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dostuvat hoitajalle kokemuksen kautta. Tosin myi:is 

ihmiset ovat yksili:iita, joista toiset luonnostaan lu

kevat ja toimivat elainten kanssa paremmin yhteen 

kuin toiset. 

Vinkkeja ja hyvia kaytanti:ija matkailuporojen hy

vinvointiin li:iytyy Elainten hyvinvointi matkailupal

veluissa-julkaisusta sivuilta 65-81. Saatavilla osoit

teesta: www.matkailuelaimet.fi 

Vastuullinen kehittaminen vaatii 
perehtymista 

Matkailun kiivas kasvu voi lisata poro-ohjelmapalve

luiden pariin hakeutuvien yrittajien maaraa. T alli:iin 

seka uuden yrittajan, etta matkailuporoja myyvan 

poronomistajan tulee tuntea vastuunsa elaimen hy

vinvoinnin varmistamiseksi. Porojen myyjan tulee 

varmistaa, etta ostajalla on tarvittavat tiedot, taidot, 

olosuhteet ja muut resurssit matkailuporojen hyvin

voinnin turvaamiseksi. 

Porojen hyvinvointia arvioivan "porosilman" kehit

tyminen ei tapahdu hetkessa. Luonnonelaimena 

poro piilottaa esimerkiksi sairautensa ja kiputunte

muksensa viimeiseen asti, joten jo pelkastaan po

ron fyysisen terveyden ja olotilan havainnoiminen ei 

valttamatta ole kokemattomalle helppoa. 

'Kehittyneen porosilman' toinen puoli on sen soke

utuminen. Omassa toimintaymparisti:issa ja omis

sa totutuissa rutiineissa voi tapahtua tottumista ja 

sokeutumista. Myi:is kokeneen matkailuporojen 

kanssa toimivan tulisi ajoittain pohtia kuinka omien 

porojen hyvinvointi toteutuu ja mita riskeja siihen 

sisaltyy. Ajantasaisen tiedon seuraaminen ja omak

suminen, omien porojen hyvinvoinnin arvioiminen 

ja muiden yrittajien toimintaan tutustuminen ja 

benchmarkkaaminen auttavat porojen hyvinvoinnin 

jatkuvassa kehittamisessa. 

Matkailutoiminnan naki:ikulmasta poro on 'ongel

mallinen' elain. Se on vahva osa lappilaista paikal

liskulttuuria. Kuitenkin perinteiseen poronhoitoon 

olennaisesti liittyvat piirteet, kuten poronlihan hyi:i

dyntaminen, voivat nayttaa elainten oikeuksista 

kiinnostuneen matkailijan silmissa erittain arvelutta

vilta. Yksi mahdollisuus vastata matkailijoiden vaati-
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muksiin on kehittaa yrityksen viestintaa esimerkiksi 

tarinallistamisen avulla. Tarinallistamisen ideana on, 

etta erilaisten tarinoiden avulla kerrotaan avoimes

ti ja aidosti yrityksen arvoista ja toimintatavoista. 

Tarinallistamisessa voi myi:is hyi:idyntaa eri viestin

takanavia. Muun muassa sosiaalinen media on ny

kypaivana tehokas valine yrityksen oman tarinan 

kerrontaan. 

Yksityiskohtaisia kysymyksia porojen hyvinvoinnin ja 

hyvinvointiin liittyvan viestinnan arviointiin on koot

tu kahteen erilliseen oppaaseen. Kysymysten avul

la yrittaja voi arvioida omaa toimintaansa. Oppaat 

ovat saatavilla seka suomeksi etta englanniksi osoit

teesta http://animaltourismfinland.com/reports/ 

Hankkeissa tuotetut materiaalit ovat vapaasti saata

villa ja niiden tarkoituksena on auttaa porotilamat

kailuyrittajia toimintansa kehittamisessa. 
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