Eläinten liikkeiden mukaan
Poro on monille Lapin ulkopuolella asuville eksoottinen Lapin symboli – etenkin ulkomailta tuleville matkailijoille. Itse muutin Lappiin pian kymmenen vuotta
sitten matkailuopintojen perässä ja olen tehnyt myös
paljon matkailualan töitä näinä vuosina. Tunnen itseni
jo lappilaiseksi, mutta poro on minulle edelleen eksoottinen eläin, jonka kohtaan monesti matkailumainoksissa. Poroon liittyvän eksotiikan kohtaan myös miettiessäni kaupassa, mitä ostoskoriini poimin. Poronliha on
minulle eittämättä harvinaista herkkua.
Työni ja lempiharrastukseni kautta poro näyttäytyy
minulle myös vähemmän eksoottisena eläimenä. Työskentelen tutkijana kahdessa MTI:n hankkeessa, joissa tutkitaan eläimiä matkailussa ja joissa poro on yksi
keskeinen eläinlaji. Hankkeissa tehdäänkin yhteistyötä useiden poromatkailutilojen kanssa. Poromatkailutilojen yrittäjät harjoittavat lähes poikkeuksetta myös

perinteistä poronhoitoa, joten talvisesongin ja poroerotusten aikaan he ovat lähes tavoittamattomissa. Siten
sovitan monesti työaikataulujani porojen ja poromiesten liikkeiden mukaan.
Linnunmetsästys pystykorvan kanssa on mieluinen
harrastukseni, mutta koira ei harmikseni voi olla välittämättä poroista. Näin ollen pyrimme suuntamaan alueille, joilla olisi mahdollisimman vähän poroja. Porojen
vuoksi suunniteltuun kulkureittiin on joskus tullut eitoivottuja lisäkilometrejä ja ehkäpä muutama kirosana. Sovitan siis vapaa-aikaanikin joskus porojen liikkeiden mukaan.
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Poronnahka
taipuu iltalaukuiksi
Ihaileva suhtautumiseni poroihin kätkee taakseen ristiriidan. Valitettavan usein porojen kohtaamiseen liittyy
autolla ajaminen ja liukkaat tiet. Silloin tuntemukseni
jakautuvat leikkisästi sanoen etäisyyden ja nopeusmittarin lukeman mukaan ihailusta säikähdykseen. Ristiriitaisia tuntemuksiani mietin kuitenkin hymyssä

suin: jokaisella porolla on omistaja, mutta ne saavat elää
vapaina luonnossa lähes koko elämänsä.
Poroelinkeinossa teurastetaan vuosittain 100 000
poroa, joista hyödynnetään miltei kaikki osat, lihan lisäksi muun muassa nahka, talja, sarvet ja jopa teurasjätteet. Minulle tutuinta on poronnahka, joka
on ekologista materiaalia, kunhan se parkitaan
kasveilla. Sen silkkimäinen pinta on erittäin
pehmeää; se on kevyttä, hyvin laskeutuvaa ja
ohutta, paksuudeltaan noin 0,5 mm mutta silti kestävää. Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa
ansiosta poronnahka on löytänyt tiensä jo monien kansainvälisten muotitalojen valikoimiin.
Eettisen ja eksoottisen materiaalin kysyntää
lisää sen rajoitettu saatavuus.
Vaatetussuunnittelun opintojeni aikana kokeilin valmistaa poronnahasta vaatteita ja rakastuin siihen välittömästi. Päätin, että materiaali tulee seuraamaan minua oman tuotemerkkini, Kinos Designin, valikoimiin asti.
Ensimmäiset poronnahkaiset tuotteeni olivat
iltalaukkuja, joihin yhdistin lohennahkaa. Ne
löysivät nopeasti uudet omistajansa. On ollut
hienoa huomata, kuinka porosta valmistettuja tuotteita arvostetaan ja niitä ostamalla
kannatetaan elintärkeää elinkeinoa. Nähtäväksi jää, mihin tämä upea materiaali vielä
taipuu käsissäni.
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