamme on ottaa käyttöön 
myös nuoremman sukupolven suosimat viestintä-
kanavat.    

Poromies-lehteä julkaisimme kuusi numeroa, jois-
sa paneuduimme muun muassa poromatkailuun, 
petoihin, porolaitumiin, ruokaan ja ihmisiin. Leh-
den liitteenä jaoimme kolme opasta ja yhdistyksen 
vuosikertomuksen. Kunkin numeron painosmäärä 
oli 2 700. Oikeusministeriön myöntämän avustuk-
sen ansiosta saimme saamennettua kuhunkin leh-
teen ajankohtaisia tekstejä. Lisäksi saimme alulle 
verkkosivujemme koltankielisen version käännös-
työn. 

Google Analytics: n mukaan suosituin verkkosivus-
tomme oli Pororeseptit: sitä katseltiin vuoden aika-
na 379 306 kertaa. Paliskuntain yhdistyksen sivuil-
la oli käyntikertoja 138 341 ja Poro-sivustolla 112 
338. Poromerkkejä haettiin 123 909 kertaa. Myös 
sosiaalisessa mediassa Pororeseptit kasvoi vuoden 
aikana mukavasti. Vuoden lopulla sivustolla oli yli 
11,5 tuhatta seuraajaa ja osallistuminen aktiivista.

Mediatiedotteet teimme syksyllä porokolareista ja 
rykimästä. Kiinnostimme niin kotimaista kuin kan-
sainvälistä mediaa totuttuun tapaan varsin paljon. 
Poron merkitys matkailun vetovoimatekijänä ja IoT-
teknologian kokeilijana tuli esiin lukuisina valoku-
vaus- ja haastattelupyyntöinä, joihin vastasimme 
resurssiemme rajoissa. Laajempia 
juttuja ohjasimme resurssivajeemme vuoksi Lapin 
elokuvakomission puheille. 





Valtakunnan rajan poroesteaidat

Toteutimme raja-aidan kunnossapitoon ja perus-
korjaukseen liittyvät työtehtävät 1200 kilometrin 
matkalla 50 aitamiehemme voimin 20:ssä raja-
alueen paliskunnassa Norjan ja Venäjän vastaisella 
rajalla. Kunnossapitoon sisältyivät kuukausittainen 
aidantarkastus sekä ilmoitusten perusteella tapah-
tuva tarkastus ja korjaus. Aitojen kunnossapidon 
lisäksi aitamiehet huolehtivat työmaa-asuntoina 
olevien kämppien kunnossapidosta ja huollosta. 
Työmaa-asuntojen osalta Mikonojan rakennustyö 
saatettiin loppuun ja Kemin-Sompion paliskunnan 
alueella Kolsakosken kämpällä tehtiin täydellinen 
yläpohja- ja kattoremontti.
Peruskorjausta teimme seitsemän paliskunnan 
alueella. Peruskorjauksessa painopiste oli Norjan 
vastaisella rajalla, aitaa peruskorjattiin yhteensä 
34,5 km matkalla: Näkkälässä 6,5 km, Sallivaarassa 
2,7 km, Paistunturissa 9,7 km, Kaldoaivissa 7,2 km, 
Näätämössä 3,3 km ja Vätsärissä 5,1 km. Venäjän 
vastaisella rajalla Oivangin paliskunnassa vaihdet-
tiin alaverkko ja tuet neljän kilometrin matkalla. 
Tavoitteena oli peruskorjata aitaa 49 km. Keväällä 
totesimme, että norjalaisten kanssa ei ole edelly-
tyksiä päästä sopimukseen aidan paikasta Inarijo-
en varressa vuoden 2019 aikana. Niinpä kyseiselle 
aitaosuudelle varattuja tarvikkeita siirrettiin Teno-
jokilaaksoon Paistunturin ja Kaldoaivin paliskuntien 
alueelle, missä aitoja peruskorjattiin noin kahdek-
san kilometriä suunniteltua enemmän. Varsinaisten 
peruskorjausten lisäksi Kaldoaivin paliskunnassa 
vaihdettiin noin 400 huonokuntoista tolppaa Pul-
mankijärven ja Luossajärven välillä. 

Kutuharjun koeporotarha 

Koeporotarhan talvi sujui ilman suurempia ongel-
mia. Pedot eivät olleet haittana talven aikana. Ke-
väällä vasotus onnistui. Syyskuussa poroja aitaan 
tuotaessa havaittiin, etteivät vaatimet ja vasat olleet 
parhaassa mahdollisessa kunnossa. Sienten puut-
tuminen vaikutti asiaan. Toimintavuonna korjattiin 
tunturilohkon aitaa sekä huonokuntoisia tolppia 
ympäri aitaa. Syksyllä porojen kokoaminen sujui 
hyvin. Aikaisen talven tulon vuoksi porojen ruokinta 
jouduttiin aloittamaan normaalia aikaisemmin. 

Kutuharjussa jatkui norjalaisten tutkimushanke po-
rojen kiima-ajan käyttäytymisestä. Tutkimuksessa 
käytettäviin hirvaiden gps-lähettimiin asennettiin 
lisäksi nauhurit, jotka tallentavat hirvaiden rykimis-
tä. Tarkoituksena oli saada tallennettua eri ikäisten 
hirvaiden rykimisääniä vuonna 2020 alkavaa koetta 
varten. 

Luonnonvarakeskuksen genetiikan tutkijat ottivat 
näytteitä porosta. Helmikuussa 2018 kahdelle-
kymmenelle vaatimelle nahan alle asennetut da-
taloggerit poistettiin poroilta helmikuussa 2019. 
Loggereiden avulla saatiin tietoa porojen energi-
ankulutuksesta, aineenvaihdunnasta, sydämensyk-
keestä, ruumiinlämmöstä ja aktiivisuudesta. 
 
Teimme Kutuharjussa yhteistyötä Luonnonva-
rakeskuksen, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat 
suorittivat opintoja ja tutustumiskäyntejä koeporo-
tarhalla.





Tapahtumat

Toteutimme yhteistyössä Maatalousyrittäjien elä-
kelaitoksen kanssa poronhoitajien työhyvinvointi-
päivät elokuussa Levillä. 
Ensimmäistä kertaa saimme myös ryhmän porota-
louden edustajille Maaseudun Terveys- ja Loma-
huolto ry:n ja Veikkauksen tuella järjestetylle Voi-
maa vertaisuudesta-lomalle. Viisipäiväinen loma 
järjestettiin elokuussa Kiilopäällä. 
Osallistuimme Rovaniemen Wanhoille Markkinoil-
le sekä Sahanperän Savottaan yhteistyössä Poroti-
lamatkailu ry:n kanssa. 
Tuimme Porokuninkuusajojen järjestämistä Inaris-
sa.

Koronaepidemia 2020

Toisin kuin vielä alkuvuonna 2020 odotettiin, Co-
vid-19 pandemia on ravistellut koko maailmaa uu-
teen järjestykseen kevään 2020 aikana. Poikkeus-
tila rajoituksineen ja säädöksineen on aiheuttanut 
monenlaisia muutoksia tuttuihin rutiineihin myös 
porotalouden, paliskuntien ja Paliskuntain yhdis-
tyksen osalta. Tulevaisuus näyttää, kuinka lujan 
osuman poronhoito tilanteesta sai ja mistä löytyvät 
reitit ulos vaikeuksista. 

Poromatkailun ja ravintoloihin kohdistetun lihan 
myynnin loppuminen ajoittui lopputalveen. Useis-
sa paikoissa paras kevättalven sesonki meni ko-
konaan sivu suun. Toisilla taas kaudesta leikkautui 
onnekkaasti pois vain yksi siivu. Joka tapauksessa 
toimintojen ja myyntikanavien hajauttaminen mo-
neen suuntaan osoittautui poikkeusoloissa par-
haaksi strategiaksi. Tulevaisuutta varten asiasta 
kannattaa ottaa oppia, sillä tämä ei valitettavasti 
ole ainoa pandemia, jonka tulemme elämässäm-
me kohtaamaan. Viisautta on ottaa tilanteesta irti 
kaikki, mitä se meille opettaa ja varautua opitun 
pohjalta tulevaan mahdollisimman huolella.






