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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 11/2017 


 


Aika: 23.11.2017 klo:18:00 


Paikka: Ilomantsi 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Heimo Ihalainen  x  


Puolakanaho Paula  x  


Tykkyläinen Tapio  x  


Kiiski Jani  x  


Leena Tossavainen  x  


Inkinen Jari   x 


Sauvola Reijo   x 


    


    


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 


 


Heimo Ihalainen avasi kokouksen 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


Heimo Ihalainen valittiin puheenjohtajaksi ja Leena Tossavainen sihteeriksi 


 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäsenille 


heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se välitetään 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyö-


ryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 


 


Päätös: Muistio lähetetään kaikille työryhmän jäsenille hyväksyttäväksi sähköpostitse 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


Päätös: Esityslista hyväksytään 


 


 


5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen 


(etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 


- elokuun–marraskuun havaintokartta keskustelun tueksi (liite 1) 
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- miten hyvä on Tassu-havaintojen kattavuus, kuvastavatko ne alueen susitilan-


netta? 


- muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta 


 


Päätös: Tassu järjestelmä on puutteellinen osalta alueilta. Näköhavaintoja on paljon 


enemmän kuin mitä tassu järjestelmään on merkitty. Taajamasta poistettu jo yksi 


susi, mutta havaintoja edelleen paljon.  Havaintoja huolestuttavan paljon lasten 


koulumatkan varrella. Karkoitus ja poistolupia pitäisi saada nopeammin.  Pitäisi 


saada ihmisten tietoisuuteen kenelle ilmoitetaan havainnoista, ja mahdollisimman 


nopeasti paikalle henkilö toteamaan havainnon oikeellisuus. Liikaa liikkuu huhuja 


ja näin ollen monia oikeita havaintoja jää kirjaamatta. Susia on todella paljon ja 


havaintoja varsinkin taajama alueella. 


 


 


6. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA HAITOISTA ALUEELLA 


Keskustellaan suden aiheuttamista vahingoista ja toistuvista pihakäynneistä: 


- Onko susista koettu haittaa alueella? Jos on niin, minkälaista? 


- Onko ongelmiin puuttumiseksi toteutettu toimia (susia houkuttavien ravintoläh-


teiden poisto, karkottaminen, suden poisto ym.)? Minkälaisia, ja miten ne ovat 


vaikuttaneet? 


 


Päätös: Pihakäyntien määrä 1.11.2017-23.11.2017 välisenä aikana 61 kappaletta. 1 susi 


poistettu poliisin luvalla ja pihakäynnit jatkuvat edelleen. Taajamassa ja lähialueel-


la. Koirien metsästyskäyttö on rajoitettua susi tilanteen vuoksi.  Lapsille on joudut-


tu järjestämään susikyytejä koulumatkalle. Lammas ja koiravahinkoja useita syk-


syn 2017 aikana. 


 


 


7. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA 


Kehittämispäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmää pyydetään antamaan 


joko lausunto metsästyksen tarpeesta tai tilannekuvaus, jossa kerrotaan alueen 


susitilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haitoista tehtyine toimenpiteineen. 


 


Päätös: Metsästysharrastus ja koirien koulutus metsässä on mahdotonta alueellamme. 


Hyötyriista metsistä loppu, hirvien jälkilaskennan tulos on tästä yhtenä todisteena. 


Riistakantojen tasapainon olisi säilyttävä. Laskelmien mukaan Ilomantsin kunnan 


alueella on yli 10% Suomen susikannasta. 


 


 


8. TOIMENPITEIDEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on): 


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? 


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu? 


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten? 


 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. Pohditaan, 


mitä voitaisiin parantaa ja tehdä toisin. Suunnitellaan toimintaa vuodelle 2018. 


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa? 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää ensi vuonna? 


 


Päätös: Vielä on tehostettava susien havainnointia, pihakäyntejä ja vahingontekoja. Tas-


suun merkitään nykyään vain osa havainnoista. Taajama ja asuinalueiden susiha-
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vainnot saatava loppumaan. Havainnot saatava mahdollisimman nopeasti viran-


omaisille ja viranomaisten reagointi tilanteeseen tulisi olla nopeampaa. 


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös: Jatkaa ensi vuonna ja työryhmää täydennetään vähintään kahdella henkilöllä. Työ-


ryhmän uudeksi jäseneksi valittiin Paula Puolakanaho 


 


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suo-


men riistakeskuksen sivustolle (riista.fi). Sivulla kerrotaan tiiviisti työryhmien toi-


minnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tämän 


kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohella si-


vuille on koottu myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä link-


kejä hyödyllisille sivuille. 


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnume-


ronsa yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet. 


 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-


een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


 


11. MUUT ASIAT 


Kehittämispäiviltä saatu palaute oli pääosin positiivista, ja osanottajat kokivat, että 


vastaavanlainen palaverien sarja voitaisiin jatkossa järjestää vuosittain. Seuraavat 


kehittämispäivät sovitaan alustavasti syksylle 2018. 


- Työryhmältä pyydetään näkemyksiä ja ideoita kehittämispäivien sisällöstä ja 


toteutuksesta ensi vuodelle. 


 


Päätös: Pyrkimyksenä tulisi olla että Ilomantsin kunnan taajama- alueelta sudet poistetaan 


ja erämaa alueille jätettäisiin 1 laumaa. Mahdollisesti tällä saataisiin muuta riista-


kantaa elvytettyä, ja tasapainotettua. Enempi pitäisi kuunnella paikallisia asukkai-


ta, turvata paikallisten arkea. 


 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018. Suo-


men riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen kokousmateriaalia. 


 


Päätös:  


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.00. 


 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2017 


 


Aika: Tiistai 21.11.2017 klo: 17.30 
Paikka: Jalasjärvi ABC 
Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Itäluoma Mauno Rhy Kauhajoki X  


Isokorpi Jari Poliisi X  


Välimäki Vesa Suomen Metsästäjäliitto X  


Alvari Arttu Parkanon-Karvian Rhy X  


Tuovinen Teemu Pohjanmaan Luonnonsuojelupiiri X  


Huhtanen Pasi Polvenkylän Metsästysseura X  


Kytölä Kai MTK Jalasjärvi  X 


Mäki Juhani Kurikan kaupunki  X 


Ilomäki Mika Rhy Kauhajoki (vara) X  


Saarela Taru MTK Jalasjärvi (vara)  X 


Hauskamaa Tomi Parkanon–Karvian Rhy (vara) X  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 
 
Mauno Itäluoma avasi kokouksen 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 
 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi ja muistion laatijaksi valittiin avaaja 


 


 


3. KOKOUKSEN MUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäse-
nille heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se vä-
litetään Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion revii-
riyhteistyöryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 
 


Päätös: Näin toimitaan 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutok-
sista. 
 


Päätös: Esityslista hyväksyttiin muokatun mukaisena. 


 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON HYVÄKSYMINEN 


Läsnäolijat esittäytyvät ja kertovat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustuvat (tiedot 
täydennetään läsnäololistaan). Käydään keskustelu yhteistyöryhmän kokoonpa-
nosta ja tehdään esitykset mahdollisista varahenkilöistä. 
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Työryhmän jäsenineen on tarkoitus toimia paikallisten edustajina susikysymyk-
sissä, jolloin heidän tulee olla myös paikallisten ihmisten tavoitettavissa. Tätä 
varten yhteistyöryhmän jäseniä pyydetään antamaan yhteystietonsa (nimi ja pu-
helinnumero), jotta ne voidaan julkaista riista.fi:ssä työryhmäsivulla. 
 


Päätös: Suoritettiin kokousedustajien esittely, jolloin kukin vuorollaan kertoi myös 
odotuksistaan työryhmän tulevasta toiminnasta. Suurin huoli kohdistui 
koululaisten, kotieläinten sekä metsästyskoirien selviämisestä tilanteessa 
jolloin alueelle on muodostunut voimakas susikeskittymä. Myös Lauhan ja 
Seitsemisen metsäpeurojen selviämismahdollisuus luonnossa vapautta-
misten alettua herätti keskustelua. Todettiin tilanteeseen voitavan puuttua 
jo nyt jolloin kallis investointi uhanalaisten eläinten suojelemiseksi ei me-
nisi sananmukaisesti ”Suden suuhun”. ”Susi ei ole uhanalainen, metsä-
peura on” kuten eräs kokousedustajista totesi. 


 
Alueen paikallisten ihmisten informoiminen ryhmän toimesta on jo aloitettu. 
Itäluoma oli Kauhajoen Eläkkeensaajien tilaisuudessa ollut pyynnöstä ker-
tomassa petotilanteesta. Paikalla n. 70 kiinnostunutta kuulijaa. 


 


 


6. KATSAUS ALUEEN SUSITILANTEESEEN 


Suurpetoyhdyshenkilön (jos ryhmässä edustettuna) näkemys alueen nykyisestä 
susitilanteesta. Käydään keskustelu alueen havainnoista (erityisesti pentueet), 
mahdollisista pihavierailuista ja vahingoista. ( Ari Syrjälä ) 
 


Päätös: ”Pallonevan reviirin” liikkeistä ja liikkeiden seuraamisesta oli ryhmälle ker-
tomassa viime talven sudenkaatoluvan hakija ja jahtipäällikkönä toiminut 
Ari Syrjälä Jalasjärveltä. Susi jäi saamatta huonojen keliolosuhteiden ja en-
nenkaikkea lupa-alueen jäätyä mitättömän pieneksi. 


 
Syrjälä toimii petoyhdysmiesten ja paikallisten metsästäjien kanssa yhteis-
työssä kooten tietoa normaalin metsästyksen yhteydessä tehdyistä havain-
noista sekä Tassu-yhteyshenkilöiden tiedoista. Syrjälän tiedot rajoittuvat 
vain Pallonevan lauman liikkeisiin sekä yksittäisiin havaintoihin samalla 
alueella. Näistä Syrjälä pitää ryhmää ajan tasalla. Pallonevan lauma ei ole 
vieraillut Kyrönjoen pohjoispuolella joten Riistakeskuksen äkkiä muuttunut 
reviirilinjaus aiheutti ihmetystä. 


 
Jurva-Kurikan pohjoisosa aiheuttaa haastetta tälle ryhmälle tiedotus ym. 
asioiden suhteen mikäli alueelle ei saada vastaavaa tiedotusjärjestelmää. 
 
Yhteinen näkemys oli myös alueen susitihentymän kohtuullinen harventa-
minen tulevan talven aikana. 


 


 


7. DNA-KERÄYS ETELÄ-POHJANMAALLA 


 Käsitellään liite 1, jossa tiedotetaan reviiriyhteistyöryhmän jäsenille alueella 
 talven aikana (1.11.–15.2.) tapahtuvasta suden DNA-keräyksestä. Alueen 
 keräykseen osallistuvat työryhmän jäsenet voivat kertoa lisätietoja. 
 


Päätös Keskusteltiin DNA-keräyksestä ja annetaan sille täysi tuki. Tämän keräyk-
sen myötä sen onnistuttua vahvistuu myös LUKE:lle Jurvan ja Kurikan poh-
joisosan laumat. 
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8. EHDOTUS KOLMANNEN REVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA ALUEEN 


POHJOISOSIIN 


 
Päätös: Siirrettiin ehdotuksen teosta päätös seuraavaan kokoukseen koska Kuri-


kan kaupungin edustajakin puuttui kokouksesta ennalta ilmoitetusta es-
teestä johtuen. 


 


 


9.  TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 


 
Päätös: Siirrettiin seuraavan kokoukseen. Itäluoma hoitaa seuraavankin kokouk-


sen koollekutsumisen. 


 


 


10. ALUSTAVA KESKUSTELU KOHDISTA 11 JA 12 KÄYDÄÄN TARKEMMIN SEURAA-


VASSA KOKOUKSESSA 


 
Päätös: Ajanpuutteen vuoksi käsitellään vain pintapuolisesti 


 


 


11. ALUEEN PETOAITATILANNE 


Pohditaan ja keskustellaan, onko yhteistyöryhmän alueella tuotantoeläintiloja, 
joilla ei ole petoaitaa, mutta joilla sellainen olisi tarpeellinen susivahinkojen eh-
käisemiseksi tai lopettamiseksi. Pääpaino suojauksessa on lammastiloilla, mutta 
myös karjatilojen laitumia voidaan suojata. Taustatiedoksi on työryhmän jäsenille 
toimitettu ” Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille”. 
 
- Välitetään mahdollinen tieto petoaidan tarpeessa olevista tiloista Suomen 


riistakeskukselle, alueen riistasuunnittelijalle. Suomen riistakeskuksella on 
jälleen seuraavana vuonna määrärahaa käytössään aitamateriaalien hankki-
miseksi tiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona on kustannustehokkuus 
(suojattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset). 


 
Päätös: Todettiin lammasaitauksia tehdyn. Lihakarjalle haasteellisia ja taitaa mää-


rärahatkin olla loppu. 


 


 


12. TOIMINNAN SUUNNITTELU VUODELLE 2018 


Työryhmä pohtii, minkälaisia toimia susireviirialueella tulisi toteuttaa suden kan-
nanhoidon edistämiseksi. Toteuttavat toimenpiteet voivat liittyä seuraaviin asioi-
hin (ks. tarkemmat kuvaukset liitteestä 2: Sudenhoitosuunnitelman valmistelussa 
esitettyjä toimenpide-ehdotuksia): 


 Tiedotus 


 Koulutus 


 Vahinkojen ennaltaehkäisy 


 Petohavainnoinnin kehittäminen 


 Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen 


 Reviirialueen koordinaattori (susisovittelija) 


 Yhteistyön tiivistäminen riistahallintoon, -tutkimukseen tai viranomaisiin 
 
- Pohditaan yhdessä alueelle tarvittavia toimenpiteitä. Käytetään apuna toi-


menpidekuvausta (Liite 1). Päätetään susireviirialueella tehtävistä toimenpi-
teistä. Valitaan 1–3 tärkeintä, joita lähdetään heti toteuttamaan yhteistyöryh-
män alueella Suomen riistakeskuksen avustuksella. 
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- Pohditaan rahoituksen tarvetta edellä esitettyihin toimenpiteisiin. Selvitetään 


rahoituslähteiden mahdollisuudet ja saatavuus. Suomen riistakeskus voi 
avustaa rahoituksen hankkimisessa. Toimenpiteiden mahdollisina rahoitus-
lähteinä voivat olla: 


 Riistanhoitoyhdistys 


 Kunta tai kaupunki 


 Kyläyhdistykset tai seurat 


 Paikallisten talkootyö 


 Leader-ryhmärahoitus 


 EU-hankerahoitus 
 


Päätös: Kohta 12 niin laaja että ei tarkemmin käsitelty. Riistakeskuksen Pohjan-
maan aluetoimistolta toivotaan tietoa mitä kustannuksia sieltä ollaan val-
miita hoitamaan. Esityslistamallin mukaan työryhmä lähtisi itse hankki-
maan avustuksia. Kokous ei katsonut sitä tehtäväkseen. 


 


 


13. SEURAAVA KOKOUS 


Kokouksessa käsiteltäviä asioita esim.: katsaus toimenpiteiden aloitukseen, kes-
kustelu susitilanteesta, lausunnon antaminen mahdollisiin sudenmetsästyksen 
poikkeuslupiin liittyen. 
 
Suomen riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen kokousmateriaalia. 


 
Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta viikolla 2 / 2018 


 


 


14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.15. 
 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 1/2017  


  


Aika:  14.12.2017 klo:18.00 
Paikka:  Karijoki 
Läsnä:  


Nimi  Taho  Läsnä  Poissa  


Siljamäki Erkki  metsästysseura  x    


Uuro Patrik  petoyhdyshenkilö  x    


Loukkaanhuhta Tapio  Pohjois-Satakunnan RHY    x  


Rosenberg Jari  poliisilaitos  x    


Piikkilä Juha  MTK  x    


Tuovinen Teemu  luonnonsuojeluliitto  x    


Hed Folke  Lapväärtin RHY, petoyhdyshl  x    


Mäenpää Markus  metsästysseura, varaj.  x    


Malm Jyrki  MTK, varaj.  x    


Yliviitala Jari  SML  x    


        


 


1. KOKOUKSEN AVAUS  


Koollekutsuja Erkki Siljamäki avasi kokouksen toivottaen ryhmän jäsenet terve-
tulleeksi. Myös tiedossa olevat varajäsenet oli kutsuttu ensimmäiseen kokouk-
seen.  
 
 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  


  
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Patrik Uuro ja muistion laatijaksi Erkki Sil-


jamäki.  
  
  


3. KOKOUKSEN MUISTION TARKISTAMINEN  


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäse-
nille heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se 
välitetään Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion re-
viiriyhteistyöryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä.  
  


Päätös: Päätettiin, että muistio tarkistetaan esityksen mukaisesti, myös varajäsenet saa-
vat kokousmuistion, jolloin pysyvät ajan tasalla tehdyistä esityksistä. Jäsenet 
kuittaavat lukeneensa muistion, jolloin mahdolliset tarkennukset voidaan lisätä 
muistioon ennen julkaisemista.  
  
  


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutok-
sista.  
  


Päätös: Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia  
  


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON HYVÄKSYMINEN  


Läsnäolijat esittäytyivät ja kertoivat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustavat (tie-
dot täydennetään läsnäololistaan). Käydään keskustelu yhteistyöryhmän ko-
koonpanosta ja tehdään esitykset mahdollisista varahenkilöistä.  
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Työryhmän jäsenineen on tarkoitus toimia paikallisten edustajina susikysymyk-
sissä, jolloin heidän tulee olla myös paikallisten ihmisten tavoitettavissa. Tätä 
varten yhteistyöryhmän jäseniä pyydetään antamaan yhteystietonsa (nimi ja 
puhelinnumero), jotta ne voidaan julkaista riista.fi:ssä työryhmäsivulla.  
  


Päätös: Nimettiin varajäsenet Patrik Uurolle ( Ari Viitikko ), Jari Yliviitalalle ( Markus Mä-
enpää) ja Folke Hedille ( Jarl Berkulla ). Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt 
kokoukseen saapumisesta, hän itse toimittaa kokouskutsun varajäsenelleen.  
  
  


6. KATSAUS ALUEEN SUSITILANTEESEEN  


Keskusteltiin Suupohjan läntisen reviirityöryhmä alueella tehdyistä havainnoista 
ja Partik Uuro esitti päiväntasaisen tilanteen susien tekemistä pihakäynneistä 
Tassun merkintöjen pohjalta ko alueella.   
Ajalla 1.12. – 14.12 on kirjattu Tassuun 314 susihavaintoa, joista 77 luokiteltiin 
pihakäynneiksi. Havainnot ovat sen verran arkipäiväistyneet, että jokaista ha-
vaintoa ei kirjata.    
Susien aiheuttamia vahinkoja ei ollut tiedossa.   
Koko Suupohjan alueen susireviiritilanteesta Erkki Siljamäki esitti karttaluon-
noksen, joka pohjautuu Tassu-merkintöihin ja paikalliseen seurantaan. Sen mu-
kaan alueella on mitä todennäköisimmin neljä eri laumaa, jotka sijoittuvat seu-
raavasti:  


  
Rajat ovat reviirien 
ydinaluetta, jolta saat-
taa lauma tai eri yksilöt 
poiketa leveämmälle 
alueelle, laumat voivat 
jakaantua ja taas yhdis-
tyä.   
Läntiset laumat ovat 
Suupohjan läntisen re-
viirityöryhmän alueella. 
Kauhajoen, Kurikan ja 
Jalasjärven alueen su-
det vierailevat myös sa-
takunnan puolella Kar-
vialla. Niin sanottu Pal-
lonevan lauma.  


  
Havainnot: Kurikka-Teuva- Kauhajoki = 7 sutta ( pentue ). Kurikka-Kauhajoki-
Jalasjärvi-Karvia 5-6 sutta (pentue). Teuva-Karijoki-Kauhajoki-Isojoki 5-6 sutta 
( pentue). Teuva-Jurva-Närpiö-Maalahti 5-6 sutta (pentue). Lisäksi on todettu 
muutamia omia polkujaan kulkevia yksilöitä, jotka eivät tunnu kuuluvan lau-
maan. Arvio laumoissa elävien susien määrästä liikkuu siis 22-25 yksilön välillä. 
Lisäksi vielä yksin liikkuvat yksilöt, joten arvio kyseisellä alueella lienee 30 yk-
silön tietämillä.  


Päätös:  Seurataan tilanteen kehittymistä ja odotellaan lumijälkilaskennan tuloksia.  
  
  


7. ALUEEN PETOAITATILANNE  


Folke Hed ilmoitti, että Läppväärtin alueelle on saatu kaksi petoaitaa tuhojen 
ehkäisemiseksi. Samoin on Teuvan Norinkylässä saatu kahdelle tilalle peto-
aidat karjatilan suojaksi. Sovittiin, että Juha Piikkilä ja Jyrki Malm levittävät tie-
toa ja kysyvät mahdollista tarvetta uusiin aitahankkeisiin. Erityisesti Isojoen 
Vanhakylässä olevan lammastilan tarve petoaitaan selvitetään.   
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Työryhmän jäsenille on toimitettu ” Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alku- 
tuotantotilallisille”.  


  
Päätös: Välitetään mahdollinen tieto petoaidan tarpeessa olevista tiloista Suo-
men riistakeskukselle, alueen riistasuunnittelijalle. Suomen riistakeskuksella on 
jälleen seuraavana vuonna määrärahaa käytössään aitamateriaalien hankki-
miseksi tiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona on kustannustehokkuus (suo-
jattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset).  
  


8. DNA-KERÄYS ETELÄ-POHJANMAALLA  


Etelä-Pohjanmaalla on menossa jo toisena peräkkäisenä vuonna suden DNA 
keräys. Keräys tapahtuu ottamalla talteen suden uloste, joka pakastetaan odot-
tamaan lähetystä Turun Yliopistoon analysoitavaksi. Kerääjän tulee merkitä 
näytteeseen mukaan vähintään seuraavat tiedot:  
- näytteen löytöpaikan koordinaatit  
- päivämäärä, jolloin näyte on otettu talteen  
- kerääjän nimi ja puhelinnumero  
  
Keräyksen lähtiessä analyysiin, se pakataan pussiin, josta käy ilmi keräyksen 
virallinen koodi. Mikäli tällaista ”virallista” pussia ei ole näytteen löytöhetkellä, 
voi näytteen ottaa tavalliseen pakastepussiin kunhan ym. tiedot on laitettu tal-
teen. Näyte toimitetaan alueen yhdysmiehelle, joka puolestaan toimittaa ne 
Erkki Siljamäelle ( 0405370144 ) pyynnöstä vähän ennen analyysiin lähettä-
mistä.  Työryhmän jäsenet voivat tätä tietoa viedä eteenpäin ja kannustaa näyt-
teiden keruuseen.   
Ajatuksena on, että tällä tavalla me saamme tarkempaa tietoa alueella vaelta-
vista susista, niiden alkuperästä ja rotupuhtaudesta.   
  
  


9. TOIMINNAN SUUNNITTELU VUODELLE 2018  


Työryhmä mietti alla oleviin pääkohtiin toimintatapaa ja periaatteita, joita täy-
dennetään toiminnan aikana. Ensimmäisessä kokouksessa, kaikille uudessa 
asiassa, ollaan vähän odottavalla kannalla   
Tiedotus  


- Ryhmän toiminnasta tiedottaa tarpeen tullen työryhmän koollekutsuja  
Koulutus  
- Kerrotaan omalle intressiryhmälle mistä reviirityöryhmässä on kysymys. Siis 
valistetaan ihmisiä suurpetojen ja erityisesti susien läsnäolosta sekä niiden 
käyttäytymisestä.  
Vahinkojen ennaltaehkäisy  
- Tiedotetaan eläinvahinkojen ennalta ehkäisyn keinoista ja seurataan uusien 
menetelmien tehokkuutta, esim. koiralle puettavien susiliivien tehokkuus ja 
käyttökelpoisuuden / mukavuuden kehittelyä. Metsästyskoiralle liivi ei saa olla 
haitta tai vaaratekijä.  
Petohavaintojen kehittäminen  
- Havaintojen kehittämisessä ja susien liikkeiden seurannassa olisi hyvä, jos 
alueella voitaisiin pannoittaa susia uuden tyyppisellä pannalla, joka antaa reaa-
liaikaisempaa tietoa susien sijainnista. Susi liikkuu niin nopeasti, että päivän 
vanha tieto on liian vanha esim. metsästystä tai koetoimintaa suunniteltaessa.  
Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen  
- Työryhmä katsoi, että laittoman tappamisen ehkäisemisessä ei työryhmällä 


ole muuhun mahdollisuuksia kuin toistaa lain ja asetusten määräämää susien 
rauhoituksen luonnetta. Toiseksi ihmetystä aiheutti julkisuudessa esiin tulleet 
väitteet susien suurista salakaatomääristä. Susi ei ole helposti salassa kaa-
dettava riistaeläin kun se ei ole helppo saalis laillisessakaan metsästyksessä.   


Reviirialueen koordinaattori (susisovittelija)  
- Todettiin, että tarvittaessa ryhmän jäsenet toimivat sovittelijana  
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Yhteistyön tiivistäminen riistahallintoon, -tutkimukseen tai viranomaisiin  


- Toivotaan avointa vuorokeskustelua, mahdollista koutuutusta ja hyvää viran-
omaisyhteistyötä.  
  
Keskustelun aikana nousi esille Lauhan metsäpeuran siirtoistutukset ja koto-
peräisen riistaeläimen palauttaminen alkuperäisille alueilleen. Paljon työtä vaa-
tivan ja kalliinkin kokeilun toivotaan onnistuvan mutta huolena on alueen ympä-
rillä ja lähialueella pyörivät suurpedot. Kun aikanaan metsäpeurat vapautetaan 
luontoon, ovat ne ahmalle ja sudelle otollista ja helppoa saalista. Siksi tuli esille 
ehdotus, että Lauha keskipisteenä, 40 km säteenä olisi alue, jolla suurpetoja 
saisi perustellusti ja luvanvaraisesti kevennetyllä hakumenettelyllä poistaa met-
säpeuran elinoloa uhkaavat suurpedot. Ehdotusta ei vastustettu, joten tämä on 
työryhmän ehdotus.  
  
Edellä oleviin toimenpiteisiin ei liene suurempaa rahoitustarvetta. Yleisesti ot-
taen työryhmä katsoi, että mahdolliset rahoituksen tarpeet katetaan jotenkin 
muuten kuin ryhmän itse hankkimalla rahoituksella. Kunnat ja kaupungit toden-
näköisesti antavat kokoustilat työryhmän käyttöön vastikkeetta ja tarjoavat var-
maan kahvitkin.   
Työryhmällä ei ole omaa talousarviota, viranomaisvaltuutta tai muutakaan lain 
määräämää oikeutta vaan se toimii omakustannusperiaatteella ja asiasta kiin-
nostuminen motiivinaan.  
Ryhmän uskottavuus ja auktoriteetti perustuu paikalliseen tietämykseen ja ih-
misten luottamukseen.  
  


10. MUUT / ALUEEN ASIAT  


Muita asioita ei ollut käsiteltävänä  
  
  


11. SEURAAVA KOKOUS  


Seuraavan kokouksen ajankohta viikolla 8  / 2018  
Kiireellisesti esiin tulevien asioiden, kuten lausuntapyyntöjen vuoksi voidaan ko-
koustaa aiemmin, jos tarve vaatii.  
On myös syytä harkita lausunnon antamista kiireellisessä tapauksessa sähkö-
postin välityksellä tai puhelinkokouksena esim. niin, että on valmis lausunto pe-
rusteluineen, johon ryhmän jäsenet antavat kommentinsa.  
  
  


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.  
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2017 


 


Aika: 14.12.2017 klo:18.00  


Paikka: Toholampi, Kunnanvirasto 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Matti Honkonen RHY-Kokoonkutsuja x  


Jouni Ingalsuo MTK  x 


Jorma Tuikka Rhy  x 


Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuasiamies x  


Mikko Viitasalo Luonnonsuojelu x  


Pekka Liedes Rhy x  


Pentti Parkkila Maatalous  x 


Vierailijat:    


Risto Rajala Petoyhdyshenkilö x  


Jukka Hillukkala Kunta x  


Mari Lyly Suomen riistakeskus x  


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Avaaja Matti Honkonen. Toimii pj.n. ja muistion tekijänä 


 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäsenille 


heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se välitetään 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyö-


ryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 


 


Päätös: Hyväksyttiin 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


Päätös:  Hyväksytään. 


 


 


5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen 


(etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 
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- Keskustelun tueksi on toimitettu elokuun–marraskuun havaintokartta (liite 1). 


Erityisesti vahinkojen osalta on huomioitava viive, jolla haetut korvaukset kir-


jautuvat Riistavahinkorekisteriin. Myöskään Tassu-järjestelmään eivät kaikki 


havainnot ole välttämättä ehtineet tulla kirjatuksi. 


- Miten hyvä on Tassu-kirjausten kattavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta, kuvaillaan mahdollisten laumo-


jen reviirialueet. 


- Laumat kuvattu yllä. 


 


Päätös: 


- Toholammin Susitilanne hallinnasa, kun muualta käyvät eivät jää Toho-


lammille. 


- Lestijärven tilanne ei tiedossa. 


- Kälviä-Ullava Viiden lauma sekä kaksi pariskuntaa alueella. 


- Halsualla on pariskunta ja kolme muuta liikkuu myös Kaustisen alueella. 


- Kannuksesta ei tarkempaa tietoa.  


- Mainitut laumat liikkuu kuntien välillä. 


 


TASSUN HAVAINNOT V. 2017 


Halsua              12 kpl 


Lestijärvi          28 


Kälviä-Ullava  229 


Kannus             91 


Toholampi      124 


Yht;                 554  kpl 


- Halsuan osalta ei kuvasta oikeaa tilannetta. 


 


 


6. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA VAIKUTUKSISTA ALUEELLA 


Keskustellaan susien vaikutuksista: 


- Onko susista koettu haittaa alueella? Jos on niin, minkälaista? 


- Onko ongelmiin puuttumiseksi toteutettu toimia (susia houkuttavien ravintoläh-


teiden poisto, susien karkottaminen tai poisto, ym.)? Minkälaisia, ja miten ne 


ovat vaikuttaneet? 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi: 


- Hirvenpyynnin vaikeutuminen, koululaiskuljetukset (Ullava), Koira vahingot 


(3 kpl) Kennel toiminta  


- Haaskat poistettu jo karhunpyyntiä ennen. Karkotuksia ei ole kokeiltu. 


- Pyyntilupa oli kevät -17 mutta ei saatu saalista. 


- Petoaitoja on rakennettu Toholammille. 


- Koiravahinkoja lukuun ottamatta ei muita vahinkoja. 


 


 


7. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA 


Kehittämispäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmää pyydetään antamaan 


joko lausunto metsästyksen tarpeesta tai tilannekuvaus, jossa kerrotaan alueen 


susitilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haitoista tehtyine toimenpiteineen. 


 


Päätös: Metsästyksen tarve reviirialueella on olemassa. 


Katso kohdat 5 ja 6. 


Kohteena olisi pariskunta jotka tekevät tuhoja sekä pihoilla käynnit. 
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8. TOIMIEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (LIITE 2) 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on): 


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? 


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu? 


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten? 


 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. 


Pohditaan, mitä voitaisiin parantaa ja tehdä toisin. Suunnitellaan toimintaa vuodel-


le 2018 pohjautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 2), jossa esite-


tään vuosikello kokousajankohtineen ja -sisältöineen. 


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa? 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää ensi vuonna? 


- Seuraavan vuoden valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susien laittoman tap-


pamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan mahdol-


lisia toimia omalla alueellaan. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi: 


- Petoaitoja ohjattu hankkimaan karjatiloille. On saatu sudet pois pihatoista. 


- Jatketaan: petoaitojen hankkiminen. Raatokonttien hankkiminen kuolleille 


kotieläimille (hirvenjätteet + luut) 


- Uusia toimia ensi vuodelle: Tiedottaminen. Paikallistasolla. Reviirityöryh-


mä tehdään tunnetuksi alueen väestölle. 


- Aiempia toimenpiteitä ei ole jäänyt toteuttamatta. 


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös:  Ryhmä jatkaa ensi vuonna. 


 


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suo-


men riistakeskuksen sivustolle, riista.fi:hin. Sivulla kerrotaan tiiviisti työryhmien 


toiminnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tä-


män kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohel-


la sivuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä 


linkkejä hyödyllisille sivuille. 


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnume-


ronsa yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet. 


 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-


een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


 


11. MUUT ASIAT 


Kehittämispäiviltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja osanottajat kokivat, että 


vastaavanlainen palaverien sarja voitaisiin jatkossa järjestää vuosittain. Seuraavat 


kehittämispäivät sovitaan alustavasti syksylle 2018. 
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- Työryhmältä pyydetään näkemyksiä ja ideoita kehittämispäivien sisällöstä ja 


toteutuksesta ensi vuodelle. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Mietitään aiheita kehittämispäiville. 


 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018 toimin-


tasuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa seuraavaan ko-


koukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi. 


 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.55. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2017  


  


Aika:  28.12.2017 klo:17:00-20:20 


Paikka: 


Läsnä:  


Lieksa  


Nimi  Taho  Läsnä  Pois 


sa  


Asko Kettunen Koollekutsuja  Luontoharrastaja/petoyhdyshenkilö  x    


Jarkko Peltola jäsen  Matkailuyrittäjä  x    


Jarmo Ruokolainen jäsen  Lieksan Rhy  x    


Ville Kuivalainen jäsen  MTK-Lieksa  x    


Ahti Keränen jäsen  Lieksan Luonnonystävät  x    


Mervi Saviranta jäsen  Eläinlääkäri   x    


Juhani Karjalainen jäsen  Paikallinen asukas Tolkeen lauma    x  


Esä Räty jäsen  Lieksan Kaupunki    x  


Eero Kortelainen jäsen  Luontomatkailu yrittäjä    x  


  


  


1. KOKOUKSEN AVAUS  


Työryhmän koollekutsuja avasi kokouksen kahvi- ja iltapalatarjoilun jälkeen klo  


17.30  


  


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  


Kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatijana toimii Asko Kettunen.  


  


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN  


Kokousmuistio lähetetään kokouksen jälkeen välittömästi Suomen riistakeskuksen 


koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyöryhmien verkkosivulla 


riista.fi:ssä. Muistion tarkastaminen tehdään kokouksen aikana.  


  


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  


 Kokouksen asialistasta hyväksyttiin.  


  


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON HYVÄKSYMINEN  


Läsnäolijat esittäytyivät ja kertoivat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustuvat. Asko 


Kettunen luontoharrastaja/petoyhdyshenkilö Lieksa kollekutsuja/jäsen, Juhani 


Karjalainen jäsen paikallinen asukas, Ahti Keränen Lieksan Luonnonystävät, Esä 


Räty Lieksan kaupunki, Eero Kortelainen matkailuyrittäjä Lieksa, MTK-Lieksa Ville 


Kuivalainen jäsen ja varajäsen Aki Harjunen,  RHY-Lieksa Jarmo Ruokolainen jäsen 


Kari Haapalainen varajäsen, Mervi Saviranta jäsen Raimo Saviranta varajäsen 


Jarkko Peltola jäsen Jari Ihalainen varajäsen. Osalle jäsenistä valittiin jo varajäsenet 


ja muille valitaan varajäsenet seuraavassa kokouksessa.   
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6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1)  


Kuultiin petoyhdyshenkilönnäkemys alueen nykyisestä susitilanteesta. Keskusteltiin 


alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen pohjalta ja todettiin että marraskuun 


alussa 2017 tehdyssä petoyhdysmiesten lumijälki laskennassa Lieksan 


kaupungin alueelta saatiin havaintoja 21 eri susiyksilöstä. Havainnosta 


puuttuvat vielä Rajavartiolaitoksen havainnot valtakunnan rajalta.  


Tassu-järjestelmän havainnot eivät kuvaa tällä hetkellä todellista susien 


lukumäärää Lieksassa. Susia esiintyy Lieksan kaupungin alueella joka paikassa 


ja ns. susivapaata aluetta ei ole. Seuraavilla alueilla on todettu susien ns. 


reviirialueita missä on eri yksilöitä; Valtakunnanrajan alue pohjoisesta etelään 


Vihari, Kivivaara, Tuulijoki, Inari-Jorkka sekä sisämäästä pohjoisesta etelään Vieki, 


Konnanvaara ( Höljäkän lauma ), Kontiovaara-Vuonislahti.  


 


7. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA VAIKUTUKSISTA ALUEELLA  


Tuotantoeläinten laiduntamisessa on jouduttu tekemään erinäisiä järjestelyjä ja 


esim. eräällä lammastilalla lampaiden laiduntaminen voitiin aloittaa vasta heinäkuun 


alussa koska alueelta oli aikaisemmin tehty susihavaintoja sekä tilalla oli 


petovahinkoja 08/2016.  


Susiuhkan takia on esim. koululaisten koulukyytejä jouduttu järjestämään alueella 


esim. Vieki pantasusi Varon liikkumalla alueella.  


Kenneltoiminta Lieksan alueella on vähentynyt todella paljon, koska 


metsästyskoirakokeita ei ole alueella enää voitu susiuhkan takia järjestää kuin 


muutamia.  Esim. Konnavaara ajo- ja hirvikokeita kokeita ko. alueella   2014 oli vielä 


n. 30  koetta vuodessa niin kaudella 2017 kyseisellä alueella ei kokeita järjestetty 


ollenkaan. Koirien ulkoiluttaminen ja lenkittäminen on osalla alueita pitänyt lopettaa 


kokonaan susiuhkan vuoksi.  


Metsästysmatkailu asiakkaat joilla on koiria eivät valitse enää aluetta 


matkailukohteekseen,  koska katsovat susien aiheuttavan vaaraa.  


Metsästyskoirien mahdollisuus saada ekinokokkitartunta susien ulosteiden 


saastuttamasta maastosta on myös noussut yhdeksi uhkasi. Lisäksi rabieksen 


leviäminen susien mukana katsotaan uhka-arviossa jo mahdolliseksi.  


Kahden suden aiheuttama vaaratilanne syksyllä Lieksan Kivivaarassa lenkkelijälle. 


Poliisi ja Riistakeskuksen edustaja kävivät tarkastamassa ja toteamassa 


tapahtuneen.  


  


Lieksa sai talvella 2017 poikkeuslupia. Poikkeusluvat kohdentuivat oikein, 


koska noiden alueiden susien pihakäynnit ovat toistaiseksi vähentyneet.  


   


8. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA  


Esitetään, että sudenmetsästykseen on Lieksan alueella tarvetta. Perusteena 


on säilyttää susissa kunnioitus/pelko ihmisiä ja kotieläimiä kohtaan. Lisäksi Lieksan 


alueen susikanta on poikkeuksellisen runsas. Luken tieteellinen kanta-arvio 03/2017 


14-17 yksilöä se on 10 % koko Suomen susikannasta. Sudenmetsästyksellä 


pyritään estämään alueella jo olevien aggressiivisten susien aiheuttamat 


lisävahingot esim. koirille.  


 Haittaa aiheuttavien susiyksilöiden nopeampi poistaminen pitää saada toimivaksi. 


Esim. koira tai kotieläinvahinkojen aiheuttajat pitää poistaa nopeasti ja silloin poisto 


kohdistuu haittaa aiheuttavaan oikeaan yksilöön.  


Pyritään palauttamaan samalla luottamus Suomen Riistakeskuksen päätöksen 


tekoon.  
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9. ALUEEN PETOAITATILANNE  


Lieksan alueelle on petoaitoja rakennettu tuotantoeläinten suojaamiseksi ainakin 


kolmeen eri kohteeseen. Jatkossa kartoitetaan onko tarvetta rakentaa lisää 


suojaaitoja. Suoja-aitojen kunnossapito ja -huolto siten, että ne ovat 


toimintakuntoisia koettiin hankalaksi etenkin ns. luonnon laitumilla missä maasto on 


luonnonmukaista.  


Suomen Riistakeskuksen olisi rahoitettava suojaliivien hankintaa koirille. 


 


10. TOIMINNAN SUUNNITTELU VUODELLE 2018 (LIITTEET 2 JA 3)  


Koulutetaan koiraomistajia suojaliivien käyttöön Ruokolainen/Kettunen.  


Petohavainnoinnin kehittämisessä lienee tarvetta enemmän yhteistoimintaan Luken 


kanssa, mutta se vaatii heidän panostustaan asiaan. Paikallisilta on mennyt 


luottamus Luken toimintaan ja se näkyy havainnoinnissa esim. Tassu järjestelmään.  


Susien laittoman tappamisen estämisen paras tapa olisi myöntää poikkeuslupia 


häirikkö ja vahinkoa aiheuttavien susiyksilöiden poistoon.  


Rajavartiolaitoksen mahdollinen kooste susitilanteesta raja-alueella olisi 


tarpeellinen.  


Susisovittelija ajatus on täysin epärealistinen.  


 


11. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ  


   Merkitään tiedoksi työryhmälle.  


  


12. MUUT ASIAT  


Reviirityöryhmästämme löytyy halukkuutta antaa susista oikeaa käytännön tietoa  


Suomen Riistakeskukselle niiden tuomista uhkista ja haitoista. Esim. Teemalla 


Erämaan kulkijasta kesyksi pihasudeksi esityksen pituus on n. 45 min.  


Suomen Riistakeskusta kehoitetaan käynnistämään projekti, koskien 


metsästyskoirien ekinokokkitartuntojen kartoitus.  


  


13. SEURAAVA KOKOUS  


Seuraava kokous järjestetään susiretken yhteydessä Kivivaaraan missä käydään 


tutustumassa venäläiseen susitutkijaan Vladimir Bologoviin.  


  


14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:20 ja kiitti Suomen Metsästäjäliiton 


Pohjois-Karjalan piiriä tilaisuuden kahvi- ja iltapalan järjestämisestä.  


  


  


Asko Kettunen 


kokouksen puheenjohtaja  
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2017 


 


Aika: 15.12.2017 klo:19:00  


Paikka: Iisalmi 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Juha Martikainen poliisi x  


Martti Tikkanen Kiuruveden Rhy x  


Eero Huttunen Vieremän Rhy x  


Jouko Åkerlund  Vieremä MTK x  


Katja Ronkainen SLL, Iisalmi x  


Ari Kumpulainen SLL, Kiuruvesi x  


Erkki Koukkari Vieremän kunta  x 


Asko Tikka Kiuruveden MTK  x 


    


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Juha Martikainen toimii puheenjohtajana sekä muistion laatijana. 


 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäsenille 


heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se välitetään 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyö-


ryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 


 


Päätös: Hyväksytään 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


Päätös: Esityslista hyväksytään 


 


 


5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen 


(etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 
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- Keskustelun tueksi on toimitettu elokuun–marraskuun havaintokartta (liite 1). 


Erityisesti vahinkojen osalta on huomioitava viive, jolla haetut korvaukset kir-


jautuvat Riistavahinkorekisteriin. Myöskään Tassu-järjestelmään eivät kaikki 


havainnot ole välttämättä ehtineet tulla kirjatuksi. 


- Miten hyvä on Tassu-kirjausten kattavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta, kuvaillaan mahdollisten laumo-


jen reviirialueet. 


 


Päätös:  Paikalla olevien ryhmän jäsenten tietoon ei ole tullut kotieläinvahinkoja. 


 


 Tassuun kirjattujen havaintojen määrä vaikuttaa pieneltä. Alueella millä asuu vaki-


tuisesti susia on havaintojen kirjaamiseen turhauduttu. Sama asia on todettu kai-


killa suurpedoilla. Tassu-järjestelmän toimivuus on välillä todettu huonoksi. 


 


 Marttisenlaumassa on alfapari sekä varmuudella 4 pentua, mahdollisesti 5. 


 Lauma liikkuu pääsääntöisesti Marttisenjärven, Kainuunmäen, Sukevan sekä Vuo-


lijoen välisellä alueella. 


 


 Kiuruvedellä liikkuu susipari, millä ei ole havaittu olevan pentuja. Pari liikkuu pää-


sääntöisesti Nissilän, Nälännön, Lamujärven sekä Ahokylän alueella. 


 


 Lisäksi kummallakin alueella on havaintoja 1-2 erillisestä yksilöstä. 


 


 


6. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA VAIKUTUKSISTA ALUEELLA 


Keskustellaan susien vaikutuksista: 


- Onko susista koettu haittaa alueella? Jos on niin, minkälaista? 


- Onko ongelmiin puuttumiseksi toteutettu toimia (susia houkuttavien ravintoläh-


teiden poisto, susien karkottaminen tai poisto, ym.)? Minkälaisia, ja miten ne 


ovat vaikuttaneet? 


 


Päätös: Alueella olevat sudet vaikeuttavat koirilla tapahtuvaa metsästystä sekä koetoimin-


taa. Koiria ei uskalleta laskea alueella mistä on tehty susihavaintoja. Koirakokeita 


on jouduttu perumaan ja keskeyttämään susihavaintojen takia. 


  


 Tuotantoeläimille ei susien ole todettu aiheuttaneen vahinkoja. Nautatiloilla on 


eläimiä karannut laitumelta todennäköisesti jonkun suurpedon karkottamana. Täs-


tä on aiheutunut ylimääräistä työtä ja kustannuksia viljelijöille. 


 


 Yksittäisiä pihakäyntejä on kokoalueella. Marttisenlauman pihakäynnit keskittyvät 


Kainuunmäkeen mistä on useita havaintoja pihakäynneistä. 


 Toistaiseksi karkotuspäätöksiä ei ole tehty. 


 


 Susien pannoitus ja riittävän reaaliaikainen paikannus on todettu hyväksi.  Metsäs-


tyksen suunnittelu on helpompaa kun tiedetään missä sudet liikkuvat.  


  


 Työryhmän alueella toimivat metsästysseurat on perustaneet WhatAppiin ryhmiä 


missä on tiedotettu susien liikkeistä. 


 Toiminta on todettu hyväksi. Ryhmän mielestä alueelle tulisi muodostaa sopivan 


laajuisia whatsApp ryhmiä esimerkiksi metsästyksenjohtajien välille. 


 


 Ryhmän mielestä Luken tiedottaminen on ollut puutteellista mm. luonnosta kuol-


leena löytyneiden susien suhteen. 
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7. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA 


Kehittämispäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmää pyydetään antamaan 


joko lausunto metsästyksen tarpeesta tai tilannekuvaus, jossa kerrotaan alueen 


susitilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haitoista tehtyine toimenpiteineen. 


 


Päätös: Jouko Åkerlundin, Eero Huttusen sekä Martti Tikkasen mielestä vakituisen reviirin 


alueella syntyvistä pentueista tulisi vuosittain metsästää puolet syntyvistä pennuis-


ta. 


 Sosiaalisin perustein pitäisi myöntää pyyntilupia mm. koirametsästyksen vaikeu-


den takia. Metsästyksen vaikeuduttua tietyllä alueella mm. hirvikanta voi kasvaa ja 


metsävahinko voi kasvaa yksittäisellä metsänomistajalle suureksi.  


 Hirvenmetsästys on alueella tärkeä ja sosiaalinen harrastus. Arvokkaita koiria ei 


susien takia uskalleta laskea metsään. Koiralla ei välttämättä ole suurta taloudel-


lista arvoa, mutta käyttöarvo ja koiran asema perheessä voi olla hyvinkin suuri yk-


sittäiselle kansalaiselle. 


 


 Susien pihakäynnit tulisi ottaa huomioon sosiaalisin perustein myönnettävissä lu-


vissa.  


 


 Katja Ronkainen esitti eriävän mielipiteen asiasta. Ronkaisen mukaan kannanhoi-


dollisin sekä sosiaalisin perustein ei tulisi myöntää pyyntilupia, poislukien jatkuvasti 


pihakäyntejä tekevät yksilöt. Pelkkä yksittäinen pihakäynti tai pihan läpi kulkemi-


nen ei olisi peruste suden poistamiseen. 


 


 Ari Kumpulaisen ja Katja Ronkaisen mielestä kannanhoidollisessa metsästyksessä 


on paljon haasteita mm. pyynnin kohdentamisessa nuoriin yksilöihin. Aikaisemmil-


la kannanhoidollisilla pyyntiluvilla on ammuttu liian paljon alfayksilöitä. 


 


 Koko ryhmän mielestä vahinkoa aiheuttavat yksilöt tulisi poistaa. Lupa menettely 


vahinkotapauksissa tulisi olla yksinkertainen ja nopea. 


 


 Myös toistuvia pihakäyntejä tekevät susiyksilöt tuli voida poistaa sosiaalisin perus-


tein.  


  


 Alueella elävä susikanta on elinvoimainen. Marttisenlauman alueelle ei sovi toista 


laumaa ja Kiuruveden puolella oleva pari muodostaa todennäköisesti oman lau-


man. 


 


 


8. TOIMIEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (LIITE 2) 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on): 


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? 


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu? 


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten? 


 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. Pohditaan, 


mitä voitaisiin parantaa ja tehdä toisin. Suunnitellaan toimintaa vuodelle 2018 poh-


jautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 2), jossa esitetään vuosi-


kello kokousajankohtineen ja -sisältöineen. 


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa? 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää ensi vuonna? 


- Seuraavan vuoden valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susien laittoman tap-


pamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan mahdol-


lisia toimia omalla alueellaan. 
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Päätös: Ryhmä ei ole esittänyt suurempia toimenpiteitä mitä voitaisiin toteuttaa alueella. 


Ryhmän sisällä on pystytty keskustelemaan asioista rakentavassa hengessä vaik-


ka intressit eri sidosryhmien välillä on melko kaukana toisistaan.   


 


 Alkuvaiheessa on ollut ongelmia lähinnä tiedonkulussa mm. Riistakeskuksen 


suunnasta.  


 


 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle  2018. 


 Mahdollisista toimenpiteistä ja valtakunnalliseen teemaan liittyvistä toimista kes-


kustellaan seuraavassa kokouksessa. 


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös: Työryhmä on todettu toimivaksi ja keskustelua on kokouksissa riittänyt. Pääosin 


asioista on ryhmän sisällä päästy yhteisymmärrykseen. 


 


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suo-


men riistakeskuksen sivustolle, riista.fi:hin. Sivulla kerrotaan tiiviisti työryhmien 


toiminnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tä-


män kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohel-


la sivuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä 


linkkejä hyödyllisille sivuille. 


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnume-


ronsa yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet. 


 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-


een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


 


11. MUUT ASIAT 


Kehittämispäiviltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja osanottajat kokivat, että 


vastaavanlainen palaverien sarja voitaisiin jatkossa järjestää vuosittain. Seuraavat 


kehittämispäivät sovitaan alustavasti syksylle 2018. 


- Työryhmältä pyydetään näkemyksiä ja ideoita kehittämispäivien sisällöstä ja 


toteutuksesta ensi vuodelle. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Työryhmän nykyisistä jäsenistä ei ollut edustajaa kehittämispäivillä. 


 


 Ari Kumpulainen toivotettiin tervetulleeksi uutena ryhmän jäsenenä Suomen Luon-


nonsuojeluliiton Kiuruveden edustajana 


.  


 Työryhmästä on jäänyt pois Kiuruveden kylien edustaja Jarmo Lappalainen. 


 Jarmo Lappalaisen tilalle esitetään valittavaksi Hannele Saastamoinen. 
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12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018 toimin-


tasuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa seuraavaan ko-


koukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään seuraava kokous maaliskuussa 2018. Riistanhoitoyhdistysten ja metsäs-


tysseurojen kokoukset on pääosin helmikuussa ja näissä kokouksissa voi tulla 


esille huomioon otettavia asioita. 


 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.15. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2017 


 


Aika: 5.12.2017 klo:18:00 


Paikka: Tenhola Aktia pankin kokoustila 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Kim Grusander  riistanhoitoyhdistys petoyh-


dyshenkilö, metsästysseura 


 X 


Seppo Lehto maanomistaja  X 


Wilhelm Nyberg riistanhoitoyhdistys  X 


Kjell Lindholm paikallisyhteisö, kyläyhdistys X  


Anna-Maria Lamminen luonnonsuojeluyhdistys X  


Jarmo Markkanen luonnonsuojeluyhdistys X  


Leena Monthén lampaanomistaja  X 


Thomas Stenström maan.om. edustaja, metsäs-


täjä 


 X 


Sami Vasenius riistanhoitoyhdistys, petoyh-


dyshenkilö, metsästysseura 


 X 


Tomi Veräjänkorva lampaanomistaja X  


Visa Eronen,  


riistapäällikkö  


Riistakeskus Uusimaa  X  


Jörgen Hermansson, 


riistasuunnittelija 


Riistakeskus Varsinais-Suomi X  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja Visa Eronen avasi kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Visa Eronen ja muistion laatijaksi Jörgen Hermansson 


 


Seuraavat yhteistyöryhmän jäsenet ovat sähköpostitse ilmoittaneet etteivät enää 


jatkossa osallistu ryhmän toimintaan; Kim Grusander, Seppo Lehto, Wilhelm Ny-


berg, Leena Monthén ja Thomas Stenström.  


 


Todettiin että edellä mainitut henkilöt eivät enää ole yhteistyöryhmän jäseniä. 


 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäsenille 


heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se välitetään 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyö-


ryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 


 


Päätös: Esityksen mukaisesti. Muistio lähetetään tarkastettavaksi viim. 15.12. 
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4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


 


Päätös: Kutsun mukana tullut esityslista käytetään asialistana. Kohta 9 käsitellään ennen 


kohta 8. 


 


5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen 


(etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 


- Keskustelun tueksi on toimitettu elokuun–marraskuun havaintokartta (liite 1). 


Erityisesti vahinkojen osalta on huomioitava viive, jolla haetut korvaukset kir-


jautuvat Riistavahinkorekisteriin. Myöskään Tassu-järjestelmään eivät kaikki 


havainnot ole välttämättä ehtineet tulla kirjatuksi. 


- Miten hyvä on Tassu-kirjausten kattavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta, kuvaillaan mahdollisten laumo-


jen reviirialueet. 


 


Päätös: Keskusteltiin susitilanteesta. Yhteinen näkemys oli että reviirialueella on 2-3 sutta. 


Alueella ei ole pentuja. Alueen tilanne on ollut aika rauhallinen. 


 


 


6. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA VAIKUTUKSISTA ALUEELLA 


Keskustellaan susien vaikutuksista: 


- Onko susista koettu haittaa alueella? Jos on niin, minkälaista? 


- Onko ongelmiin puuttumiseksi toteutettu toimia (susia houkuttavien ravintoläh-


teiden poisto, susien karkottaminen tai poisto, ym.)? Minkälaisia, ja miten ne 


ovat vaikuttaneet? 


 


Päätös: Keskusteltiin muun muassa vahingoista ja susiaidoista: Yksi lammasvahinko on 


tapahtunut Pohjassa, muutama lammas oli tapettu. Yksi petoaita on rakenteilla 


Kirkkojärven tuntumassa. Susikeskustelu on syksyn aikana ollut vilkas naapurire-


viirialueella (Snappertunassa ja sen lähiseuduilla). Tilanne tällä reviirialueella 


(Tenhola Salo) on ollut rauhallinen. 


 


Riistakeskus on antanut kaksi koulukyytilausuntoa. Raaseporin kaupunki on tie-


dettävästi myös muuttanut koulukyytijärjestelyjään. Koulukyytijärjestelykeskustelu 


on enemmän koskenut Länsi Uusimaan toista ns. Snappertunan susireviiriä.  


 


 


7. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA 


Kehittämispäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmää pyydetään antamaan 


joko lausunto metsästyksen tarpeesta tai tilannekuvaus, jossa kerrotaan alueen 


susitilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haitoista tehtyine toimenpiteineen. 


 


Päätös: Visa Eronen jääväsi itsensä eikä osallistunut asian käsittelyyn, koska hän on mah-


dollisen poikkeuslupahakemuksen käsittelijä. Jörgen Hermansson toimi kohdan 


puheenjohtajana. 


 


 Yhteistyöryhmä totesi että tilanne susireviirialueella on rauhallinen eikä tarvetta 


metsästykseen ole. 
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8. TOIMIEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (LIITE 2) 


Tämä kohta (8) käsiteltiin kohta 9 jälkeen 


 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on): 


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? 


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu? 


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten? 


 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. Pohditaan, 


mitä voitaisiin parantaa ja tehdä toisin. Suunnitellaan toimintaa vuodelle 2018 poh-


jautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 2), jossa esitetään vuosi-


kello kokousajankohtineen ja -sisältöineen. 


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa? 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää ensi vuonna? 


- Seuraavan vuoden valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susien laittoman tap-


pamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan mahdol-


lisia toimia omalla alueellaan. 


 


Päätös: Pohjana voidaan käyttää liitettyä toimintasuunnitelmaa (liite 2). Kohta käsitellään 


uudestaan seuraavassa kokouksessa, jossa myös todetaan ryhmän kokoonpano 


ja toiminta-alue. 


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös: Asiasta keskusteltiin. Esitettiin että tarvetta toiminnan jatkamiselle on. Riistakes-


kus on ollut toiminnassa aktiivisesti mukana, ehkä enemmän kuin muissa reviiriyh-


teistyöryhmissä. Esitettiin mahdollisuutena että muodostettaisiin yhteinen reviiriyh-


teistyöryhmä Tenholan ja Snappertunan reviireille. 


 


Päätettiin että Riistakeskus pohtii miten saataisiin toimiva ratkaisu aikaiseksi. Yh-


teinen reviiriyhteistyöryhmä yhdessä Snappertunan kanssa on myös mahdollista. 


 


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suo-


men riistakeskuksen sivustolle, riista.fi:hin. Sivulla kerrotaan tiiviisti työryhmien 


toiminnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tä-


män kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohel-


la sivuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä 


linkkejä hyödyllisille sivuille. 


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnume-


ronsa yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet. 


 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-


een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 
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11. MUUT ASIAT 


Kehittämispäiviltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja osanottajat kokivat, että 


vastaavanlainen palaverien sarja voitaisiin jatkossa järjestää vuosittain. Seuraavat 


kehittämispäivät sovitaan alustavasti syksylle 2018. 


- Työryhmältä pyydetään näkemyksiä ja ideoita kehittämispäivien sisällöstä ja 


toteutuksesta ensi vuodelle. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Keskusteltiin mm. tarpeesta saada perustietoa susista, ekologiasta ja niiden käyt-


täytymisestä jaettua työryhmän jäsenille.  


 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018 toimin-


tasuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa seuraavaan ko-


koukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Esityksen mukaisesti 


 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:15. 


 


 


 


 


 


 


 


Muistio on lähetetty kommenteille 18.12. 


Kommenttien perusteella tehtiin muutamia pienempiä tarkennuksia.  


Muistio on lähetetty tiedoksi koko reviiriyhteistyöryhmälle ja susikoordinaattori Mari 


Lylylle 4.1.2018. 


 


 


Jörgen Hermansson  





Mari.Lyly
Tiedostoliite
Raasepori-Salo_2017-12-05.pdf




KAJAANI-VUOLIJOKI ALUEEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO 3/2017 


 


AIKA 23.11.2017 klo 17.00 


PAIKKA Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen toimisto 


LÄSNÄOLIJAT 


Jauhiainen Kari Sirviö Esko 


Auvinen Siiri  Nissinen Heikki 


Ohtonen Matti 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Puheenjohtaja Kari Jauhiainen avasi kokouksen. 


 


2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 


Todettiin että edellinen pöytäkirja on toimitettu kaikille ryhmän jäsenille ja kaikki ovat osaltaan 


hyväksyneet pöytäkirjan. 


 


3. PETOYHDYSHENKILÖIDEN NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA 6.9.2017-23.11.2017 


Esko Sirviö ja Matti Ohtonen esittelivät oman susihavaintoihin perustuvan arvionsa Kajaanin-Vuolijoen 


alueen susitilanteesta edellisen kokouksen (5.9.) jälkeiseltä ajalta. Vuolijoelta oli kirjattu kahdeksan 


susihavaintoa. Ohtosen arvion mukaan Vuolijoen rhy:n alueella liikkuu säännöllisesti 6-8 susiyksilöä ja hän 


arvioi Metsälammin alueelle tulevaisuudessa muodostuvan uuden susireviirin keskuksen. 


Kajaanissa havaintoja oli kirjattu 12 kappaletta samalla aikavälillä. Havainnot vaikuttavat keskittyvän Etelä-


Kajaaniin Lahnasjärven ja Lehtovaaran väliselle alueelle. Keskustelua aiheutti Sokajärvellä 28.10. 


hirvenmetsästäjien lähietäisyydeltä tekemä näköhavainto sudesta. Sirviön arvioi metsästyskoiran olleen 


tilanteessa vaarassa, ja epäili kyseessä olevan Halla-ahon seudulla aiemmin alkusyksystä pihoissa vierailleen 


susiyksilön.  


Sirviön arvioi eteläiseen Kajaaniin muodostuvan, tai jo jopa muodostuneen, uuden susireviirin. Samoin hän 


arvioi nykyisellä kannan kehityksellä myös Pohjajoen seudulle muodostuvan tulevaisuudessa uuden 


susireviirin. Tämänhetkiseksi Kajaanin rhy:n alueella liikkuvien susien määräksi Sirviö arvioi 11 yksilöä. 


 


4. MUUT ASIAT 


Todettiin että MTK:n edustusta ei ole ollut paikalla yhdessäkään työryhmän kokouksessa vuoden 2017 


aikana. Päätettiin että Nissinen tiedustelee MTK:lta katsovatko he ylipäätään tarpeelliseksi jatkossa 


osallistua reviiriyhteistyöryhmän toimintaan. 


Keskusteltiin Kajaanin kaupunginhallituksen 14.11. tekemästä kannanotosta petotilanteeseen. Kannanottoa 


pidettiin pääpiirteissään asiallisena, mutta keskustelua herätti se miksi reviiriyhteistyöryhmää ei oltu kuultu 


kannanoton valmisteluvaiheessa. Myöskään ainakaan Vuolijoen riistanhoitoyhdistykseen ei ollut oltu 


Kaupungin taholta missään yhteydessä eikä kannanottoa oltu toimitettu rhy:lle tiedoksi.  







Todettiin että reviiriyhteistyöryhmää on tarve tehdä tunnetuksi, paitsi yleisesti, niin myös paikallishallinnon 


piirissä. Muuten sovittiin että kannanotto ei vielä tässä vaiheessa vaadi työryhmän taholta muita 


toimenpiteitä. 


Puhuttiin myös siitä miksi valtion eri organisaatioiden, esimerkiksi Luken, työntekijät eivät kirjaa tekemiään 


suurpetohavaintoja Tassu-järjestelmään. Pidettiin avoimuuden kannalta tärkeänä, että valtion rahoituksella 


kerätty data olisi julkista ainakin siinä määrin kuin petoyhdyshenkilöidenkin keräämä tieto. Sovittiin että 


Jauhiainen tiedustelee työryhmien koordinaattorilta mikä estää esimerkiksi Luken ja Rajavartiolaitoksen 


henkilöstöä kirjaamasta tekemiään havaintoja Tassu-järjestelmään. 


Keskusteltiin myös yleisesti millä edellytyksillä henkilö voi päästä Tassu-järjestelmän käyttäjäksi. Pidettiin 


toivottavana että jatkossa myös luontojärjestöissä toimivat henkilöt saataisiin laajemmin mukaan 


tekemään yhteistyötä petohavaintojen keräämisessä. 


 


5. MINISTERI JARI LEPÄN TAPAAMINEN SOTKAMOSSA 28.11.2017 


Käsiteltiin Kari Jauhiaisen ministeritapaamiseen laatima esitelmä, jonka hän tulee esittämään tilaisuudessa. 


Tehtiin yhdessä esitelmään pieniä muutoksia ja lisäyksiä. Todettiin että esitelmässä tulevat esille kaikki 


oleelliset asiat, jotka tilaisuudessa halutaan tuoda ministerin ja paikalla olevien virkamiesten tietoon.  


 


6. KEINOT HÄIRIKKÖSUSIEN KARKOTTAMISEEN 


Jatkettiin edellisessä kokouksessa alkanutta keskustelua häirikkösusien karkotuksesta. Todettiin jälleen että 


nykyiset häirikkösuden karkotukseen käytetyt menetelmät ovat pääsääntöisesti epäkäytännöllisiä. 


Esimerkkinä mainittiin Riistakeskuksen karkotusase ja huonot kokemuksen koiran avulla suoritetusta 


karkotuksesta 


Jauhiainen toi esille uutena ajatuksena mahdollisuuden siirtää häiriötä aiheuttavia yksilöitä elävänä pois 


seudulta, jossa ne ovat aiheuttaneet ongelmia. Pohdittiin myös lisää jo edellisessä kokouksessa esille tuotua 


mahdollisuutta käyttää karkotuksessa valo- ja ääniefektejä. Mietittiin myös mahdollisuutta käyttää 


laumanvartijakoiria karkotukseen. 


Päätettiin että Jauhiainen tiedustelee työryhmien koordinaattorilta millaisia karkotukseen liittyviä 


ratkaisuja on ollut esillä muissa työryhmissä, ja mahdollisuutta saada asiantuntijoiden arvioita mietittyjen 


karkotusmenetelmien käyttökelpoisuudesta. 


 


7. SEURAAVA KOKOUS 


Päätettiin että seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana aikana, mahdollisesti pian sen jälkeen kun 


työryhmien koordinaattori on toimittanut aineistoa kokousta varten. 


 


8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 


 


 


Kari Jauhiainen  Heikki Nissinen 


puheenjohtaja  sihteeri 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
Kajaani-Vuolijoki_2017-11-23.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS __/2017 


 


Aika: 4.12.2017 klo: 17.30 


Paikka: Ampumarata 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Harri Huttunen  x  


Reima Ovaskainen  x  


Arto Tanskanen  x  


Ismo Parkkinen  x  


Leila Tuononen  x  


Arja Oksman  x  


Timo Möttönen  x  


Alina Koponen  x  


    


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 


 


Harri Huttunen avasi kokouksen kello 17:45 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Huttunen ja muistion pitä-


jäksi Alina Koponen. 


 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistion laatija välittää muistion sähköpostitse työryhmän jäsenille 


heti sen valmistuttua. Kun kaikki jäsenet ovat hyväksyneet muistion, se välitetään 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee muistion reviiriyhteistyö-


ryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä. 


 


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


 


 


5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1) 
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Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehtyjen havaintojen 


(etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 


- Keskustelun tueksi on toimitettu elokuun–marraskuun havaintokartta (liite 1). 


Erityisesti vahinkojen osalta on huomioitava viive, jolla haetut korvaukset kir-


jautuvat Riistavahinkorekisteriin. Myöskään Tassu-järjestelmään eivät kaikki 


havainnot ole välttämättä ehtineet tulla kirjatuksi. 


- Miten hyvä on Tassu-kirjausten kattavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta, kuvaillaan mahdollisten laumo-


jen reviirialueet. 


 


Päätös: Susireviirityöryhmä keskusteli asiasta. Ismo petoyhdyshenkilönä esitteli Tassu-


tietokantaa.  Erillinen liite susitilanteesta. Ajalla 1.1.-4.12.2017 118 susihavaintoa., 


josta ajalla 1.8.-4.12.2017 27 susihavaintoa, ei merkintöjä laumoista/pentueista. 


Keskustelusta kirjattua: 


 


 Reima: Talven 2016-17 suden uloste-DNA-keräysten perusteella saatiin 8 eri yksi-


lön DNA. Tähän lukumäärään sisältyy tammikuussa 2017 metsästetty susi. Alueel-


ta on kaadettu myös laittomasti yksi susi.  


 


Hyväksyttyjä näytteitä oli noin 50 eli tulosta voidaan pitää luotettavana. Panjan re-


viiri on siis edelleen olemassa: tilanne nyt havaintoja kahdesta yksilöstä ja vahvis-


tamaton havainto kolmannesta. Susimäärän laskua selittää nuorten yksilöinen läh-


teminen omalle alueelleen ja yksi nuori ammuttu susi sekä se, ettei alueelta ole 


havaintoja uudesta pentueesta.  


 


 Reiman ja Ismon mukaan Tassu-havaintojen lukumäärä suden osalta luotettava. 


Yleensäkin havaintokirjauksia tehty kattavasti. 


 


 Merkitään tiedoksi.  


 


 


6. TILANNEARVIO SUSIEN AIHEUTTAMISTA VAIKUTUKSISTA ALUEELLA 


Keskustellaan susien vaikutuksista: 


- Onko susista koettu haittaa alueella? Jos on niin, minkälaista? 


- Onko ongelmiin puuttumiseksi toteutettu toimia (susia houkuttavien ravintoläh-


teiden poisto, susien karkottaminen tai poisto, ym.)? Minkälaisia, ja miten ne 


ovat vaikuttaneet? 


 


Päätös: Susireviirityöryhmä keskusteli asiasta. Kaksi ilmoitettua suden aiheuttamaa pe-


toeläinvahinkoa syyskaudella 2017. Syksyllä epätietoisuus susitilanteesta rajoitti 


koirien metsästyskäyttöä. Tällä hetkellä alueen susilla ei toimivia pantoja. Lumen 


tultua selvisi, ettei susihavaintoja ole. Aiemmin tänä vuonna yksi kuvaushaaska 


poistettu Juuan alueella.  


 


Merkittäviä ongelmia ei ole ollut, joten toimenpiteille ei tarvetta. Susireviirityöryhmä 


kuitenkin suosittelee metsästysseuroja sallimaan susien pannoittaminen alueil-


laan, koska toimivat pannat helpottavat susitilanteen seurantaa ja siten vähentävät 


niiden aiheuttamia vahinkoja. Susireviirityöryhmä lähettää asiasta tiedotekirjeen 


alueensa metsästysseuroille. 


 


 


7. LAUSUNTO/TILANNEARVIO SUSIEN METSÄSTYKSEN TARPEESTA 
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Kehittämispäivillä käytyjen keskustelujen pohjalta työryhmää pyydetään antamaan 


joko lausunto metsästyksen tarpeesta tai tilannekuvaus, jossa kerrotaan alueen 


susitilanteesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haitoista tehtyine toimenpiteineen. 


 


Päätös: Tällä hetkellä susireviirityöryhmä ei näe tarpeelliseksi antaa lausuntoa. Lausutaan 


tarvittaessa. 


 


 


8. TOIMIEN TILANNEKATSAUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (LIITE 2) 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on): 


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? 


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu? 


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten? 


 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. Pohditaan, 


mitä voitaisiin parantaa ja tehdä toisin. Suunnitellaan toimintaa vuodelle 2018 poh-


jautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 2), jossa esitetään vuosi-


kello kokousajankohtineen ja -sisältöineen. 


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa? 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää ensi vuonna? 


- Seuraavan vuoden valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susien laittoman tap-


pamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan mahdol-


lisia toimia omalla alueellaan. 


 


Päätös: Susireviirityöryhmä kokoontuu tilannekatsaukseen seuraavan kerran helmi-


maaliskuussa. Kokoonnutaan aiemmin, mikäli vahinkotilanne sitä edellyttää. Ke-


sällä/syksyllä(?) pidetään palaveri DNA-tutkimuksen havainnoista.  Susireviirityö-


ryhmän toimintateeman mietinnöt seuraavassa palaverissa: yksi mahdollinen tee-


ma valvonta.  


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös: Susireviirityöryhmä jatkaa toimintaansa vuonna 2018. 


 


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suo-


men riistakeskuksen sivustolle, riista.fi:hin. Sivulla kerrotaan tiiviisti työryhmien 


toiminnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tä-


män kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohel-


la sivuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä 


linkkejä hyödyllisille sivuille. 


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnume-


ronsa yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet. 


 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-


een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 


 


Päätös: Harri on välittänyt tiedot Juuan osalta. Merkitään tiedoksi työryhmälle. 
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11. MUUT ASIAT 


Kehittämispäiviltä saatu palaute oli pääosin positiivista ja osanottajat kokivat, että 


vastaavanlainen palaverien sarja voitaisiin jatkossa järjestää vuosittain. Seuraavat 


kehittämispäivät sovitaan alustavasti syksylle 2018. 


- Työryhmältä pyydetään näkemyksiä ja ideoita kehittämispäivien sisällöstä ja 


toteutuksesta ensi vuodelle. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Keskusteltiin tiedotuksesta, kohderyhmänä erityisesti lapset. Tiedotus katsotaan 


riistahallinnon tehtäväksi.  


 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018 toimin-


tasuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa seuraavaan ko-


koukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Seuraava kokousaika ja -paikka sovitaan myöhemmin. 


 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20. 


 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
Juuka_2017-12-04.pdf




   1 (4) 


SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2017 


Aika: 2.11.2017 klo: 18.00 


Paikka: Asema 13, kokoustila, Keskuskatu 13, Sotkamo 


Jäsenet:  


Nimi  yhteisö  läsnä  poissa  


Juhani Voutilainen, pj  SML, Kainuun piiri  X    


Alpo Komulainen  Sotkamon luonto ry  X    


Jouni Heikkinen  petoyhdyshenkilö  X    


Merja Ojalammi  Sotkamon kunta  X    


Pasi Heikkinen  MTK Sotkamo    X  


Jari Korhonen, siht  Sotkamon rhy  X    


vara Jari Kyllönen  petoyhdyshenkilö    X  


vara Jyrki Nykänen  MTK Sotkamo    X  


  


Nimi Läsnä Poissa  


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen.  


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Päätetään kokouksen puheenjohtajasta ja muistion laatijasta.  


Päätös:  Valittiin Juhani Voutilainen puheenjohtajaksi ja Jari Korhonen muistion laatijaksi.  


 


3. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN / MUISTION TARKISTAMINEN 


Päätetään, että työryhmän koollekutsuja välittää muistion työryhmän jäsenille 


sähköpostilla heti sen valmistuttua.  


Päätös:  Hyväksytään muistio kokouksen päätteeksi.  


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä päätetään siihen tehtävistä lisäyksistä ja 


muutoksista.  


Päätös:  Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.  
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5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA SYKSYLLÄ 2017 


Työryhmän näkemys alueen nykyisestä susitilanteesta.  


– Käydään keskustelu alueen susitilanteesta, havainnoista, pihavierailuista ja 


vahingoista. Verrataan tilannetta edelliseen kokoukseen, onko tilanne muuttunut. 
Laumahavainnot (pentue) ovat tärkeitä.  


Päätös:   Susia on ollut Sotkamon alueella tämän syksyn aikana enemmän kuin edellisenä 


syksynä. Kunnan alueella arvioidaan sulan maan aikana saatujen havaintojen 


perusteella olevan 12 – 14 sutta. Tämän lisäksi alueen laidoilla käy ajoittain kolme 


tunnettua laumaa. Liitteenä 1 on karttakuva Sotkamon susitilanteesta syksyllä 2017. 


Kunta on järjestänyt syksyn aikana alaluokkalaisten koulukuljetuksia 


PohjoisTipaksella, Kontinjoella ja Naapurinvaaran – Torinkylän alueilla julkisen 


paineen ja susitilanteen johdosta. 


 


6. TOIMENPITEIDEN TILANNEKATSAUS 


(A) VÄLIARVIOINTI PAIKALLISTEN TOIMENPITEIDEN ETENEMISESTÄ, 


ONNISTUMISESTA JA TULOKSISTA 


Yhteistyöryhmän tehtävänä on erilaiset alueelliset erityiskysymykset huomioiden 


luoda paikallinen kokonaisnäkemys susitilanteesta, suunnitella ennaltaehkäiseviä 


toimia ja punnita metsästyksen prioriteetteja. Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä 


tehtäviä on siis määritellä paikallisia toimenpiteitä.  


Arvioidaan aiemmin käynnistettyjen toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia on):  


- Mitkä toimenpiteet ovat lähteneet käyntiin? Onko toteuttamisessa ollut ongelmia?  


- Minkälaisia tuloksia on saavutettu?  


- Jatketaanko toimenpiteitä? Miten?  


Päätös:   Viime vuonna suden biologiasta tiedotettiin, mutta tiedon lisääminen väestön 


keskuudessa olisi tärkeää. Päätettiin selvittää mahdollisuuksia järjestää Sotkamossa 


yleisötilaisuus tämän vuoden aikana. Tilaisuuteen suunniteltiin pyytää puhujiksi 


poliisin edustajaa (komisario Juha Niemelä), Suomen riistakeskuksen edustajaa 


(riistapäällikkö Jukka Keränen), Suomen metsästäjäliiton edustajaa (toiminnanjohtaja 


Heli Siitari) ja Luonnonvarakeskuksen edustajaa (tutkija Samuli Heikkinen).  
 


(B) UUDET TOIMENPITEET JA TYÖRYHMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 


Käydään keskustelua siitä, onko alueella tarvetta uusille toimenpiteille. Entä olisiko 


työryhmän toimintaa mahdollista kehittää edelleen? Keskustellaan ja pohditaan mitä 


voitaisiin parantaa ja tehdä toisin.   


- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa?  


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää?   


- Valmistellaanko arvio tarpeesta vahinko-, taloudellisin tai sosiaalisin perustein 


Metsästyslain 41 a § 1 mom, 3 k perusteella haettavalle poikkeusluvalle?  


Päätös:   Päätettiin ryhtyä valmistelemaan arviota vahinkoperusteisen poikkeusluvan 


tarpeesta  


perustana kohdassa 5 käsitelty susitilanne ja lopputulemana myönteinen kannanotto.  


Alpo Komulainen esitti kantanaan, että susien karkottamiseen tarvittaisiin aina lupa 


silloin, kun paikallinen susitilanne sitä edellyttää. Lisäksi pitäisi olla yksittäinen 


alueellinen tappolupa käytettäväksi välttämättömissä, pakottavissa tilanteissa. Tämä 
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edellyttäisi kuitenkin vahvaa luottamusta toimijoiden kesken, mutta todennäköisesti 


myös tukisi luottamuksen vahvistumista.  


 


7. ARVIO VIRANOMAISYHTEISTYÖN TOIMIVUUDESTA TYÖRYHMÄN NÄKÖKULMASTA 


Käydään keskustelua viranomaisten roolista yhteistyöryhmien toiminnan 


avustamisessa ja tukemisessa.  


Arvioidaan viranomaisten toimenpiteiden vaikutuksia susien hoitosuunnitelman 


suhteen. 


Suomen riistakeskus on antanut luvan maksaa matkakorvaukset 


susireviiriyhteistyöryhmän kokouksista. 


Päätös:  Kirjattiin tiedoksi, että Sotkamon kunnanhallitus on tehnyt kannanoton susitilanteesta 


kokouksessaan 17.10.2017.  


Merja Ojalammin ehdotuksesta Sotkamon kunnan edustajaksi valittiin 


kasvatusjohtaja Ville Manninen ja Merja Ojalammi on jatkossa varajäsen. 


 


Toivotaan Luonnonvarakeskukselta susireviiriyhteistyöryhmille susitutkimusten 


tuottamaa analysoitua tietoa alueen susista, niiden määristä ja lajipuhtaudesta sekä  


muusta merkittävästä tiedosta. Tämä päätös pyydetään välittämään 


Luonnonvarakeskukselle. 


 


Päätettiin maksaa matkakorvaukset yhteistyöryhmän kokousjäsenille matkalaskua 


vastaan. Korvaukset maksetaan myös takautuvasti edellisistä kokouksista. 


 


8. SEURAAVA KOKOUS 


Seuraavan kokouksen ajankohta viikoilla 15 - 17 / 2018.  


Päätös:  Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.4.2018 klo 18.00.  


Tarvittaessa kokoonnutaan aiemmin.  


 


9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.31.  


 


 


JUHANI VOUTILAINEN                     JARI KORHONEN                 


Kokouksen puheenjohtaja                     Muistion laatija  
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Liite 1: Karttakuva Sotkamon susitilanteesta syksyllä 2017 
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