Teurastus on yksi lihan laadun kulmakivistä. Toivoniemen teurastamo tarjoaa hyvän koulutusympäristön.

PORUKKAOPPIA
TEURASTAMOILLE
Teksti Kirsi Muuttoranta, Karoliina Majuri ja Matti Särkelä. Kuva Kirsti Muuttoranta.

Vanhimmat EU-hyväksytyt
poroteurastamot ovat toimineet jo yli
kaksi vuosikymmentä. Siirtyminen
laitosteurastukseen oli aikoinaan
suuri ja kallis askel. Kontrolloidut
pesumahdollisuudet ja lämpötilat ovat
kuitenkin nostaneet lihantuotannon
laatua merkittävästi.
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Sauli Laaksosen mittavan selvityksen mukaan porojen käsittely on edistynyt huimin harppauksin. Tämä
on hyvä, sillä myös kuluttajan kiinnostus ruuan alkuperää, tuotannon eettisyyttä ja tuotteen laatua
kohtaan on kasvanut samaan tahtiin.
Kuluttajan katseen kestävä tuote tekee kauppansa.
Poronliha mielletään erityisen laadukkaaksi ja eettiseksi. Rajallinen saatavuus ja hyvä tarina tekevät
siitä luksusta. Tällöin tuotteen laatu ja puhtaus ovat
ratkaisevan tärkeitä. Poroteurastamoissa tehdään
laatua, mutta sen todistaminen tuotantoketjussa voi
tuntua byrokraattiselta. Lain vaatimusten ansiosta
elintarviketurvallisuus on kuitenkin Suomessa hyvä.
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Laadun ja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan jatkuvaa valppautta. Poronliha on
saatava jatkossakin markkinoille luksusmielikuvia
vastaavana. Paras keino ylläpitää ja kehittää toimintaa ja tämän myötä myös laatua on koulutus. Niinpä
Lapin ammattikorkeakoulu, Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Paliskuntain yhdistys toteuttavat poroteurastamoiden toimintaa tukevan kaksivuotisen
Porukkaoppi-hankkeen. Hankkeen asiantuntijana
toimii Sauli Laaksonen.

Lisäksi Toivoniemen opetusteurastamossa järjestetään laitosteurastuskoulutusta tänä ja ensi syksynä.
Koulutuksiin voivat tulla kaikki opetusteurastamon
toiminnasta kiinnostuneet.

Kuluvana syksynä hankkeen työntekijät käyvät kaikilla poroteurastamolla seuraamassa vähintään yhden teurastusporukan työtä ja näin kartoittamassa
hyvät käytännöt ja mahdolliset riskit sekä toiminnan
kehittämismahdollisuudet teurastajien näkökulmasta. Havaintojen perusteella räätälöidään kullekin
teurastamopaikkakunnalle tarkoituksenmukainen
koulutus syksyksi 2018. Tavoitteena on korjata mahdolliset ongelmakohdat.

Sauli Laaksonen on poroeläinlääkäri, tutkija ja Helsingin
yliopiston hirvieläinsairauksien dosentti

Koulutushankkeessa kehitetään pienryhmäkoulutusta ja työn ohessa oppimista. Porukassa oppiminen on hauskaa ja hyödyllistä. Yhdessä tekeminen
edesauttaa myös jo keksittyjen hyvien käytänteiden
jakamista eteenpäin, yhteiseksi hyväksi.

Energiaa poron
talviruokintaan!
Poron-Herkku on maittava ja kustannustehokas
täysrehu, joka sisältää energiaa ja kuitua sekä
kivennäisiä ja vitamiineja.
Raisioagron uusi Poron-Herkku Energy sopii
kaikille poroille talvirehuksi, myös ajoporoille.
Täysrehu sisältää propyleeniglykolia ja kasviöljyä,
joka estää paljehtumista. Rehuja saatavana irtona
ja 20 kg säkissä.
Tutustu myös porojen erikoisrehuihin, joita ovat
Poro-Booster, Aseto-Melli ja Pötsi-Melli.

Voita lava
Poron-Herkku
Energyä!
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Arvomme kaikkien lokakuun
loppuun mennessä tarjouksen
pyytäneiden kesken lavan
Poron-Herkku Energyä!
(arvo noin 278 e)
Kysy lisää ja pyydä tarjous:
Oskari Jakovleff 040 772 1476
Mari Klemetti 040 546 4184
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