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PALSTALLE saa tarjota kirja-arvosteluja. Julkaistuista maksetaan palkkio.
Ota yhteyttä: toimitus@sell.fi.

KIRJA-ARVOSTELU

Tunnetko poron luonnosta lautaselle?

Eläinlääkäri Sauli Laaksonen tuntee poron. Se näkyy hyvin selvästi hänen painotuoreessa kirjassaan, joka käsittelee poron sairauksia ja terveydenhoitoa. Monivuotinen käytännön kliininen kenttätyö ja poronlihantarkastus teurastamossa
ovat luoneet vankan tietopohjan, jota dosentti Laaksonen on vielä tieteellisellä
tutkimuksella täydentänyt. Lähdeluettelo kirjan lopulla todistaa siitä.

Kirja on rakenteeltaan hyvin
johdonmukainen ja kieli
jopa maallikolle
ymmärrettävä.
Hakemistot kirjan lopulla täydentävät niin,
että jos luettaessa eksyy, sieltä
voi saada apua
jopa tieteellisten ja vieraskielisten ilmaisujen osalta.
Sairaudet ja loiset on käsitelty laajasti.
Esimerkiksi hirvieläinten näivetystauti,
CWD, joka juuri nyt on ajankohtaistunut Norjassa, on mukana. Profylaktinen
sisältö näkyy rivien välissä jo kirjan 300
ensimmäisillä sivuilla. Kirjan loppupuolella saa terveydenhoito ja sen seuranta
jopa omat sivunsa. Poron teurastus ja
sen hygienia vie lukijan eteenpäin elintarvikeketjussa, joka lopulta muutaman
ruokaohjeen kautta laskeutuu kuluttajan
lautaselle. Poronlihan vaarat esitellään
vain yleisesti ja rajoitetusti, mikä ei ehdi
pilata lukijan ruokahalua.
Tämä kirja täyttää tietotyhjiön. Olennainen ajankohtainen tieto on yksien kansien välissä. Poroelinkeinon ammattilaiset
ja neuvojat pystyvät nopeasti ja helposti
syventämään tietojaan, samoin ne kollegat,
joille poro on uusi mielenkiinnon kohde.
Se auttaa jopa poroon tottuneiden eläinlääkärien kommunikaatiota poronomistajien ja muiden porosta kiinnostuneiden
ammattiryhmien, harrastajien ja suurenkin
yleisön kanssa.
Esteettisesti kirja on sitä luokkaa, mitä
Laaksoselta odotetaankin. Valokuvat ovat
korkeatasoisia ja havainnollisia. Norjalaisen kollegan Herdis Aamot Gaupin kuva
hyvästä kirnun aidasta ei ole vain eläin-

suojelullisesti informatiivinen, vaan myös
esteettisesti miellyttävä. Laaksosen oma
kuvataide tulee esille niissä lukemattomissa
piirustuksissa, joista voimme nauttia läpi
koko teoksen.
Euroopassa poron pitäminen lemmikkinä on yleistynyt. Jo pitkään on monessa eläintarhassa maailman ympäri ollut

poroja näytteillä. Tietotaito porosta eläimenä on monesti puutteellinen. Valitettavasti kirja on saataville vain suomeksi.
Laaksonen suunnittelee kirjan käännöstä
ruotsiksi, jotta meidän pohjoiset naapurimme pystyisivät lukemaan sen.
Kirja soveltuu niin oppikirjaksi koulun penkkiä hiertävälle kuin katselukirjaksi mukavalla sohvalla istuvalle porosta
kiinnostuneelle. Tunne Poro on hintansa
vertainen ja tulee olemaan olennainen osa
poroihmisten kirjahyllyä monta vuotta
eteenpäin.
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Sinun kanssasi – eläinten parhaaksi

Päivitä röntgenlaitteesi helposti
suoradigitaaliseksi!

Meiltä saat sekä Canonin että Konica Minoltan langattomat
detektorit.
Ota yhteyttä niin tarjoamme juuri teidän tarpeisiinne parhaiten
soveltuvaa detektorityyppiä.
LifeMed Oy, Puh. (09) 8870 720, info@lifemed.fi
Tutustu verkkokauppaamme
osoitteessa: www.lifevet.fi
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