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Jäsentiedote
Porotilamatkailuyhdistys ry
info@porotilamatkailuyhdistys.fi
www.porotilamatkailuyhdistys.fi
+358 443399441
Positiivista energiaa, naurua ja iloa, uusia inspiraatioita!
Porotilamatkailuväki vietti hetken irtioton Saariselällä vuosikokouksen merkeissä 7.8.9.2013. Saimme nähdä ja kokea Lapin kauniissa ruskan väreissä monta iloista
hetkeä, kultakuumettakin väreili ilmassa. Uskon että saimme jokainen jälleen uusia
ideoita ja eri katsantokantoja kehittää omaakin toimintaamme.
Suuri kiitos Uule-Niiles järjestelyistä ja koko Saariselän väki hyvästä palvelusta.
Tuskin maltan odottaa taas ensi vuotta ja uusia kohtaamisia 
Satu

Porotilamatkailuyhdistyksessä tapahtuu
Vuosikokouksessa päätettyä
Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen liittymismaksuksi 30 euroa ja jäsenmaksu säilyy
ennallaan 30 e/vuosi. Tukijäsenmaksu on 500 euroa/vuosi. Paliskuntien
kannatusjäsenmaksu on 100 euroa/paliskunta ja kannatusjäsenmaksu edelleen 30
euroa/vuosi.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet saavat pilttauttaa matkailukäytössä olevat porot (yli 3vuotias urosporo) 20 e/poro kun ei- jäseniltä peritään 60 e/poro.
Kuluneen vuoden aikana yhdistys on ilmaissut jyrkän kielteisen kantansa petojen
haaskakuvauksesta poronhoitoalueella. Yhdistys on myös muistuttanut jäsenyrityksiään
vastuustaan harjoittaa yritystoimintaansa niin, ettei toiminnasta aiheutuisi vahinkoa tai
vaarallisia tilanteita muille paikallisille asukkaille tai tahoille, matkailijoille eikä myöskään
muille sivullisille henkilöille. Yrittäjän vastuulla on huolehtia myös omistuksessaan olevien
porojen hyvinvoinnin lisäksi, siitä etteivät myöskään ne aiheuttaisi vahinkoa tai vaarallisia
tilanteita kenellekään.
Seuraavan toimintakauden suunnitelmiin kuuluu edelleen matkailuporojen pilttaus keväällä
2014. Sihteeri Satu Palosaari kiertää jälleen mahdollisimman monella paikkakunnalla.
Pilttausaikataulut julkistetaan vuoden ensimmäisessä jäsentiedotteessa ja
Poromieslehdessä.
Kevätkokous pidetään poroparlamentin yhteydessä ja vuosikokous syksyllä.
Yhdistyksen nettisivujen päivitys jatkuu edelleen osoitteessa www.porotilamatkailu.fi.
Sihteeri ottaa edelleen vastaan logoja/kuvia liitettäväksi sivuille.
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Porotilamatkailuyhdistyksen laatukoulutuksia
Yhä enenevässä määrin matkailualan toimijat edellyttävät yhteistyökumppaneiltaan laadun
ja turvallisuuden seurantaa.
Porotilamatkailuyhdistys järjestää jäsenilleen koulutuspäiviä joiden avainteemat ovat
liiketoiminnan suunnittelu, laatu ja turvallisuus. Koulutuksiin sisältyy 1-5 lähipäivää sekä
mahdollisesti yrityskäyntejä, jotka sovitaan erikseen. Kouluttaja antaa neuvontaa myös
puhelimitse ja sähköpostilla (sisältyy hintaan).
Koulutusten pääkouluttajana toimii Aila Kumentola.
Liiketoiminnan suunnittelu/yrityksen toiminta: 2 päivää
- liiketoimintasuunnitelma
- asiakkaat
- tuotteet
- ennen koulutusta lähetetään ilmoittautuneille kyselylomake ja liiketoiminta-suunnitelman
pohja.
Jokainen yrittäjä saa Laatukäsikirjan ja Turvallisuusoppaan. Käydään läpi myös
viranomaisten kommentit ja suositukset.
Laatu ja turvallisuus: 1 päivä
-laadukkaan ja turvallisen palvelun tuotesuunnittelu
Jokainen yrittäjä saa Laatukäsikirjan ja Turvallisuusoppaan. Käydään läpi myös
viranomaisten kommentit ja suositukset.
Poro-Matupa: 2 päivää
-poromatkailun turvallisuuskoulutus.
Koulutuksen hinta on 120 €/hlö/päivä (alv 0%).
Koulutuspäivät toteutetaan kun ilmoittautuneita on vähintään 10 hlöä/päivä ja aikataulut
sekä paikka sovitaan osallistujien kesken.

Porotilamatkailun opastekyltit
Turvallisuuden varmistaminen on monesti haasteellista etenkin ulkomaisten asiakkaiden
kanssa. Porotilamatkailuyrityksille on nyt saatavilla laminoituja opastekylttejä jotka
varoittavat yleisimmistä vaaratilanteista joita porojen kanssa voi tapahtua.
Porotilamatkailuyhdistys suosittelee niitä käytettäväksi jokaisessa yrityksessä.
Kyltit maksavat 60 euroa/sarja(5 kuvaa sis. postituskulut) ja niitä voi tilata yhdistyksen
sihteeriltä joko s. postilla tai puhelimitse.
Kuvien käyttöoikeudet kuuluvat Porotilamatkailu ry:lle. Kaikki oikeudet pidätetään.
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