Tiedote poroteurastamoille ja poroisännille, joulukuu 2018

Kiitos kuluneesta vuodesta ja
asiaa lopetusasetuskoulutuksesta
Vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja on aika kiittää teitä kaikkia hienosta
yhteistyöstä! Elokuvailloissa on ollut tosi mukavaa, kiitos teidän kaikkien!
Jatkamme kiertuetta vielä vuoden 2019 puolella. Ilmoittakaa, jos teillä on
tarvetta uusintaesityksiin, niin koetamme järjestää sellaisen.

Kuulimme, että lopetusasetuksen mukaisia kelpoisuustodistuksia tarvitaan
uusille tainnuttajille ja pistäjille.
Aiemmin oli mahdollista suorittaa pelkkä tentti, mutta nykyään se pitää
suorittaa tutkinnon osana. Sen voi tehdä helposti etäopiskeluna
Saamelaisalueen koulutuskeskukseen. Liitteessä on kuvattu, miten se
tapahtuu. Välitäthän tietoa eteenpäin tarvitsijoille.
Liitteenä on myös esite Lapin AMKin uudesta ”Peltoporokoirien käytön
tehostaminen” –hankkeesta. Se toteutetaan Sallan paliskunnassa, mutta
kokemukset ja hyvät käytänteet koirien käytöstä myös muissa paliskunnissa
kiinnostavat. Olkaa ihmeessä yhteydessä, jos teillä on ideoita tai ajatuksia
liittyen porotöissä käytettäviin koiriin!

Mukavaa joulun aikaa ja antoisaa uutta vuotta toivotellen
Kirsi & Karoliina

Kirsi, p. 040 50 250 68, kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi
Karoliina, p. 040 70 202 72, karoliina.majuri@lapinamk.fi

Tiedote lopetusasetuksen mukaisen kelpoisuuden hankkimisesta joulukuu/2018

Näin hankit lopetusasetuksen mukaisen
kelpoisuuden
Kelpoisuustodistuksen tarvitsee teurastamolla jokainen, joka osallistuu lopettamiseen
liittyviin toimenpiteisiin, alkaen eläinten käsittelystä ja hoidosta ennen liikkumisen
rajoittamista aina verenlaskuun asti.
1. Hae Saamelaisalueen koulutuskeskukseen opiskelijaksi:
Voit hakea koska tahansa. Sähköinen hakulomake:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1454736&SID=87b7
e0a1-89b9-4311-877d-897090b47c90&dy=2055211366
Tulostettava hakulomake: http://www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Hae-opiskelemaan
2. Harjoittele työelämässä tai pyydä työkokemuksesta todistus
Jos sinulla on jo valmiudet toimia tainnuttajana ja pistäjänä poroteurastuksessa laitosteurastamolla,
toimita työtodistuksesi Saamelaisalueen koulutuskeskukseen hakulomakkeen liitteenä.
Kirjautuneena opiskelijana voit harjoitella tainnuttamista ja pistoa omalla teurastamolla
kelpoisuustodistuksen omaavan henkilön ohjauksessa ja välittömässä valvonnassa.
Eviran määrittelemät kelpoisuustodistuksen saamisen vaatimukset teurastuksessa osoitteessa:
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelu-teurastuksessa-jalopetuksessa/tuotantoelainten-lopetus-ja-teurastus/kelpoisuustodistus/
3. Opettele lopetusasetus
Neuvoston asetus 1099/2099 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä osoitteessa:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FI:PDF
4. Suorita kirjallinen lopetustentti ja anna teurastusnäyttö
Porukkaoppi-hanke järjestää tentti- ja näyttötilaisuuksia Inarissa, Sodankylässä ja Kemijärvellä
tammikuussa 2019. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi
Jos olet estynyt osallistumaan tammikuussa, tai mikäli tarvitset pitemmän harjoitteluajan
työelämässä, voit sopia tentin ja näytön suorittamisesta SAKKin Outi Jääskön kanssa tulevilla
teurastuskausilla: outi.jaasko@sogsakk.fi
5. Hyväksytystä näytöstä saat tutkinnonosatodistuksen
6. Hae kelpoisuusuustodistusta Aluehallintovirastosta
Kelpoisuustodistuksen hakulomake: https://lomake.fi/forms/pdf/AVI/avi21y1/fi
Lisätietoja: projektipäällikkö Kirsi Muuttoranta, p. 040 50 250 68, kirsi.muuttoranta@lapinamk.fi
opettaja
Outi Jääskö, p. 0400 395 679, outi.jaasko@sogsakk.fi

