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Poronhoito on tyttöjen unelma-ammatti 
Ida ja Jenni ovat 16-vuotiaita tyttöjä Itä-Lapista. 
Molempien ammattihaaveena on poromiehen työ. 
He suostuivat mielellään kertomaan työstä 
porojen parissa.

Haaveilette molemmat poromiehen 
ammatista. Miksi ihmeessä? 
Jenni: Isä on poromies ja ammattiin on kasvanut 
pienestä pitäen. Sitä paitsi se on hauskaa! 
Iida: Minunkin iskä on poromies ja siihen 
ammattiin on oppinut pienestä pitäen. Tuntuu 
ihan luontevalta jatkaa isän ammattia. 

Teillä on omia poroja ja oma poromerkki. Mikä 
poromerkki on ja miten sen saa? 
Tytöt: Poromerkin voi saada monella tapaa. Eräs 
tapa on saada se porojen mukana, kun niitä ostaa. 
Poromerkin voi myös periä. 
Paliskuntayhdistykseltä voi anoa myös 
poromerkin, vaikka ei omistaisi yhtään poroa. 

Mikä poromerkki on? 
Tytöt: Ne ovat erilaiset puukon viillot poron 
korvissa. Jokainen poromerkki on omanlaisensa. 
Poromerkit ja porojen omistusasiat ovat ylhäällä 
paliskuntayhdistyksen lukulaudassa. 

Mitkä ovat tärkeimmät askareet poronhoidossa? 
Jenni: Vasojen merkitseminen, joka tapahtuu 
touko-heinäkuussa. Silloin siis vasojen korvat 
merkataan puukolla loveamalla. 
Iida: Kovin työ on vasojen kiinni juoksemisessa, 
jos ne ovat jo isoja, niin joutuu kyllä juoksemaan 
aika lujaa. 
Iida: Ja porojen ruokinta kuuluu tietysti 
poronhoitoon. Kesäisin kaikki porot ovat vapaina 
metsissä, mutta osa poronomistajista ottaa osan 

porokarjasta kotiin talveksi. Mettäpöhköt porot 
on kyllä parempi pitää metsässä ympäri vuoden, 
sillä ne eivät sopeudu olemaan aitauksessa. 
Jenni: Ja poro, joka on ollut kotiporona, pitääkin 
pitää sellaisena, sillä se ei selviäisi metsässä. 
Jenni: Niin ja sitten on tietysti poroerotus. 

Mitä poroerotuksessa oikein tapahtuu? 
Jenni: Porot ajetaan aitaukseen mönkijöillä, 
kelkoilla tai helikopterilla ja sitten esim. 
urosporot, vasat jne. erotellaan. 
Iida: Meidän paliskunnan metsissä on noin 20 
erotuspaikkaa, joiden ympäristöstä porot ajetaan 
aitaukseen. Eloporot ja tappoporot lajitellaan. 
Noin 70 % vasoista tapetaan. 
Jenni: Erotukset alkavat syys-lokakuussa ja 
kestävät tammi-helmikuulle. Mutta jouluna 
poromiehet sulattelevat kinkkua. 

Miten porot tapetaan? 
Tytöt: Tapoja on monia. Eläinlääkäriltä saatava 
piikki on yleinen. 

Oletteko tappaneet poroja?
Tytöt: Kyllä. Se kuuluu poromiehen ammattiin. 

Mitkä porotuotteet ovat teidän suosikkejanne? 
Iida: Kuivaliha, käristys ja sisäfilee. 
Poronkarvakengät tietysti myös. 
Jenni: Käristys, kuivalihavelli ja poron konttiluun 
sisällä oleva mäski. Niin ja karvakengät. Minulla 
on niitä ainakin neljät parit. 

Millaisia terveisiä lähettäisitte nuorille, jotka 
eivät tiedä poroista ja porotaloudesta mitään? 
Jenni: Poro on viisas ja hieno eläin. 
Iida: Poron liha on hyvää!


