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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS nro 1/2018 
 


Aika: 29.1.2018 klo: 12:20 – 15:20 
Paikka: Tammisaari, Reuterintie 8 
Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 
Thomas Flemmich Raaseporin kaupunki x  
Stefan Holmberg alueen riistanhoitoyhdistykset x  
Sebastian Nurmi lampaiden kasvattajat  x 
Hans Lindholm Snappertunan kyläyhdistys x  
Gustav Munsterhjelm Raaseporin Natur och Miljö x  
Maria Sainio Länsi-Uudenmaan poliisilaitos x  
Pasi Tuike Länsi-Uudenmaan poliisilaitos  x 
    
Visa Eronen Suomen riistakeskus Uusimaa x  
    
    
    


 
 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Visa Eronen avasi kokouksen 12:20. 
 
 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 
 


Päätös:  
Päätettiin, että Visa Eronen johtaa puhetta ja laatii muistion tässä kokouksessa. 
 


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:  
Päätettiin esityksen mukaan. 
 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 
 


Päätös:  
Päätettiin käyttää asialistana toimitettua esityslistaa. 
 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANON HYVÄKSYMINEN 


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


Päätös:  
Läsnäolijat esittäytyivät. Käytiin keskustelu ryhmän kokoonpanosta. Varahenkilöi-
den osalta todettiin, että jäsenet selvittävät seuraavaan kokoukseen mennessä 
onko heille esittää varahenkilöä. Osalle jäsenistä varahenkilö on esitetty taustahon 
puolesta jo ennen tätä kokousta. Työryhmän läsnä olevat jäsenet antoivat puhe-
linnumeronsa, jotta se voidaan julkaista työryhmäsivulla. 
 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen nykyi-
sestä susitilanteesta viime kuukausilta. Keskustellaan alueen susitilanteesta tehty-
jen havaintojen (etenkin pentueisiin viittaavat) kautta: 
- Keskustelun tueksi on toimitettu viime kuukausien havaintokartta (liite 1). Va-


hinkojen osalta on huomioitava, että tietojen siirtymisessä Riistavahinkorekiste-
riin voi olla viivettä eikä järjestelmään kirjata niitä vahinkoja, joista ei ole mak-
settu korvausta. Myöskään Tassu-järjestelmään eivät kaikki havainnot ole vält-
tämättä ehtineet tulla kirjatuksi. 


- Miten hyvä on Tassu-kirjausten kattavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 
- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta, kuvaillaan mahdollisten laumo-


jen reviirialueet. 
 


Päätös:  
Käytiin läpi alueen susitilannetta havaintojen ja vahinkotietojen pohjalta. Alueella 
on viime kuukausilta havaintoja enimmillään kuuden suden ryhmästä, mutta sa-
manaikaisesti kuuden yksilön ryhmän kanssa on tehty havaintoja yksittäisestä su-
desta. Alueella arvioidaan liikkuvan tällä hetkellä 7-8 susiyksilöä. Pihahavaintoja 
tehdään runsaasti ja säännöllisesti. Todettiin, että kaikkia alueen susihavaintoja ei 
havaintojen suuren määrän vuoksi ole ilmoitettu petoyhdyshenkilöille. Tassu-
kirjausten kattavuuden osalta todettiin, että kattavuudessa voi olla alueellista vaih-
telua, mutta kirjauksia on siinä määrin kattavasti, että tilanteesta saadaan varsin 
hyvä yleiskuva. Reviirialueen osalta epävarmuutta on siinä kuinka paljon kyseisen 
alueen sudet käyttävät tien 25 pohjoispuolelle jääviä alueita. Toisaalta myöskin re-
viirin itäreunan osalta on epävarmuutta reviirin suuruudesta. Käynnissä oleva 
DNA-keräys voi tuoda asiaan lisävalaistusta reviirin laajuuden osalta. Tämän revii-
rin alueelta on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille tehty vuonna 2017 neljä 
vahinkoilmoitusta lammasvahingoista sekä yksi ilmoitus koiravahingosta. Vahinko-
jen rahallinen arvo on riistavahinkorekisterin mukaan vajaa 7000 euroa. Maakun-
nan rajan molemmin puolin sijaitsevalla reviirillä Tenholan, Pohjan, Kiskon, Perni-
ön alueella liikkuu pienempi susilauma. 
 


7. 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:  


Sudet liikkuvat alueella runsaasti lähellä asutusta ja ovat pelottomia ihmistä koh-
taan. Susia pelätään. Osa ihmisistä ei uskalla enää liikkua luonnossa tai ulkoilut-
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taa koiriaan alueella. Pelätään lasten turvallisuuden puolesta. Susien käytös ja 
läsnäolo aiheuttaa huolta alueen maitotiloilla ja lampaiden pitäjät ovat hyvin huo-
lissaan susitilanteesta. Susien vuoksi koirien käyttö metsästyksessä on vähentynyt 
paljon. Hevosilla ratsastamista pelätään susien kohtaamismahdollisuuden vuoksi. 
Sudet aiheuttavat alueella sosiaalista haittaa. Alueella on muutettu koulukyytijär-
jestelyjä susien vuoksi ja koulukyytien järjestämiseen liittyy haasteita. Tuotiin esille 
näkökulma, että sudet eivät kuulu tämän kaltaiselle runsaasti asutulle alueelle, 
jossa ei ole suuria metsäalueita. Susien läsnäolo on houkutellut alueelle susia 
seuraavia ihmisiä muualtakin Suomesta. Riistakameroita on varastettu. Susien 
ympärille on syntynyt alueella sosiaalinen konflikti. 
 


8. 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:  
Susien pelottoman käyttäytymisen ja runsaiden pihahavaintojen vuoksi alueelle on 
haettu syksyn ja talven 2017-2018 aikana kaksi kertaa poikkeuslupaa kolmen su-
den pyyntiin. Poikkeuslupaa kahdelle sudelle haettiin myös talvella 2016-2017. 
Suomen riistakeskus teki lokakuussa 2017 myönteisen poikkeuslupapäätöksen, 
jolla sallittiin susien karkottaminen ja tiukkojen ehtojen täyttyessä yhden suden 
pyynti. Poikkeusluvan nojalla kaadettiin yksi susi lokakuun 2017 lopussa. Kyseinen 
yksilö oli todennäköisesti lauman alfauros. Toiseen poikkeuslupahakemukseen 
tehtiin kielteinen päätös tammikuussa 2018. Alueella on tehty suuri määrä karko-
tusyrityksiä poliisin karkotusmääräyksen sekä Suomen riistakeskuksen poikkeus-
luvan nojalla. Susia on karkotettu toistuvasti paukkupatruunoilla ja miesajolla, mut-
ta karkotuksilla ei ole havaittu olevan toivottua pidempiaikaista vaikutusta susien 
käyttäytymiseen. Kipua tuottavia karkotuksia ei ole yrityksistä huolimatta onnistuttu 
toteuttamaan. Alueella on nähty tarpeelliseksi metsästää susia, mutta myös vas-
takkaisia näkökulmia alueella esiintyy. Alueen susitilanne on monella tapaa hanka-
la. Yhteistyöryhmä näkee tarpeellisena, että susitilanteen hallintaan luotaisiin toi-
mintasuunnitelma. 
 


9. ALUEEN PETOAITATILANNE 


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


takeskukseen alueen riistasuunnittelijalle. Suomen riistakeskus myöntää ha-
kemuksesta petoaitamateriaaleja eläintiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona 
on kustannustehokkuus (suojattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset). 
Määrärahoja aitamateriaalien hankintaan on vuosittain rajallinen summa. 


 
Päätös:  


Käytiin läpi alueen petoaitatilanne. Alueella on yksi valmis petoaita ja toinen on ra-
kenteilla. Tietoa petoaidoista ja niiden hankintamahdollisuuksista on levitetty alu-
eella. Arvioitiin, että alueen eläintenpitäjät ovat tietoisia siitä, että petoaitoja on 
mahdollista hakea. 
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10. TOIMINNAN SUUNNITTELU VUODELLE 2018 (LIITTEET 2 JA 3) 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. 
Suunnitellaan toimintaa pohjautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 
2), jossa esitetään vuosikello 2018 kokousajankohtineen ja sisältöineen. 
- Käydään keskustelua siitä, millaisille toimenpiteille alueella on tarvetta. Toteut-


tavat toimenpiteet voivat liittyä esim. seuraaviin asioihin (ks. tarkemmin liittees-
tä 3: Suden kannanhoitosuunnitelman valmistelussa esitettyjä toimenpide-
ehdotuksia): 
• Tiedotus 
• Koulutus 
• Vahinkojen ennaltaehkäisy 
• Petohavainnoinnin kehittäminen 
• Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen 
• Yhteistyön tiivistäminen riistahallintoon, -tutkimukseen ja viranomaisiin 


- Pohditaan yhdessä alueelle tarvittavia toimenpiteitä. Käytetään apuna toimen-
pidekuvausta (liite 3). Valitaan 1–3 tärkeintä, joita lähdetään ensimmäisenä to-
teuttamaan yhteistyöryhmän alueella Suomen riistakeskuksen avustuksella. 
Huomioidaan, että vuoden 2018 valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susi-
en laittoman tappamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan 
pohtimaan mahdollisia toimia omalla alueellaan. 


- Pohditaan rahoituksen tarvetta toimenpiteisiin. Selvitetään rahoituslähteiden 
mahdollisuudet (mm. riistanhoitoyhdistys, kunta tai kaupunki, kyläyhdistykset, 
Leader-rahoitus). Suomen riistakeskus voi avustaa rahoituksen hankkimises-
sa. 


 
Päätös:  


Toimintasuunnitelmapohjaa hyödynnetään vuoden 2018 toiminnassa. Pohdittiin 
tarpeellisia toimenpiteitä. Päätettiin, että seuraavan kokouksen käsittelyyn valmis-
tellaan toimintasuunnitelmaa susitilanteen hallitsemiseksi. 
 
Kokouksen kuluessa keskusteluissa tuotiin esille, että susikannanhoitoa olisi tar-
koituksenmukaista suunnitella yksittäisiä reviirejä laajemmalla alueella. Alueen tu-
lisi olla tarkoituksenmukainen, jotta siellä voitaisiin arvioida eri toimenpiteiden tar-
peellisuutta reviireillä ja eri reviirien tilannetta. Nykyisin susikannalle on määritelty 
pienin elinvoimainen kanta, joka koskee koko maata. Tätä tarkastelutapaa pidettiin 
liian karkeana. 
 


11. 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. 
 
Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa keskustelualu-
een muodossa, jossa työryhmien jäsenet kirjoittavat kukin omalla nimellään. 
 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 
 
 


12. MUUT ASIAT 


 
Mahdolliset muut alueen asiat. 
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Päätös: Muita asioita ei ollut. 
 
 


13. SEURAAVA KOKOUS 


Työryhmä sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta toimintasuunnitelmansa mu-
kaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa seuraavat kokousmateriaalit helmikuussa. 
- Työryhmä voi halutessaan kokoontua toimintasuunnitelman mallista (liite 2) 


poiketen. Suomen riistakeskuksen koordinaattori voi tällöin toimittaa pyydettä-
essä esim. havaintomateriaalia. 


 
Päätös:  


Seuraava kokous pidetään kesäkuun loppupuolella. Tarkempi paikka ja aika sovi-
taan myöhemmin, kun tiedetään milloin Luonnonvarakeskus tuottaa kanta-
arviolausunnon. 
 


14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:20. 
 





antti.rinne
Tiedostoliite
Inkoo-Snappertuna_2018-01-29.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2018 


 


Aika: 19.6.2018 klo 10:00 


Paikka: Karjaan ABC, Raasepori 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Thomas Flemmich Raaseporin kaupunki  x 


Stefan Holmberg alueen riistanhoitoyhdistykset  x 


Sebastian Nurmi lampaiden kasvattajat x  


Hans Lindholm Snappertunan kyläyhdistys x  


Gustav Munsterhjelm Raaseporin Natur och Miljö x  


Markus Ramstedt Länsi-Uudenmaan poliisilaitos  x 


Tobias Forstedt Länsi-Uudenmaan poliisilaitos x  


Mikael Kopra alueen riistanhoitoyhdistykset x  


Visa Eronen Suomen riistakeskus Uusimaa x  


Antti Rinne Suomen riistakeskus x  


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Visa Eronen avasi kokouksen klo 10:10. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös:  


Päätettiin, että Visa Eronen toimii puheenjohtajana ja laatii muistion. 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös:  


Päätettiin esityksen mukaan. 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös:  


Päätettiin käyttää lähetettyä esityslistaa asialistana ja keskustella muissa asioissa 


Raasepori-Salo reviirin yhteistyöryhmän tilanteesta. 


5. LUKEN KANNANARVIO ALUEELTA, TYÖRYHMÄN NÄKEMYS TILANTEESTA 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen julkaisema tuore susikanta-arvio. Keskity-


tään erityisesti oman alueen arvioon. 


 


Päätös:  


 


Susiyksilöiden määrän arvioidaan alueella olevan suurempi kuin kanta-arvion nel-


jä. Tuotiin esille käsitys, että alueella on helmikuussa ollut vielä ainakin seitsemän 


eri susiyksilöä. Luonnonvarakeskuksen kenttähenkilö on takajäljittänyt 6 suden po-



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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rukkaa joulukuussa, ja lisäksi toisaalla oli tuolloin yksi susi, mutta kanta-arviossa 


on vain neljä sutta. Kanta-arvio kuvaa maaliskuun alun tilannetta. Myös kuvia on 


tunnistettu useammasta susiyksilöstä ulkonäön perusteella. Sudet liikkuvat kevääl-


lä enemmän pienemmissä porukoissa kuin koko laumana, jolloin havaintoja ei ker-


ralla tule kuin muutamasta sudesta, vaikka alueella olisikin suurempi lauma. Kuvis-


ta on tunnistettu reviirin alueelta vielä keväällä viisi eri yksilöä. Susista on selkeästi 


kaksi pentua, jotka liikkuvat rohkeammin asutuksen lähellä. 


 


Karkotuksia tehty runsaasti, ja kevään aikana on onnistuttu karkottamaan susia 


myös kumipanoksilla. Karkotuksilla ei koeta olevan kuitenkaan vaikutusta susien 


käyttäytymiseen, vaan sudet ovat palanneet karkotuksista huolimatta. 


 


Paikallisia haluttaisiin kuultavan enemmän omien alueidensa susimääristä.  


 


6. KANTA-ARVIOON ALUEELTA SAATU AINEISTO JA TOIMET SEN PARANTAMISEKSI 


Arvioidaan alueelta saatua havainto- ja mahdollisen DNA-aineiston kattavuutta. 


- Onko alueelta kerätty DNA-näytteitä, saatiinko hyvä otos? Tiedotetaan työryh-


miä siitä, miten keräys ensi talvena jatkuu (laajentuuko uusille alueille?). 


- Miten kattavasti alueelta kirjattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään 


- Onko tarvetta saada alueelta selvästi kattavampi aineisto, miten ryhmä voisi tä-


tä tukea? 


 


Päätös:  


 


Aineisto on kattavaa ja DNA-näytteiden keruuseen myös jatkossa suhtaudutaan 


positiivisesti. Niiden hyödyt nähdään selkeästi ja näytteitä kerättäisiin mielellään 


enemmänkin. 


 


Poliisille havaintoja ilmoitetaan arviolta aiempaa vähemmän. Ihmiset soitetaan 


suoraan alueen metsästäjille tai laittavat havainnoista tietoa sosiaaliseen mediaan. 


Olisi tarvetta lisätä ihmisten tietämystä siitä minne kulloinkin on syytä ottaa yhteyt-


tä tai ilmoittaa. 


 


Alueen susista on erittäin runsaasti kuva- ja videomateriaalia, ja tätä haluttaisiin 


olevan mahdollista laittaa myös Tassuun. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole mah-


dollista, johon haluttaisiin muutos.  


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Mitä toimenpiteitä suunniteltu toteuttavaksi kesän aikana? Tarvitaanko toimenpi-


teiden toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Kokous voisi työstää edelleen sähköpostilla lähetettyä toimintasuunnitelman run-


koa: 


 


Suunnitelma voisi näyttää esimerkiksi tämän tapaiselta: 
 
Ennaltaehkäisevät toimet ja tiedotus 


-       Tiedotustilaisuus (tai useita) sudesta lajina ja kannan kehityksestä alueella. Myös kannanhoitoon 


liittyvistä asioista (ml. metsästys) sekä työryhmien roolista on hyvä kertoa paikallisille. Tällä tie-


dottamisella voitaisiin myös pyrkiä oikomaan alueella ilmenneen konfliktin taustalla olevia ristirii-


taisia käsityksiä. 


-       Koulukyyditykset: tarpeen arviointi. 
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-       Petoaidat: tarpeen kartoitus, ryhmä välittää tietoa siitä, miten aitoja pystytetään ja miten materi-


aaliavustusta voi saada. 


-       Laumanvartijakoirat: ryhmä hankkii tietoa, välittää sitä asiasta kiinnostuneille. 


-       Aktiivinen tiedottaminen susien liikkeistä tietoa tarvitseville, tarkoituksena vahinkojen ehkäisy 


(esim. metsästäjien WhatsApp-ryhmät) 


Susien läsnäoloon reagointi ja tiedotus 
-       Havainnot: Hankitaan tietoa ja ohjeistetaan paikallisia siitä, miten tulee toimia kohdatessaan su-


den tai sen jälkiä. Havaintoilmoitukset petoyhdyshenkilölle, jolta kirjaukset Tassuun. 


-       Uhkaavat tilanteet: ilmoitus aina hätäkeskuksen kautta poliisille. 


-       Pihakäynnit: tiedotetaan viranomaisten uudesta toimintamallista pihakäyntien sattuessa. 


-       Vahingot: tiedotetaan siitä, millaisia vahinkoja riistavahinkolain nojalla korvataan ja mistä korvauk-


sia voi hakea. 


-       Painotetaan petoyhdyshenkilöverkoston merkitystä virallisten havaintokirjausten tuottajina (kaik-


kien viranomaisten sekä tutkimuksen käyttämä työkalu!). 


 


 


Päätös:  


  


 Keskusteltiin toimintasuunnitelmarungon toimenpide-esityksistä ja pyrittiin arvioi-


maan sitä mitä niistä olisi tarkoituksenmukaista ryhtyä toteuttamaan, tai onko jotain 


muita tarpeellisia toimenpiteitä.  


 


Keskusteltiin poliisihallituksen antamasta ohjeesta suurpetotilanteiden osalta. Mal-


lissa lukee, että kahden karkotuksen jälkeen tulisi toimenpiteitä, mutta on jäänyt 


epäselväksi mitä ne ovat. Toimenpiteet perustuvat poliisin tilannekohtaiseen arvi-


ointiin. Toimenpide voi olla esimerkiksi suurpedon poistaminen tai tilanteen seu-


raaminen. 


 


Paikallisille tiedottaminen nähdään erittäin tärkeänä. Ryhmä voisi tehdä omat oh-


jeistukset yhteystietoineen, miten petohavaintojen tai -vahinkojen kanssa tulisi teh-


dä ja minne ottaa yhteyttä. Tällaisia ohjeistuksia voisi myös jakaa helposti eteen-


päin. Myös paikallislehdille suunnattu viestintä työryhmän toiminnasta olisi hyödyl-


linen. 


 


Koordinaattori lähettää ryhmän jäsenille valmiit pohjat toimintaohjeistuksista, joita 


jäsenet voivat muokata ja kun ne on saatu valmiiksi, ne voidaan lähettää eteenpäin 


jo kesällä tai syksyllä. 


 


 


 


8. MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 


Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 


- Peilaten esimerkiksi viimeiseen vuoteen, mikä oli hyvää ja mikä huonoa 


- Riistahallinnon, tutkimuslaitosten ja työryhmien toiminnan muutosehdotukset 


- Toivotaan myös muita kuin susikannan kokoon liittyviä ehdotuksia 


 


Päätös:  


Ehdotukset ja esille nousseet näkemykset: 


- Esityslistat & materiaalit ruotsiksi 


- Videoiden ja kuvien lähettäminen Tassun kautta 
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- Tuotiin esille näkemys, että suden metsästykseen olisi parempi tapa pääs-


tää vain muutama sudet tunteva metsästäjä, jotta saataisiin oikea yksilö 


varmasti kaadettua 


- ja että kaatolupien voimassaoloaikaa tuli pidentää reilusti, jotta varmasti 


saataisiin valikoitua oikea yksilö. Jos aika on lyhyt, valikointi voi kärsiä, kun 


lupa-ajan lopun lähestyminen luo painetta poikkeusluvan käyttämiselle.  


 


9. SALAMETSÄSTYS 


Keskustellaan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla saataisiin ennaltaehkäistyä su-


sien laitonta tappamista. Asiasta on tärkeää puhua, vaikka alueella ei olisi todettu 


susien salakaatoja. Yhteistyöryhmien tiedottamisen avulla laittomuuksia saadaan 


ennaltaehkäistyä ja ihmisille tiedoksi, että mikään sidosryhmä ei laittomuuksia hy-


väksy. Mikäli kokoukseen on pyydetty poliisin tai muun valvontaviranomaisen 


edustajaa paikalle, keskustellaan myös viranomaisten toiminnasta salametsästyk-


sen suhteen.  


 


Päätös:  


Salametsästystä ei suvaita, ja rakentavaa ilmapiiriä eri tahojen välillä haluttaan 


edistää. Kentältä kuuluu enevässä määrin äänenpainoja, että raja salakaatoihin 


ryhtymiselle lähestyy, koska susitilanteelle ei koeta voitavan tehdä mitään. Useat 


karkotukset työllistävät SRVA-henkilöitä paljon, eivätkä ne ole muuttaneet susien 


käyttäytymistä ihmisaremmaksi. On kuulunut puheita, että jos poikkeuslupiakaan ei 


saada, saatetaan susiongelma ratkaista omin päin.  


 


10. MUUT ASIAT 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna 


ryhmänä. Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, 


eikä se näy muille. Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin 


ryhmän jäsenille. Ryhmässä on helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa uu-


sia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et ole vielä liittynyt Facebookiin, on sin-


ne helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmistakaa, että kaikkien säh-


köpostit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi saadaan 


kaikille perille.  


 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun aika-


na.  


 


Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on 


jaettu kokousmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen 


huolella läpi ja tutustumaan myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  


Kuultiin esittelyä viestintäalustasta, syksyn kehittämispäivistä ja toimintaohjeistuk-


sesta ja keskusteltiin Raasepori-Salo reviiriyhteistyöryhmän tilanteesta. 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo-syyskuuta 2018. Suomen riis-


takeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 
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Päätös:  


 


Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 3.10.2018 klo 17 alkaen ABC-Karjaalla. 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00. 





antti.rinne
Tiedostoliite
Inkoo-Snappertuna_2018-06-20.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 29._5.2018 klo 16:00 


Paikka: Ampumarata 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Arja Oksman Luonnonsuojelu X  


Reima Ovaskainen Luke X  


Ismo Parkkinen Metsästysseura X  


Timo Möttönen Kyläyhdistys X  


Harri Huttunen RHY X  


Alina Koponen Kunta  X 


Leila Tuononen matkailu  X 


Arto Tanskanen MTK  X 


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Harri Huttunen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Harri Huttunen, puheenjohtaja. Timo Möttönen, muistion laatija 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksytään. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksytään sellaisenaan. 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää edustaja-


vaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan työryhmän 


kokoonpano kuluvalle vuodelle. 


- Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana. 


 


Päätös: Reima Ovaskainen kertoo, että hänen työnantajansa (Luke), on tuonut esille, ettei 


hän voisi osallistua susireviiriyhteistyöryhmän päätösten tekoon. Hän voi kuitenkin 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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osallistua asiantuntija jäsenenä tarvittaessa. Muut jäsenet jatkavat entisellään. Li-


säksi keskusteltiin, että tarvittaessa voimme kutsua poliisista edustajan susireviiriyh-


teistyöryhmän kokoukseen.  


   


 


6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 1 JA 2) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2018. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? Jos toimen-


piteet vaativat rahoitusta, suunnitellaan miltä tahoilta sitä voisi saada (esim. rhy). 


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


Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-


tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-


tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 


säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy tehok-


kaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nopeasti, jos 


kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko pyrkii susista 


eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta seuduilta mah-


dollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnallaan laajan met-


sästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös paikallinen ilma-


piiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäiseminen on kes-


keistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen kannanhoitoon. 


Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 


- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot (met-


sästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähallitus, 


luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja mitä tulisi 


jatkossa tehdä. Hoitosuunnitelma esitettyjä toimenpiteitä löytyy liitteestä 2. 


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vastaan. 


Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tietoa su-


sista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös: Toukokuu: Toiminnan suunnittelu. Elo-syyskuu: Kanta-arvio, tiedotus ja yhteistyö. 


Marras-joulukuu: Katsaus kuluneeseen vuoteen. Susireviiriyhteistyöryhmän ja alu-


eellisen riistaneuvoston puheenjohtajan tapaaminen. Yhteistyön edistäminen tiiviim-


mäksi viranomaisiin. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2018 (LIITE 3) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden (etenkin pentueisiin viit-


taavien) havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 3). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Harri Huttunen esitteli havainnot 1.12.2017-11.2.2018 ajalta. Ismo Parkkinen: 1.1.-


29.5.2018 48 jälkihavaintoa Tassussa. Alfapari Pinna ja Loppi on pannoitettu talven 


aikana. Reima Ovaskainen: Reviirialueelta on kerätty n.35 kpl dna-näyteitä joista n. 


28 kpl on onnistuneita. Alueella on näytteiden mukaan kaksi eri sutta. Reima pitää 


dna-näytteiden tulosta luotettavina. 
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8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 4) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 4, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään 


tietoa paikallisille. 


 


Päätös: Ohjeistus käytiin läpi. Ohjeistuksen ydinkohdista mainitaan paikallislehden jutussa.  


Havaintojen kirjaaminen Tassuun on erittäin tärkeää. Ilmoitus näkö- ja jälkihavain-


noista tulee tehdä heti petoyhdyshenkilölle. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Perustetaan WhatsApp-ryhmä työryhmälle. Tiedonkulku kokoryhmälle tietyissä asi-


oissa on helpompaa, kuin tekstiviesteillä tai sähköpostilla.  


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori toi-


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Seuraava kokous syksyllä 2018. Harri Huttunen kutsuu koolle. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:21. 





antti.rinne
Tiedostoliite
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KAJAANI-VUOLIJOKI ALUEEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO 1/2018 


AIKA 17.1.2018 klo 18.00 


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. 


2. LAUSUNNOT RIISTAKESKUKSELLE SUDEN METSÄSTYKSESTÄ 


Laadittiin Riistakeskukselle lausunnot kahteen sudenpyyntilupahakemukseen. Lausunnot 


lausuntopyyntöineen on liitetty pöytäkirjan liitteeksi. 


3. MUUT ASIAT 


Sovittiin että jatkossa pöytäkirjat hyväksytään siten, että sihteeri toimittaa valmiin pöytäkirjan 


puheenjohtajalle, joka välittää pöytäkirjan kokoukseen osallistuneille ryhmän jäsenille. Jokainen jäsen 


kuittaa mahdollisimman pian sähköpostilla puheenjohtajalle joko hyväksyvänsä pöytäkirjan tai esittää 


muutosehdotuksensa. Kun kaikki ovat hyväksyneet pöytäkirjan, niin puheenjohtaja toimittaa valmiin 


pöytäkirjan ryhmän jäsenille ja työryhmien koordinaattorille. 


7. SEURAAVA KOKOUS 


Päätettiin että seuraava kokous pidetään 15.3.2018 klo 18.00 Kajaanin rhy:n toimistolla.  


8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. 


 


 


Kari Jauhiainen  Heikki Nissinen 


puheenjohtaja  sihteeri 


  





antti.rinne
Tiedostoliite
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018 
 


Aika:  11.1.2018  klo: 18:00  


Paikka:  Linnakallio, Alavieska Läsnä:  


Nimi  Taho  Läsnä  Poissa  


Aho Markus  Viranomaiset  x    


Haapakoski Vesa  Koollekutsuja, Kylät, Rhy  x    


Korhonen Mauno  Maaseutuviranomaiset  x    


Kukkonen Esa  Metsästäjät, koirajärjestöt, Rhy  x    


Olkkonen Heikki  MTK  x    


Pahkala Matti  Kunnat  x    


Seppälä Ilkka  Petoyhdyshenkilöt, Rhy  x    


Siltala Kauno  Luonnonsuojelujärjestöt  x    


Visuri Tapio  Asiantuntija, Ylivieskan alue  x    


Lyly Mari  Koordinaattori, Riistakeskus  x    


        


        


  


  


1. KOKOUKSEN AVAUS  


Työryhmän koollekutsuja avasi kokouksen.  


Suomen riistakeskuksen hankekoordinaattori Mari Lyly kertoi kokouksen alussa 


oman työnsä taustoja ja tavoitteita.  


  


  


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija.  


  


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin koollekutsuja Vesa Haapakoski.  


  


  


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 


reviiriyhteistyöryhmien verkkosivulla riista.fi:ssä.  


  


Päätös: Toimitaan esityksen mukaisesti.  


  


  


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista.  


  


Päätös: Hyväksyttiin esityslista esitetyn muotoisena.  
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5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUVUONNA 2017 (LIITE 1)  


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen 


nykyisestä 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 


kirjautuvat 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 


laumojen reviirialueet.  


  


Päätös: Lähialueella (Ylivieska, Haapavesi, Oulainen, Nivala) on yksi susilauma.  


  


Pyhäjoen alueella on varmuudella neljä sutta. Siitä ei ole varmuutta onko sudet 


aikaisemman lauman jäseniä. Tassujärjestelmän kirjaukset ovat ajan tasalla. 


Ylivieskan alueella ei ole vakinaisia susia. Alueella on käynyt susia, joista on 


havainnot merkitty tassuun. Ylivieskassa on mediassa ilmoitettu tilanne, jossa susi 


olisi käynyt hevosen kimppuun mutta arvio ei ole ollut oikea. Susi ei ole aiheuttanut 


kyseisiä vammoja hevoselle.  


Kalajoen-Sievin alueella on muutama satunnainen susihavainto. Alueella ei 


todennäköisesti ole susia. Kalajoella on tehty muutamia havaintoja susiparista mutta 


ne ole aiheuttaneet minkäänlaista vahinkoa. Tassujärjestelmän havainnot ovat 


ajatasalla.  


  


Keskusteltiin riistavahinkorekisterin kirjauksista, jotka ovat ajan tasalla ja päivittyvät 


nopeasti.  


  


Yhteenvetona voidaan todeta, että alueen sudet (susilauma) ovat pääasiassa 


Pyhäjoen ja Raahen alueella. Muualla alueella on vain yksittäisiä havaintoja tai 


parihavaintoja.  


  


  


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 


ravintolähteiden poisto, susien karkottaminen tai poisto, ym.)? Minkälaisia, ja 


miten ne ovat vaikuttaneet?  


  


Päätös: Kannanhoidollinen metsästys paransi alueen tilannetta susiongelmien 


ehkäisemisessä.  


Reviirialueella oli syksyllä varovaisuuden lisäämistä hirvenpyynnissä, koskien 


koirien käyttöä metsästyksessä. Koiravahinkoja ei ole tullut.  


Susiaitaa on pystytetty Sieviin useita kilometrejä. Yhtään havaintoa susikonflikteista 


kotieläinten kanssa ei ole tullut viimevuoden ajalta.  


Petoyhdyshenkilöille on tullut paljon havaintoilmoituksia, jotka on todettu lopulta 


vääriksi, ei suden aiheuttamiksi. Myös laumahavaintoja on tullut muiden eläinten 


aiheuttamana, pääasiassa metsäkauriiden.  


  


Työryhmän mielestä petoeläinten tappamien kotieläinten korvausmääriä tulisi 


tarkentaa, varsinkin nautaeläinten osalta.  
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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: Yleisenä kannanottona, kannanhoidollista metsästystä tulisi harkita uudelleen 


vakiintuneiden laumojen alueelle ja tarkoin valvotuissa olosuhteissa.  


Myös sosiaalisin perustein tapahtuvaa metsästystä tulee jatkaa tarkoin valvotuissa 


olosuhteissa, mikäli susista on uhkaa alueen asukkaille tai kotieläimille.  


Karkotuspäätöksiä tulee antaa välittömästi kun pihahavaintoja alkaa alueella 


ilmenemään, jotta sudet eivät opi käyttäytymään liian uhkaavasti.  


  


  


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 


pohjautuen malliksi annettuun toimintasuunnitelmaan (liite 2), jossa esitetään 


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 


tappamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan 


mahdollisia toimia omalla alueellaan.  


  


Päätös: Alueella on tehty onnistuneita toimenpiteitä:  


• susiaitojen rakentaminen lammas- ja nautatiloille  


• laumanvartijakoiran hankinta lammastilalle  


• petoyhdyshenkilöiden aktivoiminen  


• ajantasainen tieto susitilanteesta  


• yhdistysten ja eri toimijoiden keskinäinen yhteistyö ja tietojen vaihto on 


parantunut  


• susien karkotukset ja poistot  


  


Tulevaisuudessa seurataan alueen susikannan tilannetta ja toimitaan sen mukaan. 


Mahdollista reviirialueen laajentamista tai tietojen vaihtoa tulee harkita, mikäli 


naapurialueiden susikannan tilanne sitä vaatii.  


  


Mahdollisiin kotieläinten haaskoihin asutuksen läheisyydessä tulee puuttua ja luoda 


valmis toimintamalli, jotta haaskat eivät houkuttelisi petoeläimiä asutuksen 


läheisyyteen.  


  


Pitää luoda yleinen malli petoyhdyshenkilöiden aktiivisuuden ylläpitämiseksi.  


  


Tämänhetkinen tilanne huomioiden, esitettyä toimintasuunnitelmaa käytetään 


hyväksi soveltuvin osin seuraavia kokouksia suunniteltaessa.  
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9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 2018  


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan 


jatkamisesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna.  


  


Päätös: Reviirityöryhmän toiminta-alueen naapurialueiden susikannan kehittymisen 


seurannan vuoksi työryhmän jäsenistöä tulee laajentaa Ylivieskan alueen 


asiantuntijalla. Työryhmä esittää petoyhdyshenkilö Tapio Visuria nimitettäväksi 


työryhmän jäseneksi.  


  


Työryhmän toiminta-aluetta tulee tulevaisuudessa käsitellä kriittisesti sen mukaan 


mitä susireviirien kehittyminen edellyttää.  


  


  


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ  


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suomen 


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


toiminnasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (tämän 


kokouksen sekä tulevien kokousten muistiot). Edellä mainittujen tietojen ohella 


sivuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä 


linkkejä hyödyllisille sivuille.  


- Työryhmän jäseniä muistutetaan välittämään koordinaattorille puhelinnumeronsa 


yhteystietolistaa varten, jos he eivät ole vielä näin tehneet.  


  


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta toteutetaan verkossa 


keskustelualueen 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: Viestintää siitä, että Luken kanta-arvio on minimiarvio, pitäisi kehittää ja tuoda 


enempi esille. Kanta-arvion perusteet tulisi tuoda myös selvemmin esille 


julkisuudessa.  


  


  


12. SEURAAVA KOKOUS  


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2018 


toimintasuunnitelman (liite 2) mukaisesti. Suomen riistakeskus toimittaa 


seuraavaan kokoukseen materiaalia.  


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia.  
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Päätös: Alueen tilanne huomioiden, seuraava kokous voisi olla kesällä 2018. Koollekutsuja 


on yhteydessä kesäkuussa työryhmän jäseniin, jolloin päätetään kokoustarpeesta 


ja ajankohdasta.  


  


  


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  


  


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 22:00.  





antti.rinne
Tiedostoliite
Kalajoki-Alavieska_2018-01-11.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 9.3.2018 klo 19:00 


Paikka: Vieremän Kunnantalo 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Juha Martikainen poliisi x  


Martti Tikkanen RHY, Kiuruvesi x  


Eero Huttunen RHY, Vieremä x  


Jouko Åkerlund MTK, Vieremä x  


Ari Kumpulainen SLL, Kiuruvesi x  


Hannele Saastamoinen Kiuruveden kylät x  


Asko Tikka MTK, Kiuruvesi x  


Erkki Koukkari Vieremän kunta x  


Katja Ronkainen SLL, Vieremä  x 


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Juha Martikainen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Juha Martikainen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksytään käytäntö 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Esityslista hyväksytty. 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää edustaja-


vaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan työryh-


män kokoonpano kuluvalle vuodelle. 


- Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana. 


 


Päätös: Nykyinen kokoonpano on todettu hyväksi ja toimivaksi. Tällä hetkellä ei tarvetta 


vaihtaa edustajia. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 1 JA 2) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2018. Tehdään tarvit-


taessa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? Jos toi-


menpiteet vaativat rahoitusta, suunnitellaan miltä tahoilta sitä voisi saada 


(esim. rhy). 


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


Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-


tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-


tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 


säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy te-


hokkaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nopeas-


ti, jos kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko pyrkii 


susista eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta seuduil-


ta mahdollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnallaan laa-


jan metsästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös paikalli-


nen ilmapiiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäiseminen 


on keskeistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen kannanhoi-


toon. Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 


- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot 


(metsästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähal-


litus, luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja 


mitä tulisi jatkossa tehdä. Hoitosuunnitelma esitettyjä toimenpiteitä löytyy liit-


teestä 2. 


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vas-


taan. Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tie-


toa susista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja tässä vaiheessa ryhmällä ei ole esittää toimen-


piteitä. Keskusteltu yleisellä tasolla ryhmän toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. 


 


 Liitteessä 2. esitetyillä toimenpiteillä voi olla vaikutusta susien laittomaan tappami-


seen. Ryhmän mielestä laillisesti toteutettu sudenmetsästys voi myös vähentää 


susien laitonta tappamista. 


 


               Työryhmä totesi, että ryhmällä ei ole tarvetta viestiä laittomasta susien tappami-


sesta. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2018 (LIITE 3) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämän-


hetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden (etenkin pentueisiin 


viittaavien) havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 3). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Kiuruvedellä on yksi varmistettu havainto tammikuulta 2018. Kiuruveden pohjois-


osassa ollut susipari on todennäköisesti siirtynyt Vieremän puolelle Nissilään. 


 


 Vieremän–Marttisen laumassa on edelleen alfapari sekä neljä pentua. Lauman 


mukana on mahdollisesti ollut talven aikana 1-2 nuorta sutta. 
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8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 4) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 4, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välite-


tään tietoa paikallisille. 


 


Päätös: Ohjeistus todettiin tässä vaiheessa toimivaksi malliksi. Ryhmän mielestä Riista-


keskuksen tulee hoitaa asiaan liittyvä viestintä ja asian välittäminen paikallisten 


asukkaiden tietoon. Ryhmän osalliset voivat välittää tietoa omille sidosryhmilleen. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Työryhmään on saatu uusi jäsen Hannele Saastamoinen joka edustaa Kiuruveden 


kyliä.  


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen riista-


keskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori toi-


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran kesän jälkeen jos ei tule mitään akuuttia tar-


vetta kokoontua aikaisemmin. Kokous pidetään Kiuruvedellä. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:30. 





antti.rinne
Tiedostoliite
Kiuruvesi-Vieremä_2018-03-09.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO _1_ / 2018 


 


Aika: _27_._3_.2018 klo _19_:_00_ 


Paikka: __Ms Hukka metsästysmaja, Salmenojantie 270, Rutava ______ 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Kaisajoki Kati MTK Köyliö  X 


Katajisto Tuomo Lounais-Suomen poliisilaitos X  


Kulmala Heikki Ala-Satakunnan rhy X  


Laihonen Niina Ala-Satakunnan Ympäristoseura X  


Norr Matti Loimaan Kaupunki X  


    


Impola Antti Suomen Riistakeskus Satakunta X  


    


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Heikki Kulmala avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajana toimii Kulmala ja muistion laatijana Niina Laihonen 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Laihonen lähettää muistion sähköpostitse ryhmän jäsenille sen valmistuttua hyväk-


syttäväksi ja toimittaa sen edelleen Suomen riistakeskukseen 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin asialista ilman muutoksia. 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää edustaja-


vaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan työryhmän 


kokoonpano kuluvalle vuodelle. 


- Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Päätös: Kaikille muille ryhmän jäsenille paitsi Tuomo Katajistolle on nimetty varajäsen, joten 


hyväksyttiin Katajiston ehdotus asettaa Reijo Pennanen hänen varajäsenekseen. 


Ryhmä jatkaa muutoin samalla kokoonpanolla 


 


6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 1 JA 2) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2018. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? Jos toimen-


piteet vaativat rahoitusta, suunnitellaan miltä tahoilta sitä voisi saada (esim. rhy). 


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


Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-


tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-


tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 


säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy tehok-


kaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nopeasti, jos 


kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko pyrkii susista 


eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta seuduilta mah-


dollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnallaan laajan met-


sästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös paikallinen ilma-


piiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäiseminen on kes-


keistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen kannanhoitoon. 


Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 


- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot (met-


sästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähallitus, 


luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja mitä tulisi 


jatkossa tehdä. Hoitosuunnitelma esitettyjä toimenpiteitä löytyy liitteestä 2. 


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vastaan. 


Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tietoa su-


sista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös: Käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Päätettiin, että kesäkuun kokous 


korvataan sähköpostikokouksella, johon pyydetään Luken Antti Härkälältä ajanta-


saista tietoa alueen DNA-keräyksestä ja kommentit kesän alussa ilmestyvään kan-


nanarvioon 


 


              Keskusteltiin työryhmän toiminnasta ja sen aktivoimisesta.  


 


 Keskusteltiin mahdollisuudesta tutustua lähialueen ryhmien toimintaan, Salo-Raa-


sepori tällä hetkellä lähin.  


 


 Päätettiin kirjoittaa elo-syyskuussa tiedote julkaistavaksi alueen sanomalehdissä. 


Edellinen tiedote (2016 syksy) sai hyvän vastaanoton ja se toimii pohjana uudelle 


tuotokselle. Tiedotteessa voidaan ottaa myös kantaa susien laittomaan tappami-


seen. 


 


 Päätettiin tiedustella mahdollisuutta kouluvierailuun Alastaron alueella. Matti Norr 


hoitaa 
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7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2018 (LIITE 3) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden (etenkin pentueisiin viit-


taavien) havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 3). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Antti Impola kertoi Riistakeskuksen kuulumisia ja kuluneen talven poikkeuslupa-asi-


oita. Kerrattiin lisäksi maaliskuussa 2017 annettu viimeisin kanta-arvio.  


 


 Kulmala kertoi, että kuluneena talvena suurin arvio alueella on ollut 9 yksilöä. Alfa-


pari on muutama viikko sitten liikkunut laumasta erillään, mutta tällä hetkellä lauma 


on taas koossa. Köyliö-Huittinen-Alastaro-reviirin susitilanne on vakaa. 


 Kahden edellisen vuoden pienempiä havaintomääriä selittää mahdollisesti huono 


lumitilanne ko. talvina 


 


8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 4) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 4, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään 


tietoa paikallisille. 


 


Päätös: Keskusteltiin Toimintakynnys-hankkeesta. Katajisto kertoi poliisin omasta ohjeistuk-


sesta. Päätettiin syksyn tiedotteessa kertoa myös ko. aiheesta 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei muita asioita 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori toi-


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Seuraava kokous pidetään sähköpostitse uuden kanta-arvion valmistuttua. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30 





antti.rinne
Tiedostoliite
Köyliö-2018_03_18.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 16.10.2018 klo 17:00 


Paikka: Laitilan kaupungintalo 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Rauli Helin Euran rhy x  


Tuomas Kankaanpää Laitilan kaupunki  x 


Hanna-Kaisa Kylämäki Laitilan luonnonsuojeluyh-


distys 


 x 


Kimmo Yli-Antola MTK-Laitila x  


Niina Laihonen Ala-Satakunnan Ympäristö-


seura 


x  


Reijo Pennanen Poliisi  x 


Veijo Jalonen Laitilan rhy, petoyhdyshlö x  


Pekka-Sakari Simula Laitilan kaupunki x  


    


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmien koordinaattori Antti Rinne avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Antti Rinne.  


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.  


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Läsnäolijat esittäytyvät ja kertovat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustuvat (tiedot täy-


dennetään läsnäololistaan). Käydään keskustelu yhteistyöryhmän kokoonpanosta 


ja tehdään esitykset mahdollisista varahenkilöistä. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Työryhmän jäsenineen on tarkoitus toimia paikallisten edustajina susikysymyksissä, 


jolloin heidän tulee olla myös paikallisten ihmisten tavoitettavissa. Tätä varten yh-


teistyöryhmän jäseniä pyydetään antamaan yhteystietonsa (nimi ja puhelinnumero), 


jotta ne voidaan julkaista riista.fi:ssä työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Pidettiin paikallaolijoiden kesken esittelykierros. Valittiin Veijo Jalonen ryhmän kool-


lekutsujaksi ja sihteeriksi valittiin Tuomas Kankaanpää.  


 


 Tuomas Kankaanpään varajäsenenä toimii Heli Kiertokari-Laitinen ja Rauli Helinin 


varajäsenenä Jyrki Simula. MTK-Laitilasta tulee varajäseneksi se johtokunnan jä-


sen, joka pääsee tarvittaessa paikalle. Muut jäsenet selvittävät seuraavaan kokouk-


seen mennessä mahdolliset varajäsenet itselleen. 


 


 Kaikkien yhteystiedot voidaan laittaa työryhmien nettisivuille nähtäville.  


 


Kysytään Laitilan kaupungilta, pystyisivätkö he tarjoamaan tilat kokouksia varten. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta. Onko 


havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien aiheutta-


mat vahingot: 


- Keskustelun tukena toimii elo-lokakuun havaintokartta, joka esitellään kokouk-


sessa. Huomioidaan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna 


järjestelmään. 


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


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta. 


 


Päätös: Alueella on syntynyt kahdelle parille pentueet, toisessa viisi pentua ja toisessa yksi 


pentu. Ihoden perille ei ole syntynyt pentuja. Toinen pentueista on kasitien pohjois-


puolella Kaivolan alueella, toinen kasitien eteläpuolella. Jonkin verran pienempi 


lauma liikkuu myös lähellä Kaivolan aluetta. Kaikista susista on myös Tassu-järjes-


telmässä useampia havaintoja. Viimeisin pentuehavainto isommasta pentueesta oli 


lauantailta hirvijahdin yhteydessä.  


  


 Tassu-havaintoja ei joillain alueilla kirjata, vaikka susia havaitaankin. Syksyä vasten 


kirjauksia on alettu jälleen kirjaamaan. Ryhmän jäsenet näkevät kirjausten tärkey-


den, ja tähän tulisi paikallisia kannustaa. Rhyiden edustajat tuovat kuitenkin esiin 


myös turhautumisensa, kun Luonnonvarakeskuksen ja paikallisten petoyhdyshenki-


löiden näkemykset alueen susitilanteesta eivät kohtaa.  


 


7. ALUEEN PETOAITATILANNE 


Keskustellaan siitä, onko yhteistyöryhmän alueella tuotantoeläintiloja, joilla ei ole 


petoaitaa, mutta joilla sellainen olisi tarpeellinen susivahinkojen ehkäisemiseksi tai 


lopettamiseksi. Pääpaino suojauksessa on lammastiloilla, mutta myös karjatilojen 


laitumia voidaan suojata. Taustatiedoksi on työryhmän jäsenille toimitettu ”Petova-


hinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille”. 


- Välitetään mahdollinen tieto petoaidan tarpeessa olevista tiloista Suomen riista-
keskukseen alueen riistasuunnittelijalle. Suomen riistakeskus myöntää hake-
muksesta petoaitamateriaaleja eläintiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona on 
kustannustehokkuus (suojattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset). Mää-
rärahoja aitamateriaalien hankintaan on vuosittain rajallinen summa. 
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Päätös: Alueella on viitisen tilallista, jotka voisivat tarvita petoaitoja. Laidunalueet ovat hyvin 


suuria, joten aitaaminen on hyvin vaikeaa. Kimmo hoitaa tiedotuksen eläintilallisille, 


mistä ja kuinka aitoja voidaan hakea. Tiedotetaan myös petovahinkojen ennaltaeh-


käisystä eläintiloille.  


 


8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019 


Suunnitellaan ryhmän toimintaa. Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on 


määritellä paikallisia toimenpiteitä.  


- Käydään keskustelua siitä, millaisille toimenpiteille alueella on tarvetta. Valitaan 
1–3 tärkeintä, joita lähdetään ensimmäisenä toteuttamaan työryhmän alueella. 
Toteuttavat toimenpiteet voivat liittyä esim. seuraaviin asioihin (lisätietoja toi-
menpide-ehdotuksista Toimintaohjeistuksessa reviirityöryhmille): 


• Tiedotus 


• Koulutus 


• Vahinkojen ennaltaehkäisy 


• Petohavainnoinnin kehittäminen 


• Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen 


• Yhteistyön tiivistäminen riistahallintoon, -tutkimukseen ja viranomaisiin 
- Pohditaan rahoituksen tarvetta toimenpiteisiin. Selvitetään rahoituslähteiden 


mahdollisuudet (mm. riistanhoitoyhdistys, kunta tai kaupunki, kyläyhdistykset). 
Suomen riistakeskus voi avustaa rahoituksen hankkimisessa. 


 
Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-
tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-
tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 
säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy te-
hokkaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nope-
asti, jos kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko pyrkii 
susista eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta seuduilta 
mahdollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnallaan laajan 
metsästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös paikallinen 
ilmapiiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäiseminen on 
keskeistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen kannanhoitoon. 
Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 
- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot 


(metsästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähal-
litus, luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja 
mitä tulisi jatkossa tehdä.  


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vastaan. 
Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tietoa su-
sista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös: Päätettiin toimenpiteistä, joita ryhmä voisi alkaa toteuttamaan. Ensimmäisenä jul-


kaistaisiin tiedote paikallislehteen ryhmän perustamisesta, tarkoituksesta ja toimin-


nasta.  


Jaetaan myös tietoa petovahinkojen ennaltaehkäisystä oppaiden kautta eläintilalli-


sille.  


Ryhmä esittää, että alueella pidettäisiin susi-info, jossa kerrottaisiin susitilanteesta 


ja faktatietoa sudesta, sen ekologiasta ja toimintaohjeita erilaisiin suden kohtaamis-


tilanteisiin. Tällaista tilaisuutta ei olla vielä pidetty, vaikka Suomen riistakeskus on 


perinteisesti pitänyt tilaisuuksia uusilla susialueilla. 


Luottamus Lukeen nähdään tällä hetkellä huonona, ja tähän toivottaisiin ratkaisua. 


Antti Härkälää toivotaan osallistumaan työryhmän kokouksiin ajoittain kertomaan 


susitilanteesta.  
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9. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI  


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 1, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään 


tietoa paikallisille. 


 


Päätös: Esiteltiin hieman toimintaohjeistusta ja puhuttiin karkotusten heikosta vaikutuksesta. 


Käsitellään asiaa uudelleen, kun saadaan poliisin edustaja paikalle.  


 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suomen 


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


nasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (marras-


kuusta 2017 alkaen). Edellä mainittujen tietojen ohella sivuille kootaan myös suteen 


ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä linkkejä hyödyllisille sivuille. 


 


Ryhmille on perustettu myös oma Facebook-ryhmä, jonne voidaan liittyä kutsusta. 


Mikäli ryhmään haluaa liittyä, tulee koordinaattorille ilmoittaa se sähköposti, jolla on 


tehnyt tunnukset Facebookiin. Ryhmän keskustelut tai jäsenet eivät näy ulkopuoli-


sille.  


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. Lähettämällä sähköpostiosoitteensa Antille, jolla on 


tehnyt tunnukset Facebookiin, Antti kutsuu ryhmään.  


 


11. MUUT ASIAT 


Sudenhoitosuunnitelman päivitys sekä Luonnonvarakeskuksen toive työryhmien yh-


teistyöstä syksyllä julkaistavan mallinnetun susikannan kehittämisessä.  


 


Mahdolliset muut alueen asiat.  


 


Päätös: Antti kertoi lyhyesti hoitosuunnitelman kulusta ja tähän mennessä käsitellyistä asi-


oista. Ensin on hoitosuunnitelman valmisteluryhmässä käsitelty metsästyskoirien 


suojaamista, ja seuraavaksi käsitellään tuotantoeläinten suojaamista. Esiteltiin lyhy-


esti myös Luken syksyllä tuleva mallinnettu kanta-arvio sekä Luken toiveesta tehdä 


yhteistyötä ryhmien kanssa. 


 


Itäkulman vanhempainyhdistys lähettänyt terveiset työryhmälle ja esittänyt huolensa erityi-


sesti lasten osalta. Jatkossa voidaan pyytää myös vanhempainyhdistyksen edustaja 


vierailemaan kokouksiin, mikäli nähdään tarpeelliseksi.  


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi joulu-helmikuuta. Suomen riista-


keskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua toimintasuunnitelman mallista poiketen. 


Suomen riistakeskuksen koordinaattori voi tällöin toimittaa pyydettäessä esim. 


havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään seuraava kokous alkuvuodesta tammi-helmikuussa. Sopivana kokousten 


määränä vuosittain pidetään kahta-kolmea. Koordinaattorilta pyydetään materiaa-


leja ennen kokousta.  


 


 







Laitilan seudun työryhmä  5(5) 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:04. 





antti.rinne
Tiedostoliite
Laitila_2018-10-16.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 3 / 2018 


 


Aika: 20.9.2018 klo 18:00 


Paikka: __________ 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Hanna Harju Ylä-Karjalan luonnonystävät x  


Tuija Hurri Hyvärilä x  


Mika Viita-aho Rhy x  


Jarkko Jermakka Mhy x  


Pauli Honkanen Mehtovaara-Hyrinän 


Erä/petoyhdyshenkilö 


x  


Risto Piironen Mujejärvi x  


Pekka Ruokolainen Saramo/lampuri  x 


Mauno Kärkkäinen Saramon Susiveikot  x 


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Mika Viita-Aho avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Muistion laatija Tuija Hurri 


                     Puheenjohtaja sama 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: kyllä 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: kyllä 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkäl-


läkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  


 


Päätös: Havaintoja: 


Lauma ja pantasusi Peurajärven ja Kuuselantieltä/Kuhmontie (ei ryhmän omia ha-


vaintoja) -  Saramo, Mujejärvi, Ronkeli (myös pentuja). Jokikylällä, Vastimolla, 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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 Nurmeksen taajamassa havaintoja, tulevat ruuan perässä. 


 


Kuiva kesä  -> jälkihavaintoja vaikea tehdä 


Kuuma kesä -> metsässä liikkujia ehkä vähemmän 


 


 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näke-


myksestä alueen susitilanteesta.  


 


Päätös: Ei paikalla. Ei vielä ajankohtaista (Mika Viita-aho) 


  


 


7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Ei toimenpiteitä 


 


8. SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien 


olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toimintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muis-


takaa ilmoittautua! 


 


Päätös: Mika Viita-aho menossa ja Pauli Honkanen (25.9. klo 17 Supikkaassa) 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Marraskuun lopulle, sovitaan aika tarkemmin myöhemmin. Mika laittaa sähköpostia. 


Torstai on hyvä päivä ja klo 18 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35. 





antti.rinne
Tiedostoliite
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 20.3.2018 klo 18:00 


Paikka: Siikajoen kunnanvirasto 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Matti Halonen Suomen metsästäjäliitto, Oulu X  


Risto Lantto Siikajokilaakson rhy X  


Jani Luosujärvi Limingan seudun rhy X  


Henri Ukonaho Raahen seudun luonnonystävät X  


Asko Kalliokoski Oulun poliisilaitos  X 


Antti Valtokari MTK-Siikajoki X  


Yrjö Pirnes Alueen kylät X  


Mari Lyly Suomen riistakeskus X  


Pekka Seppinen Alueen kunnat, KaSi yta-alue X  


    


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Pekka Seppinen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös:  


Puheenjohtajaksi valittiin Risto Lantto ja muistion laatijaksi Pekka Seppinen 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksyttiin 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Läsnäolijat esittäytyvät ja kertovat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustuvat (tiedot täy-


dennetään läsnäololistaan). Käydään keskustelu yhteistyöryhmän kokoonpanosta 


ja tehdään esitykset mahdollisista varahenkilöistä. 


 


Työryhmän jäsenineen on tarkoitus toimia paikallisten edustajina susikysymyksissä, 


jolloin heidän tulee olla myös paikallisten ihmisten tavoitettavissa. Tätä varten yh-


teistyöryhmän jäseniä pyydetään antamaan yhteystietonsa (nimi ja puhelinnumero), 


jotta ne voidaan julkaista riista.fi:ssä työryhmien verkkosivulla. 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Päätös: Esittäydyttiin ja jokainen antoi luvan yhteystietojensa julkaisemiseen. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden (etenkin pentueisiin viit-


taavien) havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 1). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


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


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta. 


 


Päätös: Katsottiin riistavahinkorekisteristä alueen susihavainnot vuodelta 2018. Havaintoja 


on tassujärjestelmässä 50 kpl, joista pihakäyntejä 15 kpl. Todettiin, etteivät kaikki 


havainnot ole kirjautuneet pihakäynneiksi, vaikka havaintopaikka sitä olisi edellyttä-


nyt. Lauman reviirin ulkoraja rajoittuu karkeasti alueelle, jota rajoittaa pohjoisessa 


Perämeri, kaakossa kantatie 86 ja lounaassa kantatie 88. Reviirin ydinalue on sup-


peampi ja sen keskus on hyvin lähellä Revonlahden kylää. Talven aikana havainnot 


keskittyvät pääsoin Revonlahden ja Lumijoen Ylipään väliselle alueelle. Pentuja lau-


maan syntyi riistakamerakuvien perusteella 5 kpl keväällä 2017. Tassu kirjaukset 


todettiin alueella melko kattaviksi ja paikkansa pitäviksi. Lauman ydinaluetta halkoo 


valtatie 8. Valtatien hirviaidat ohjaavat myös susien kulkua. Laumasta on jäänyt au-


ton alle kaksi edellisen vuoden pentua loppusyksyllä 2017 samassa kohtaa, hir-


viaidan päässä.  Lisäksi yksi lauman susista on jäänyt kevättalvella auton alle, pae-


ten kuitenkin metsään. Kyseisen lauman jäsenten lisäksi, alueella on liikkunut use-


ampia laumaan kuulumattomia susia. 


 


7. ALUEEN PETOAITATILANNE 


Keskustellaan siitä, onko yhteistyöryhmän alueella tuotantoeläintiloja, joilla ei ole 


petoaitaa, mutta joilla sellainen olisi tarpeellinen susivahinkojen ehkäisemiseksi tai 


lopettamiseksi. Pääpaino suojauksessa on lammastiloilla, mutta myös karjatilojen 


laitumia voidaan suojata. Taustatiedoksi on työryhmän jäsenille toimitettu ”Petova-


hinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille”. 


- Välitetään mahdollinen tieto petoaidan tarpeessa olevista tiloista Suomen riista-
keskukseen alueen riistasuunnittelijalle. Suomen riistakeskus myöntää hake-
muksesta petoaitamateriaaleja eläintiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona on 
kustannustehokkuus (suojattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset). Mää-
rärahoja aitamateriaalien hankintaan on vuosittain rajallinen summa. 


 


Päätös: Todettiin, että alueella on yhdellä emolehmätilalla petoaita. Päätettiin tiedottaa ha-


kumenettelystä alueen kotieläintiloja. Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas päätettiin 


myös lähettää sähköisessä muodossa kotieläintiloille. 


 


8. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 2–4) 


Suunnitellaan ryhmän toimintaa pohjautuen malliksi annettuun toimintasuunnitel-


maan (liite 2), jossa esitetään vuosikello 2018 kokousajankohtineen ja sisältöineen. 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä.  


- Käydään keskustelua siitä, millaisille toimenpiteille alueella on tarvetta. Valitaan 
1–3 tärkeintä, joita lähdetään ensimmäisenä toteuttamaan työryhmän alueella 
Suomen riistakeskuksen avustuksella. Toteuttavat toimenpiteet voivat liittyä 
esim. seuraaviin asioihin (lisätietoja toimenpide-ehdotuksista liitteessä 3): 


• Tiedotus 


• Koulutus 
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• Vahinkojen ennaltaehkäisy 


• Petohavainnoinnin kehittäminen 


• Susien laittoman tappamisen ehkäiseminen 


• Yhteistyön tiivistäminen riistahallintoon, -tutkimukseen ja viranomaisiin 
- Pohditaan rahoituksen tarvetta toimenpiteisiin. Selvitetään rahoituslähteiden 


mahdollisuudet (mm. riistanhoitoyhdistys, kunta tai kaupunki, kyläyhdistykset). 
Suomen riistakeskus voi avustaa rahoituksen hankkimisessa. 


 
Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-
tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-
tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 
säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy te-
hokkaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nope-
asti, jos kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko pyrkii 
susista eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta seuduilta 
mahdollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnallaan laajan 
metsästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös paikallinen 
ilmapiiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäiseminen on 
keskeistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen kannanhoitoon. 
Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 
- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot 


(metsästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähal-
litus, luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja 
mitä tulisi jatkossa tehdä. Tähän liittyviä hoitosuunnitelma esitettyjä toimenpi-
teitä löytyy liitteestä 4. 


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vastaan. 
Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tietoa su-
sista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös:  


• Hyväksyttiin toimintasuunnitelmamalli (vuosikello) 


• Tiedotus todettiin työryhmän tärkeimmäksi tehtäväksi. Se edesauttaa sekä 


vahinkojen, että laittomuuksien ennaltaehkäisyä. 


• Todettiin, että alueella on valmiuksia dna-näytteiden keräämiseen vapaaeh-


toisvoimin. 


• Todettiin, että suden salapyyntiä ei tällä alueella tuskin esiinny. 


9. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 5, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään 


tietoa paikallisille. 


 


Päätös:  


• Käytiin läpi uusi ohjeistus.   


• Tähdennettiin riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen roolia, jos pihavierailujen 


määrä ylittää toimintamallissa määritellyn toimintakynnyksen.  


• Tehdään tiivistetty tiedote toimintaohjeista, jota levitetään alueen asukkaille paikallis-


lehdistön ja kuntatiedotteiden avulla. 


10. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Kehittämispäivien keskustelujen pohjalta työryhmille rakennettiin oma sivu Suomen 


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


nasta, listataan jäsenten yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (marras-


kuusta 2017 alkaen). Edellä mainittujen tietojen ohella sivuille kootaan myös suteen 


ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä linkkejä hyödyllisille sivuille. 
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Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


11. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei muita asioita. 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua toimintasuunnitelman mallista poiketen. 


Suomen riistakeskuksen koordinaattori voi tällöin toimittaa pyydettäessä esim. 


havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Hyväksyttiin ja todettiin, että pidetään vasta kun Luken uusi kanta-arvio on valmis-


tunut ja riistakeskuksen koordinaattori on toimittanut ryhmälle materiaalin. 


 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00. 





antti.rinne
Tiedostoliite
Siikajoki-Lumijoki-Liminka_2018-03-20.pdf
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SIIKAJOKI-LUMIJOKI-LIMINKA 


SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO _2_ / 2018 


 


Aika: _26_._06_.2018 klo _18_:_00_ 


Paikka: _Nesteen huoltamo, Revonlahti_________ 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Antti Valtokari MTK  x 


Henri Ukonaho Pohjois-Pohjanmaan luon-


nonsuojelupiiri 


 x 


Jani Luosujärvi RHY x  


Matti Halonen SML x  


Risto Lantto RHY x  


Yrjö Pirnes Kylien edustaja x  


Asko Kalliokoski Poliisi  x 


Pekka Seppinen Alueen kunnat x  


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Pekka Seppinen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Risto Lantto ja sihteeriksi Pekka Seppinen 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksyttiin 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Esityslista hyväksyttiin 


 


5. LUKEN KANNANARVIO ALUEELTA, TYÖRYHMÄN NÄKEMYS TILANTEESTA 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen julkaisema tuore susikanta-arvio. Keskitytään 


erityisesti oman alueen arvioon. 


 


Päätös: Alueen lauman koko pitänee paikkansa. Kevään riistakamerahavaintojen perus-


teella on oletettavaa, että laumaan on syntynyt uusia pentuja. Lisäksi alueella on 


yksittäisiä susia. 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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6. KANTA-ARVIOON ALUEELTA SAATU AINEISTO JA TOIMET SEN PARANTAMISEKSI 


Arvioidaan alueelta saatua havainto- ja mahdollisen DNA-aineiston kattavuutta. 


- Onko alueelta kerätty DNA-näytteitä, saatiinko hyvä otos? Tiedotetaan työryh-


miä siitä, miten keräys ensi talvena jatkuu (laajentuuko uusille alueille?). 


- Miten kattavasti alueelta kirjattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään 


- Onko tarvetta saada alueelta selvästi kattavampi aineisto, miten ryhmä voisi tätä 


tukea? 


 


Päätös: Alueella ei ole toteutettu keräilyä. Toivotaan että dna-keräily aloitetaan Pohjois-Poh-


janmaan alueelta. Havaintojen ilmoittaminen Tassu-järjestelmään toimii reviirityö-


ryhmän alueella kohtuullisen hyvin. Tiedotusta asukkaille pitää kuitenkin jatkaa, jotta 


kaikki havainnot ilmoitettaisiin petoyhdyshenkilöille mahdollisimman pian. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Mitä toimenpiteitä suunniteltu toteuttavaksi kesän aikana? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Metsästysseurojen kautta on tarkoitus tiedottaa alueen susitilanteesta ja mm. kor-


vauksenhakumenettelystä koiravahinkotapauksissa. Tällä hetkellä ei ole suunnit-


teilla toimenpiteitä, jotka vaatisivat ulkopuolista tukea.  


8. MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 


Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 


- Peilaten esimerkiksi viimeiseen vuoteen, mikä oli hyvää ja mikä huonoa 


- Riistahallinnon, tutkimuslaitosten ja työryhmien toiminnan muutosehdotukset 


- Toivotaan myös muita kuin susikannan kokoon liittyviä ehdotuksia 


 


Päätös: Riistakeskukselta haettavat kannanhoidolliset luvat saatava nopeammin ja pienem-


mällä byrokratialla, tilanteen niin vaatiessa. Poliisin myöntämien poikkeuslupien ha-


kuprosessi toimii tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan alueella hyvin ja nopeasti.  


Reviirityöryhmien toimintaan olisi hyvä saada rahoitusta pikimmiten. 


 


9. SALAMETSÄSTYS 


Keskustellaan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla saataisiin ennaltaehkäistyä su-


sien laitonta tappamista. Asiasta on tärkeää puhua, vaikka alueella ei olisi todettu 


susien salakaatoja. Yhteistyöryhmien tiedottamisen avulla laittomuuksia saadaan 


ennaltaehkäistyä ja ihmisille tiedoksi, että mikään sidosryhmä ei laittomuuksia hy-


väksy. Mikäli kokoukseen on pyydetty poliisin tai muun valvontaviranomaisen edus-


tajaa paikalle, keskustellaan myös viranomaisten toiminnasta salametsästyksen 


suhteen.  


 


Päätös: Suden salametsästystä ei alueella esiinny. Reviirityöryhmä ei luonnollisesti hyväksy 


mitään laittomuuksia, mutta todettiin myös, ettei salametsästyksen valvonta ja vas-


tustaminen ensisijaisesti kuulu reviirityöryhmälle. 


 


10. MUUT ASIAT 
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Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna 


ryhmänä. Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, 


eikä se näy muille. Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin 


ryhmän jäsenille. Ryhmässä on helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa uu-


sia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et ole vielä liittynyt Facebookiin, on sinne 


helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmistakaa, että kaikkien sähkö-


postit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi saadaan kai-


kille perille.  


 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun ai-


kana.  


 


Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on ja-


ettu kokousmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen huo-


lella läpi ja tutustumaan myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi. Ei muita asioita. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo-syyskuuta 2018. Suomen riis-


takeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Seuraava kokous pidetään syyskuussa ennen hirvenpyynnin aloitusta. 


 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _19_:_30_. 





antti.rinne
Tiedostoliite
Siikajoki-Lumijoki-Liminka_2018-06-26.pdf
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SIIKAJOKI-LUMIJOKI-LIMINKA 


SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO _3_ / 2018 


 


Aika: _20.9.2018_.__.2018 klo _18_:_00_ 


Paikka: _Neste Revonlahti_________ 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Antti Valtokari MTK x  


Henri Ukonaho Pohjois-Pohjanmaan luon-


nonsuojelupiiri 


x  


Jani Luosujärvi RHY x  


Matti Halonen SML  x 


Risto Lantto RHY x  


Yrjö Pirnes Alueen kylät x  


Asko Kalliokoski Poliisi  x 


Pekka Seppinen Alueen kunnat x  


Markku Halonen ARN x  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja _Pekka Seppinen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Risto Lantto ja sihteeriksi Pekka Seppinen 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksyttiin. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkäl-


läkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  
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Päätös: Katsottiin riistavahinkorekisterin kartoista alueen susihavainnot elokuun alusta läh-


tien. Todettiin, että havaintoja on kertynyt yhteensä 18 kpl, joista pihakäyntejä kol-


mannes. Pentuehavaintoja on useita. Pentuja on näköhavaintojen perusteella 4 kpl. 


Pihakäyntien lukumäärä huolettaa. Pyritäänkin tiedottamaan alueen asukkaita, että 


mikäli kokee pihakäynnin uhkaavaksi, voi soittaa suoraan poliisille numeroon 112.  


Susien aiheuttamia vahinkoja ei ole sattunut alueella vuoden 2018 aikana. 


 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näke-


myksestä alueen susitilanteesta.  


 


Päätös: ARN jäsen Markku Halonen, kertoi eri reviirityöryhmien toiminnasta Pohjois-Pohjan-


maalla. Hän ehdotti susi-infon järjestämistä alueen asukkaille. 


 


7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Päätettiin järjestää yhdessä alueen riistanhoitoyhdistysten kanssa susi-info -tilai-


suus Revonlahdella. Tilaisuus pyritään järjestämään kuluvan syksyn aikana. Veto-


vastuun järjestämisestä ottavat riistanhoitoyhdistykset. 


 


8. SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien 


olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toimintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muis-


takaa ilmoittautua! 


 


Päätös: Risto Lantto ja Pekka Seppinen osallistuvat. Esitetään, että reviirityöryhmät saavat 


toimintaansa rahoituksen. Rahoitus kuitenkin tulisi tapahtua laskutusperiaatteella 


riistanhoitoyhdistyksen kautta. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Kysytään poliisin edustajalle varahenkilöä työryhmään. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään susitapahtuman jälkeen joulukuussa. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _19_:_20_. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018  
  


Läsnä:  


  


  


1. KOKOUKSEN AVAUS  


  


Päätös: Työryhmän koollekutsuja 18:03 avasi kokouksen.  


  


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN  


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija.  


  


Päätös: Juhani Voutilainen toimii kokouksen puheenjohtajana ja Jari Korhonen laatii muistion.  


  


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN  


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän 


jäsenille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla.  


  


Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.  


  


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN  


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista.  


  


Päätös: Hyväksyttiin työjärjestykseksi.  


  


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO  


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää 


edustajavaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan 


työryhmän kokoonpano kuluvalle vuodelle.  



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/

https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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 -  Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana.  


  


Päätös: Todettiin, että nykyisessä kokoonpanossa ei ole henkilövaihdostarpeita. Päätettiin 


selvittää poliisin kiinnostusta osallistua työryhmän toimintaan. (Petri Huovinen)  


  


6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 1 JA 2)  


Käydään läpi toimintasuunnitelma (liite 1) vuodelle 2018. Tehdään tarvittaessa 


muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen:  


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? Jos 


toimenpiteet vaativat rahoitusta, suunnitellaan miltä tahoilta sitä voisi saada.  


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


Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä?  


Hoitosuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä löytyy liitteestä 2.  


  


Päätös: Päätettiin huomioida toiminnassa riistakeskuksen työryhmälle toimittaman 


toimintasuunnitelman.  


  


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2018 (LIITE 3)  


Kuullaan petoyhdyshenkilön näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. 


Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta:  


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 3). Huomioidaan, 


että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään.  


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta?  


  


Päätös: Sotkamon alueella on ollut joulukuusta huhtikuulle poikkeuksellinen lumitilanne, joka 


on keskeyttänyt riistahavainnoinnin laajoilla alueilla. Sotkamon alueella on 


huhtikuussa arviolta kymmenkunta sutta, joista kahdeksasta on varmoja havaintoja.  


Vaikeasta havainnointitilanteesta johtuen työryhmä pitää edellisenä luotettavana 


arviona ja laskentatuloksena marraskuulla koottuja raportteja, jotka ovat tämän 


pöytäkirjan liitteinä.  


  


8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 4)  


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 4, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään 


tietoa paikallisille.  


  


Päätös: Päätettiin laatia raportin pohjalta artikkeli, joka julkaistaan mahdollisessa syksyn Erä-


liitteessä tai mahdollisesti muuten paikallisessa lehdessä.  


  


9. MUUT ASIAT  


Mahdolliset muut alueen asiat.  


  


Päätös: Ei muita asioita.  
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10. SEURAAVA KOKOUS  


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia.  


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia.  


  


Päätös: Järjestetään seuraava kokous tiistaina 19.6. klo 18.00 virastotalolla.  


  


  


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  


  


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.  


 


 


Liitteet 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO _2_ / 2018 


 


Aika: _19_._6_.2018 klo _18_:_00_ 


Paikka: _Virastotalo, Sotkamo_____ 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Juhani Voutilainen, pj SML, Kainuun piiri  X 


Alpo Komulainen Sotkamon luonto ry X  


Jouni Heikkinen petoyhdyshenkilö X  


Ville Manninen 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 


vara Merja Ojalammi Sotkamon kunta  X 


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja _Jari Korhonen_ avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Jari Korhonen valittiin puheenjohtajaksi ja muistion laatijaksi. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 


 


5. LUKEN KANNANARVIO ALUEELTA, TYÖRYHMÄN NÄKEMYS TILANTEESTA 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen julkaisema tuore susikanta-arvio. Keskitytään 


erityisesti oman alueen arvioon. 


 


Päätös: Todettiin Sotkamon alueelle muodostuneen ja tunnustetun kaksi uutta reviiriä. Kui-


tenkin Laatikkala – Ontojoki alueella ja toisaalta Sumsa – Petäjävaara alueella ole-


vat useat parihavainnot ovat jääneet selitystä vaille. Voidaan todeta, että susikannan 


voimakkaalle kasvulle Sotkamossa on potentiaalia. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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6. KANTA-ARVIOON ALUEELTA SAATU AINEISTO JA TOIMET SEN PARANTAMISEKSI 


Arvioidaan alueelta saatua havainto- ja mahdollisen DNA-aineiston kattavuutta. 


- Onko alueelta kerätty DNA-näytteitä, saatiinko hyvä otos? Tiedotetaan työryh-


miä siitä, miten keräys ensi talvena jatkuu (laajentuuko uusille alueille?). 


- Miten kattavasti alueelta kirjattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään 


- Onko tarvetta saada alueelta selvästi kattavampi aineisto, miten ryhmä voisi tätä 


tukea? 


 


Päätös: Reviirikohtaisten tietoaineistojen lukemista selkeyttäisi, jos jatkossa karttakuvat esi-


tettäisiin siten, että vain kyseiseen reviiriin kuuluvat DNA-näytteet esitettäisiin tai 


erotettaisiin useammilla väreillä. 


Syksyn 2017 aikana Sotkamosta kirjattiin TASSUun havaintoja aktiivisesti. Sotka-


mon alueella oli joulukuusta huhtikuulle poikkeuksellinen lumitilanne, joka keskeytti 


riistahavainnoinnin laajoilla alueilla. 


Kontiomäen reviiristä sekä Laatikkala – Ontojoki ja Sumsa – Petäjävaara alueilta 


tulisi jatkossa kerätä DNA-näytteitä. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Mitä toimenpiteitä suunniteltu toteuttavaksi kesän aikana? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Todettiin, ettei ole ajankohtaisia toimenpiteitä. 


 


8. MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 


Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 


- Peilaten esimerkiksi viimeiseen vuoteen, mikä oli hyvää ja mikä huonoa 


- Riistahallinnon, tutkimuslaitosten ja työryhmien toiminnan muutosehdotukset 


- Toivotaan myös muita kuin susikannan kokoon liittyviä ehdotuksia 


 


Päätös: Susikannan hoitosuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteeksi susireviirityöryhmien toi-


minta, jonka ensimmmäisenä tehtävänä on luoda paikallinen kokonaisnäkemys su-


sitilanteesta. Työryhmien paikallistuntemus ja tilanneseuranta tulisi hyödyntää vah-


vemmin kannan arvioinneissa ja näin kehittää toimijoiden yhteistyötä. 


 


9. SALAMETSÄSTYS 


Keskustellaan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla saataisiin ennaltaehkäistyä su-


sien laitonta tappamista. Asiasta on tärkeää puhua, vaikka alueella ei olisi todettu 


susien salakaatoja. Yhteistyöryhmien tiedottamisen avulla laittomuuksia saadaan 


ennaltaehkäistyä ja ihmisille tiedoksi, että mikään sidosryhmä ei laittomuuksia hy-


väksy. Mikäli kokoukseen on pyydetty poliisin tai muun valvontaviranomaisen edus-


tajaa paikalle, keskustellaan myös viranomaisten toiminnasta salametsästyksen 


suhteen.  


 


Päätös: Todettiin tämän olevan ensisijaisesti viranomaisten vastuulla olevaa. Yhteistyöryh-


mänä voidaan edistää asenteiden kehittymistä viestinnän keinoin sopivassa yhtey-


dessä. 


 


10. MUUT ASIAT 
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Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna 


ryhmänä. Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, 


eikä se näy muille. Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin 


ryhmän jäsenille. Ryhmässä on helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa uu-


sia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et ole vielä liittynyt Facebookiin, on sinne 


helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmistakaa, että kaikkien sähkö-


postit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi saadaan kai-


kille perille.  


 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun ai-


kana.  


 


Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on ja-


ettu kokousmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen huo-


lella läpi ja tutustumaan myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Esitetään, että yksi seuraavista kehittämispäivistä järjestetään Kainuussa. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo-syyskuuta 2018. Suomen riis-


takeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään seuraava kokous syyskuussa aineiston saavuttua. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo _20_:_22_. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018 


 


Aika: 10.01.2018 klo: 18:00 


Paikka: Jalasjärvi ABC 


Läsnä: 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


Mauno Itäluoma Kauhajoki rhy x  


Mika Ilomäki Kauhajoki Rhy varaj. x  


Jari Isokorpi Poliisi x  


Vesa Välimäki Suomen Metsästäjäliitto x  


Pasi Huhtanen Polvenkylän Metsästysseura x  


Arttu Alvari Parkanon rhy x  


Kai Kytölä MTK x  


Juhani Mäki Kurikan kaupunki x  


Teemu Tuovinen SLL pohjanmaa x  


    


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Työryhmän koollekutsuja avaa kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Mauno Itäluoma puheenjohtaja Ilomäki Mika siht. 


 


 


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: kokousmuistio hyväksytään kokouksen päätyttyä 


 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä lisäyksistä ja muutoksista. 


 


Päätös: hyväksyttiin  


 


 


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-
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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: Pallonevan lauman(7) lisäksi alueella on tavattu useampia yksilö havaintoja , 


Takanevan lauma (8) lisäksi myös yksittäisiä havaintoja , 


 


 


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 ei varsinaisia hätätilanteita ei ole ollut, lähinnä henkisellä puolella 


todettuja kylissä ollut. Karkotuslupia ei ole haettu niiden turhuuden takia. 


 


 


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: Tämän hetken tietojen mukaan itäisen reviiriyhteistyöryh-


män (Kauhajoki-Karvia-Kurikka-Jalasjärvi) alueella on kolme susilau-


maa. Perustuen mm. alueella tehdyn lumijälkilaskennan tulokseen, jo-


ta voidaan pitää luotettavana. Susitilanne alueella on edellisestä vuo-


desta voimistunut huomattavasti ja siitä johtuen myös susien liikkeet 


asutusten läheisyydessä ovat lisääntyneet. Merkittävä susien metsäs-


tys on alueella välttämättömyys, jotta tulevat ongelmat pystyttäisiin 


välttämään. Ottaen huomioon alueen voimakkaasti kasvaneen susi-


kannan, emme usko että merkittäväkään vähentäminen aiheuttaisi 


haittaa suden suotuisan suojelutason saavuttamiseen alueella. 


 


 


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? 
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- Seuraavan vuoden valtakunnalliseksi teemaksi on nostettu susien laittoman tap-


pamisen ehkäiseminen, ja tähän liittyen työryhmää kehotetaan pohtimaan mahdol-


lisia toimia omalla alueellaan. 


 


Päätös: Ajanpuutteen vuoksi kohta jäi käsittelemättä 


 


 


9. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan työryhmän toimivuutta ja keskustellaan työryhmän toiminnan jatkami-


sesta. Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


 


Päätös: Jatkuu  


 


 


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: Reviiriyhteistyöryhmän osallistuminen Kurikan kansalaiskeskusteluun  


 


 


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 kokous Lauhan kansallispuistossa mahdollisesti läntisen yhteis-


työryhmän kanssa, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana 
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13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:30. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 
 
Aika: 13.9.2018 klo 18:30 
Paikka: Teuvan aikuiskoulutuskeskus 
 
Läsnä: 
läntinen 
 
 
 
 
 
 
itäinen 
 
 
 
 
 
 


Jäsen Taho Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Poissa 
Siljamäki Erkki ms x  Mäenpää Markus x  
Hed Folke rhy/pyh  x Berkulla Jari  x 
Loukkaanhuhta Tapio rhy  x    
Piikkilä Juha MTK  x Malm Jyrki x  
Rosenberg Jari poliisi x     
Tuovinen Teemu lsy  x    
Uuro Patrik pyh x  Viitikko Ari  x 
Yli-Viitala Jari SML x     
Latvanen Jarkko rhy x     
Huhtanen Pasi ms x     
Isokorpi Jari poliisi  x    
Kytölä Kai MTK  x    
Mäki Juhani Kurikan k x     
Välimäki Vesa SML  x    
Alvari Arttu RHY  x    


läsnä Rinne Antti koord. x     
 Kiviluoma Pauli ARN x     
 Aronen Janne rhy tj x     


KOKOUKSEN AVAUS 
 
Päätös: Työryhmän koollekutsuja Erkki Siljamäki avasi kokouksen. 
 


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 
 
Päätös: Puheenjohtaksi valittiin Patrik Uuro ja muistion laatijaksi Erkki Siljamäki  
 


KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 
Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jäsenille. Kun 
kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suomen riistakeskuksen 
koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 
 
Päätös: Hyväksytty  


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 
 
Päätös: Hyväksytty 
 


SUURPETOYHDYHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 
Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien aiheuttamat 
vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkälläkin viiveellä, jonka 
takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  
Patrik Uuro näytti kartalta Tassuun merkityt susihavainnot ajalta 1.6. – 10.9. väliseltä ajalta. Ha-
vaintoja oli 27 kappaletta. Havaintojen määrä arvioitiin alhaiseksi, koska kesän aikana susi-







Suupohjan itäinen ja läntinen työryhmä  2(3) 
laumat keskittyvät pentueiden hoitoon, maasto on peitteinen ja kuivana kesänä jälkiä jäi maas-
toon heikosti. Havainnoista iso osa oli näköhavaintoja. 
Jarkko Latvanen valotti alueiden pentuetilannetta ja niistä tehtyjä havaintoja. Havaintojen määrä 
ja arvion oikeellisuus sai vahvistusta kokoukseen osallistujien omista havainnoista ja tietoon 
tulleista ilmoituksista. 
  
Päätös:  Pentueiden määräksi arvellaan olevan vähintään 4-6 pentuetta itäisen ja läntisen 
reviirityöryhmien alueella. Ainakin kahdessa pentueessa on näköhavainnon mukaan neljä pen-
tua.  Alueella on suurempi määrä reviirejä (laumoja/ pareja) kuin pentueita. 
Vahinkojakin on tapahtunut kotieläimille, samoin toistuvia iskuja turkistarhoille, joissa tuhot on 
todettu suden/susien aiheuttamaksi.  
Näköhavaintoja on riistakameroiden tallettamana kuin myös omin silmin nähtynä pentueista ja 
yksittäisistä tai pareista runsaasti. 
 
 


ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 
Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näkemyksestä 
alueen susitilanteesta. 
Asiasta kertoi riistaneuvoston puheenjohtaja Pauli Kiviluoma. Riistaneuvostolle on esitetty huoli 
turkistarhojen puolelta susien aiheuttamasta haitasta. Riistaneuvosto on samoilla linjoilla laumo-
jen määrästä. 
Todettakoon, että LUKElta on tulossa tarkennettu susikanta-arvio syksyn mittaan, jossa otetaan 
huomioon kesän aikana syntyneet pennut. 
 


REVIIRIYHTEISTYÖN  KEHITTÄMISHANKKEEN  KOORDINAATTORIN  ANTTI RINTEEN 
PUHEENVUORO (rahoitustoimenpiteet ym.) 


Antti Rinne kertasi reviirityöryhmien tehtäväkuvaa ja toiminnan tarkoitusta. Hän toi esille, että 
Suomessa on tällä hetkellä 25 työryhmää, joiden toiminta-aktiivisuus on vaihtelevaa. Niillä alu-
eilla, joissa susitilanne on rauhallinen myös ryhmien toiminta on vähäistä. Rannikon alueelle on 
ollut ajatusta perustaa mahdollisesti reviirityöryhmä myös Närvijoki- Sarvijoki- Pirttikylä akselille 
siellä olevan susireviirin edesottamuksia seuraamaan. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty pää-
töstä.  


Antti Rinne kertoi myös työn aloittamisesta uuden susikannan hoitosuunnitelman valmistumi-
seksi sekä ministeriön aikeista myöntää lisärahoitusta tutkimukseen suden painopistealueille 
Länsi-Suomessa. Päätöstä rahoituksesta ei ole vielä tehty mutta tarkoitukseen olisi esityksen 
mukaan tulossa 300 000 €. Myöskään siitä ei ole vielä päätöstä, miten rahat kohdennettaisiin. 
Ajatuksena olisi käyttää rahoja päätoimisen kenttätyöntekijään palkkaamiseen sekä susien 
pannoitukseen.  


Reviirityöryhmien toiminnan rahoitukseen olisi myös tarkoitus osoittaa rahaa riistanhoitomaksu-
jen keräilytililtä. Alustavasti n. 4500€ työryhmää kohden. Sen jakoperusteista odotellaan tar-
kempaa ohjeistusta. Raha tulisi alustavien suunnitelmien mukaan riistanhoitoyhdistysten kautta 
ohjattavaksi kohteisiinsa.  


Keskustelua Antti Rinteen alustuksen pohjalta 


Keskustelun yhteydessä tuli esille, että työryhmät näkevät pannoituksen olevan kallista ja han-
kalaa sekä maastollisesti että lupapolitiikan kannalta. Lumitilanne vaihtelee Länsi-Suomen alu-
eella vuosittain hyvinkin radikaalisti, joten helikopteri olisi ainoa vaihtoehto susilauman kiin-
nisaamiseksi. Mahdollista rahaa tulisi voida käyttää muullakin tapaa susitilanteen kartoittami-
seksi ja vapaaehtoisten työn tukemiseksi. 


Ryhmän  MTK:n edustaja Jyrki Malm Karijoelta toi esiin huolensa susien alueella aiheuttamien 
vahinkojen aiheutumisessa karjatilallisen näkökulmasta. Uuden alustavan eläisuojelulain mu-
kaan tulisi karjalla olla mahdollisuus 90 ulkopäivään. Jos siihen ei ole mahdollisuutta susien 
läsnäolon vuoksi niin jää avoimeksi mahdolliset sanktiot lain rikkomisen johdosta. 
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Myös myönnettyjen susiaitojen toimitusten viipyminen nousi esiin keskustelussa. Aitojen toimit-
taminen myöhään syksyllä palvelee tarkoitustaan vasta seuraavana kesänä. 


Mainittakoon, että Kurikan ja Kauhajoen kaupungit maksoivat lukuvuonna 2017-2018 n. 100000 
euroa oppilaiden koulukuljetuksien uudelleenjärjestelyistä taatakseen oppilaidensa turvallisen 
koulumatkan susitilanteen johdosta. 


MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 
Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 
 Työryhmien toiminnan muutosehdotukset 
 
Esitys: Työryhmät esittävät, että Pasi Huhtanen siirtyy LÄNTISEEN Reviirityöryhmään ja 


Kurikasta valittaisiin uusi henkilö ns. Pallonevan laumaan työryhmään. Rajana toi-
misi Kyrönjoki. 


 Mauno Itäluoman jäätyä pois Itäisen reviirityöryhmän kokoonkutsujan tehtävästä 
hänen tilalleen tulisi Jarkko Latvanen kyseistä tehtävää hoitamaan. 


SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 
Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri paikkakunnal-
la. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. Kutsut ajankohtineen ja 
paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toi-
mintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muistakaa ilmoittautua! 
 
Päätös: Jokainen osallistuu omien mahdollisuuksien mukaa, Ilmoittautuminen kirjallisesti 
Antti Rinteen lähettämän linkin kautta. 


MUUT ASIAT 
Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna ryhmänä. 
Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, eikä se näy muille. 
Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin ryhmän jäsenille. Ryhmässä on 
helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa uusia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et 
ole vielä liittynyt Facebookiin, on sinne helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmis-
takaa, että kaikkien sähköpostit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi 
saadaan kaikille perille.  
 
Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri paikkakunnal-
la. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. Kutsut ajankohtineen ja 
paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun aikana.  
 
Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on jaettu koko-
usmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen huolella läpi ja tutustumaan 
myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


SEURAAVA KOKOUS 
Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi tammikuuta 2019. Suomen riistakeskus toimit-
taa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 
Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaattori toimittaa pyy-
dettäessä esim. havaintomateriaalia. Suupohjan reviirityöryhmät kokoontuvat vähintään kerran 
vuodessa yhteiseen kokoukseen, jossa päivitetään molempien alueiden susitieto. 
 
Päivämäärä, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 


KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:23. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 
 
Aika: 13.9.2018 klo 18:30 
Paikka: Teuvan aikuiskoulutuskeskus 
 
Läsnä: 
läntinen 
 
 
 
 
 
 
itäinen 
 
 
 
 
 
 


Jäsen Taho Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä Poissa 
Siljamäki Erkki ms x  Mäenpää Markus x  
Hed Folke rhy/pyh  x Berkulla Jari  x 
Loukkaanhuhta Tapio rhy  x    
Piikkilä Juha MTK  x Malm Jyrki x  
Rosenberg Jari poliisi x     
Tuovinen Teemu lsy  x    
Uuro Patrik pyh x  Viitikko Ari  x 
Yli-Viitala Jari SML x     
Latvanen Jarkko rhy x     
Huhtanen Pasi ms x     
Isokorpi Jari poliisi  x    
Kytölä Kai MTK  x    
Mäki Juhani Kurikan k x     
Välimäki Vesa SML  x    
Alvari Arttu RHY  x    


läsnä Rinne Antti koord. x     
 Kiviluoma Pauli ARN x     
 Aronen Janne rhy tj x     


KOKOUKSEN AVAUS 
 
Päätös: Työryhmän koollekutsuja Erkki Siljamäki avasi kokouksen. 
 


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 
 
Päätös: Puheenjohtaksi valittiin Patrik Uuro ja muistion laatijaksi Erkki Siljamäki  
 


KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 
Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jäsenille. Kun 
kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suomen riistakeskuksen 
koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 
 
Päätös: Hyväksytty  


ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 
 
Päätös: Hyväksytty 
 


SUURPETOYHDYHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 
Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien aiheuttamat 
vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkälläkin viiveellä, jonka 
takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  
Patrik Uuro näytti kartalta Tassuun merkityt susihavainnot ajalta 1.6. – 10.9. väliseltä ajalta. Ha-
vaintoja oli 27 kappaletta. Havaintojen määrä arvioitiin alhaiseksi, koska kesän aikana susi-
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laumat keskittyvät pentueiden hoitoon, maasto on peitteinen ja kuivana kesänä jälkiä jäi maas-
toon heikosti. Havainnoista iso osa oli näköhavaintoja. 
Jarkko Latvanen valotti alueiden pentuetilannetta ja niistä tehtyjä havaintoja. Havaintojen määrä 
ja arvion oikeellisuus sai vahvistusta kokoukseen osallistujien omista havainnoista ja tietoon 
tulleista ilmoituksista. 
  
Päätös:  Pentueiden määräksi arvellaan olevan vähintään 4-6 pentuetta itäisen ja läntisen 
reviirityöryhmien alueella. Ainakin kahdessa pentueessa on näköhavainnon mukaan neljä pen-
tua.  Alueella on suurempi määrä reviirejä (laumoja/ pareja) kuin pentueita. 
Vahinkojakin on tapahtunut kotieläimille, samoin toistuvia iskuja turkistarhoille, joissa tuhot on 
todettu suden/susien aiheuttamaksi.  
Näköhavaintoja on riistakameroiden tallettamana kuin myös omin silmin nähtynä pentueista ja 
yksittäisistä tai pareista runsaasti. 
 
 


ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 
Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näkemyksestä 
alueen susitilanteesta. 
Asiasta kertoi riistaneuvoston puheenjohtaja Pauli Kiviluoma. Riistaneuvostolle on esitetty huoli 
turkistarhojen puolelta susien aiheuttamasta haitasta. Riistaneuvosto on samoilla linjoilla laumo-
jen määrästä. 
Todettakoon, että LUKElta on tulossa tarkennettu susikanta-arvio syksyn mittaan, jossa otetaan 
huomioon kesän aikana syntyneet pennut. 
 


REVIIRIYHTEISTYÖN  KEHITTÄMISHANKKEEN  KOORDINAATTORIN  ANTTI RINTEEN 
PUHEENVUORO (rahoitustoimenpiteet ym.) 


Antti Rinne kertasi reviirityöryhmien tehtäväkuvaa ja toiminnan tarkoitusta. Hän toi esille, että 
Suomessa on tällä hetkellä 25 työryhmää, joiden toiminta-aktiivisuus on vaihtelevaa. Niillä alu-
eilla, joissa susitilanne on rauhallinen myös ryhmien toiminta on vähäistä. Rannikon alueelle on 
ollut ajatusta perustaa mahdollisesti reviirityöryhmä myös Närvijoki- Sarvijoki- Pirttikylä akselille 
siellä olevan susireviirin edesottamuksia seuraamaan. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty pää-
töstä.  


Antti Rinne kertoi myös työn aloittamisesta uuden susikannan hoitosuunnitelman valmistumi-
seksi sekä ministeriön aikeista myöntää lisärahoitusta tutkimukseen suden painopistealueille 
Länsi-Suomessa. Päätöstä rahoituksesta ei ole vielä tehty mutta tarkoitukseen olisi esityksen 
mukaan tulossa 300 000 €. Myöskään siitä ei ole vielä päätöstä, miten rahat kohdennettaisiin. 
Ajatuksena olisi käyttää rahoja päätoimisen kenttätyöntekijään palkkaamiseen sekä susien 
pannoitukseen.  


Reviirityöryhmien toiminnan rahoitukseen olisi myös tarkoitus osoittaa rahaa riistanhoitomaksu-
jen keräilytililtä. Alustavasti n. 4500€ työryhmää kohden. Sen jakoperusteista odotellaan tar-
kempaa ohjeistusta. Raha tulisi alustavien suunnitelmien mukaan riistanhoitoyhdistysten kautta 
ohjattavaksi kohteisiinsa.  


Keskustelua Antti Rinteen alustuksen pohjalta 


Keskustelun yhteydessä tuli esille, että työryhmät näkevät pannoituksen olevan kallista ja han-
kalaa sekä maastollisesti että lupapolitiikan kannalta. Lumitilanne vaihtelee Länsi-Suomen alu-
eella vuosittain hyvinkin radikaalisti, joten helikopteri olisi ainoa vaihtoehto susilauman kiin-
nisaamiseksi. Mahdollista rahaa tulisi voida käyttää muullakin tapaa susitilanteen kartoittami-
seksi ja vapaaehtoisten työn tukemiseksi. 


Ryhmän  MTK:n edustaja Jyrki Malm Karijoelta toi esiin huolensa susien alueella aiheuttamien 
vahinkojen aiheutumisessa karjatilallisen näkökulmasta. Uuden alustavan eläisuojelulain mu-
kaan tulisi karjalla olla mahdollisuus 90 ulkopäivään. Jos siihen ei ole mahdollisuutta susien 
läsnäolon vuoksi niin jää avoimeksi mahdolliset sanktiot lain rikkomisen johdosta. 
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Myös myönnettyjen susiaitojen toimitusten viipyminen nousi esiin keskustelussa. Aitojen toimit-
taminen myöhään syksyllä palvelee tarkoitustaan vasta seuraavana kesänä. 


Mainittakoon, että Kurikan ja Kauhajoen kaupungit maksoivat lukuvuonna 2017-2018 n. 100000 
euroa oppilaiden koulukuljetuksien uudelleenjärjestelyistä taatakseen oppilaidensa turvallisen 
koulumatkan susitilanteen johdosta. 


MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 
Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 
 Työryhmien toiminnan muutosehdotukset 
 
Esitys: Työryhmät esittävät, että Pasi Huhtanen siirtyy LÄNTISEEN Reviirityöryhmään ja 


Kurikasta valittaisiin uusi henkilö ns. Pallonevan laumaan työryhmään. Rajana toi-
misi Kyrönjoki. 


 Mauno Itäluoman jäätyä pois Itäisen reviirityöryhmän kokoonkutsujan tehtävästä 
hänen tilalleen tulisi Jarkko Latvanen kyseistä tehtävää hoitamaan. 


SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 
Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri paikkakunnal-
la. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. Kutsut ajankohtineen ja 
paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toi-
mintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muistakaa ilmoittautua! 
 
Päätös: Jokainen osallistuu omien mahdollisuuksien mukaa, Ilmoittautuminen kirjallisesti 
Antti Rinteen lähettämän linkin kautta. 


MUUT ASIAT 
Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna ryhmänä. 
Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, eikä se näy muille. 
Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin ryhmän jäsenille. Ryhmässä on 
helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa uusia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et 
ole vielä liittynyt Facebookiin, on sinne helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmis-
takaa, että kaikkien sähköpostit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi 
saadaan kaikille perille.  
 
Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri paikkakunnal-
la. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. Kutsut ajankohtineen ja 
paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun aikana.  
 
Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on jaettu koko-
usmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen huolella läpi ja tutustumaan 
myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


SEURAAVA KOKOUS 
Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi tammikuuta 2019. Suomen riistakeskus toimit-
taa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 
Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaattori toimittaa pyy-
dettäessä esim. havaintomateriaalia. Suupohjan reviirityöryhmät kokoontuvat vähintään kerran 
vuodessa yhteiseen kokoukseen, jossa päivitetään molempien alueiden susitieto. 
 
Päivämäärä, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 


KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:23. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2018 


 


Aika: 17.10.2018 klo 19:00 


Paikka: Ms Hukka metsästysmaja, Salmenojantie 270, Rutava 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Kaisajoki Kati MTK Köyliö X  


Katajisto Tuomo Lounais-Suomen poliisilaitos X  


Kulmala Heikki Ala-Satakunnan rhy X  


Laihonen Niina Ala-Satakunnan Ympäristöseura X  


Norr Matti Loimaan kaupunki X  


    


Härkälä Antti Luonnonvarakeskus X  


    


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Heikki Kulmala avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heikki Kulmala ja muistion laatijaksi Niina Lai-


honen. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Laihonen lähettää muistion sähköpostitse ryhmän jäsenille kommentoitavaksi ja hy-


väksyttäväksi, jonka jälkeen toimittaa muistion riistakeskukseen 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Päätettiin käsitellä kohdassa 5 Luonnonvarakeskuksen Antti Härkälän esitys alueen 


susitilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista.  


 Päätettiin jättää kohta 6 käsittelemättä kokonaan. 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkäl-


läkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  
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Päätös: Antti Härkälä kertoi sudenhoitosuunnitelman meneillään olevasta päivityksestä ja 


riistavahinkolakiin ehdotetuista muutoksista petovahinkojen korvausten osalta. 


 


 Kerrattiin maaliskuisen kanta-arvion tilanne Köyliön laumassa. Viime talvena al-


fauroksena ollut edelleen vuodesta 2011 asti alueella vaikuttanut KOY008. Alfanaa-


raana POY007, vuodesta 2015 alkaen. Tämän hetken tilanne vielä avoin. 


 


 Kesältä pentuehavaintoja. Reviirin havainnoissa rutiininomaisuutta, ensimmäiset 


pentuehavainnot tulevat lähes poikkeuksetta samalta alueelta 


 Reviirin oletetuilla reuna-alueilla ja sen ulkopuolellakin uudentyyppisiä havaintoja. 


Köyliön pohjoisosissa havaintoja yksittäisen suden liikuskelusta ja Punkalaidun/Sas-


tamala-alueella havaintoja 2-3 sudesta. 


 Köyliö-Huittinen-Alastaro-lauman reviirialueella ei petovahinkoja, Punkalaitumella 


elokuinen lammasvahinko 


 


 Ministeriö myöntänyt lisämäärärahan Länsi-Suomen susikannan seurantaan. Poh-


janmaalla ollut aiheesta kaksi tilaisuutta, joissa kartoitettu paikallisten halukkuutta 


susien pannoitukseen. Tilanne vielä avoin. 


 


 DNA-keräys jatkuu marraskuusta helmikuuhun. Keskusteltiin keräyksen onnistumis-


prosenteista. 


 Myöhemmin syksyllä Luke tuottaa mallinnuksen susikannan ennustetusta koosta. 


Mallinnus perustuu vuoden 2018 arvioon ja tutkittuun tietoon suden lisääntymisestä. 


 


 Turun yliopisto päivittänyt susien sukupuun. Artikkeli julkaistaan Metsästäjä-leh-


dessä marraskuussa. 


 


 Heikki Kulmala kertoi suurpetoyhdyshenkilön saamista yhteydenotoista. Ihmisten te-


kemät näköhavainnot vaikeita todentaa. 


  


 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näke-


myksestä alueen susitilanteesta.  


 


7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Päätettiin julkaista tiedote loka/marraskuun aikana. Laihonen lähettää sähköpostitse 


edellisen tiedotteen kaikille muistin virkistämiseksi. Tiedotteessa muistutetaan ihmi-


siä ryhmän olemassaolosta ja kerrotaan sen toiminnasta. Katajisto kirjoittaa osan 


tiedotteesta käsitellen susiaihetta poliisin näkökulmasta. Kaisajoki kertoi, että kaikki 


alueen tuotantotilalliset ovat saaneet tietoa petoaidoista ja saavat sitä tarvittaessa 


MTK:n kautta lisää. Viimeistellään koko tiedote sähköpostiryhmässä. 


 


 Norr oli tiedustellut tilaisuutta Loimaan alueen kouluilta päästä esittelemään ryhmän 


toimintaa. Ko. esittelymahdollisuus ei ollut saanut kouluilta vastakaikua. 


 


 


 


 


8. SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 
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Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien 


olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toimintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muis-


takaa ilmoittautua! 


 


Päätös: Kehittämispäivät pidetty. Laihonen osallistui 4.10.2018 Perniön tilaisuuteen ja on 


toimittanut kehittämispäivien keskusteluista tehdyn muistion ryhmän jäsenille, Här-


kälälle ja Impolalle. 


 Härkälä kommentoi muistiossa esiin tulleita asioita, jotka koskettivat Luken toimin-


taa. Luken henkilöstö ei kirjaa havaintojaan Tassuun, vaan käyttää omaa kirjausme-


netelmäänsä. Havainnot ovat kuitenkin mukana kanta-arvioita tehtäessä. 


 Keskusteltiin muistioon kirjatuista asioista yleisluontoisesti ja Laihonen kertoi tunnel-


mia Perniön tilaisuudesta. Oman ryhmän keskusteluyhteyttä pidettiin hyvänä ja avoi-


mena. 


  


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Laihonen kertoi Laitilaan perustetusta reviirityöryhmästä, jäsenyydestään siinä ja il-


moitti olevansa valmis eroamaan Köyliön ryhmästä. Päätettiin, että Laihonen jatkaa 


myös Köyliön ryhmän jäsenenä. 


 Keskusteltiin Laitilan tilanteesta, ”uuden” susialueen ongelmista ja Satakunta-Varsi-


nais-Suomi-alueen reviiriryppäästä. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous vuoden 2019 puolella tammi-helmikuussa 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 13.11.2018 klo 15:00–16:10 


Paikka: Hyytiälän metsäasema 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Johanna Kallenautio Kunta/kylä/pienten lasten vanhempi x  


Petri Koskinen Hirsilän Riistamiehet ry x  


Pertti Pasuri Karjatila x  


Touko Sikala Poliisi x  


Antti Uotila Alueellinen riistaneuvosto x  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Antti Uotila avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Pj Antti Uotila ja sihteeri Johanna Kallenautio 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Esityksen mukainen 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Esityksen mukainen 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkäl-


läkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  


 


Päätös: Antti Uotila selosti susitilanteen. Vahinkoja ei ole sattunut. Yksittäisistä susista on 


muutamia havaintoja. Petri Koskinen näytti yhden riistakamerakuvan, mitä ei ollut 


tallennettu tassujärjestelmään. Todettiin, että pentueellisen reviirin paluu Juupajoen 


reviirin alueelle on todennäköistä, kun länsirannikon alueen reviireiltä lähtee nuoria 


susia vaeltamaan. Pälkäneen–Hauhon rajamailla on nähty 3 suden lauma 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näke-


myksestä alueen susitilanteesta.  


 


Päätös: Ei lisättävää edelliseen 
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7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista?  


Päätös: Todettiin, että 2017-2018 rakennettu 3 susiaitaa. 


 


8. MUUT ASIAT 


Käytiin keskustelua salametsästyksestä. Organisoitua salametsästystä ei oletettu 


esiintyvän, mutta satunnaisia yksittäistapauksia voi esiintyä. 


 


RHY:n koululaisesittelyssä oli käytössä riistakeskuksen jälkimatot suurpetojen tun-


nistamisen opetuksessa 


 


9. SEURAAVA KOKOUS 


Päätös: Tarvittaessa 


 


10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:10. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2018 


 


Aika: 21.9.2018 klo 18:00 


Paikka: Kiuruvesi, Peltohovi 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Juha Martikainen  Poliisi x  


Eero Huttunen Vieremän RHY x  


Martti Tikkanen Kiuruveden RHY x  


Jouko Åkerlund MTK Vieremä x  


Asko Tikka MTK Kiuruvesi  x 


Erkki Koukkari Vieremän kunta x  


Ari Kumpulainen SLL Kiuruvesi x  


Katja Ronkainen SLL Vieremä  x 


Hannele Saastamoinen Kiuruveden kyläyhteisöt  x 


    


    


  


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Juha Martikainen toimi puheenjohtajana sekä sihteerinä 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksytään 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksytään 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pit-


källäkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  


 


Päätös: Kiuruvedellä on aikuinen pariskunta, pantasudet Rikka ja Rikko liikkuvat Kiuruve-


den pohjoisosa - Pyhäntä - Nissilä alueella. Pennuista ei havaintoa tänä kesänä. 
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               Vieremällä Marttisenlauma missä alfa uros Turo on pannoitettu. Laumassa on al-


fapari, neljä pentua sekä kaksi viimevuoden pentua ns. lastenvahtina. Toinen vii-


mevuoden pennuista on pannoitettu Myy. Myy liikkuu noin 40 km säteellä laumas-


ta. 


 


               Ei ilmoitettuja vahinkoja kummankaan kunnan alueelta 


 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in nä-


kemyksestä alueen susitilanteesta.  


 


Päätös:  


 


 Alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Risto Juntunen kertoi susikannan arvi-


oinnista ja kannan tulevaisuuden arvioinnista. Tähän on uusia työkaluja Lukella, 


mm. palkattu työntekijä laatimaan suden kannan mallinnusta eli ennustettavuutta. 


 


              Tuoreimman arvion mukaan susikanta on koko Suomessa kasvanut noin 10 pro-


senttia. Vakiintuneiden parien määrä on lisääntynyt viimevuoden 14 laumasta 20 


laumaan. 


 


              Susien määrä on itärajalla laskenut. Ravintotilanne vaikuttaa paljon susien sijoittu-


miseen. Susien määrän todetaan lisääntyneen länsirannikon suunnalla viime vuo-


desta. 


 


7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös:  


 


 Reviirityöryhmien kehittämispäivät tulisi järjestää kevättalvella jolloin ryhmän jäsen-


ten olisi helpompi osallistua tapahtumaan. 


 


 


              Kannanhoidollinen metsästys tulisi mahdollistaa alueella missä on lisääntyviä Al-


fapareja. Metsästys tulisi kohdentaa nuoriin susiyksilöihin.  


 


  Katja Ronkainen jätti seuraavan asiaan liittyvän eriävän mielipiteen sähköpostilla 


kokouksen jälkeen. 


 


 Erämaisella alueella (asutus on harvaa ja ihmistoiminnot vähäisiä) elävään lau-


maan ei tule kohdistaa metsästystä. Poistot tulee tehdä vain aiheutuneiden vahin-


kojen perusteella ja silloinkin poiston tulee kohdistua juuri siihen nimenomaiseen, 


vahinkoa aiheuttaneeseen yksilöön. Vahinkoa aiheuttava susiyksilö tulisi poistaa 


pienen, asiansa osaavan ryhmän toimesta ja tarvittaessa apuna tulisi käyttää 


Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoita. Jos poiston perusteena ovat toistuvat piha-


käynnit, tulee käyntien syy selvittää perusteellisesti etukäteen, tarvittavien viran-


omaisten toimesta. Ravintohoukuttimen käytön tulee olla poistoluvan eväävä pe-


ruste. 


Poistoluvat tulisi Suomessa kohdistaa tiheämmän asutuksen alueille. 
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8. SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien 


olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toimintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. 


Muistakaa ilmoittautua! 


 


Päätös: Ryhmästä ei ole tällä hetkellä kukaan osallistumassa 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Risto Juntunen kertoi riistanhoitoyhdistysten rahoitusmallista. Toimiva susireviiri-


työryhmä tuo lisärahoitusta riistanhoitoyhdistysten toimintaan. Tämä todettiin asial-


liseksi toiminnan kannalta.  


              


              Keskusteltiin susien aiheuttamista koira- sekä kotieläinvahingoista. Ryhmän mie-


lestä nykyinen koirien arvon korvaaminen on hyvällä mallilla ja korvausten määrää 


tulisi nostaa alueella olevien tuotantoeläinten osalta. Jalostusarvon ja teurasarvon 


ero on huomattava esimerkiksi nautojen kohdalla. Vahinkoa aiheuttava susi tulisi 


voida lopettaa yksinkertaisen ja nopean prosessin seurauksena. 


 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään seuraava kokous marras-joulukuussa 2018 Vieremällä. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:00. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 3 / 2018 


 


 


Aika: 27.11.2018 klo 18:00 


Paikka: Virastotalo, Sotkamo 


 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Juhani Voutilainen, pj SML, Kainuun piiri  X 


Alpo Komulainen Sotkamon luonto ry X  


Jouni Heikkinen petoyhdyshenkilö  X 


Ville Manninen 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 


vara Merja Ojalammi Sotkamon kunta X  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Jari Korhonen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Valittiin Jari Korhonen molempiin tehtäviin. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin työjärjestykseksi. 


 


5. SUURPETOYHDYSHENKILÖN JA TYÖRYHMÄN NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Onko havaintoja pentueista? Susien liikkeet kesän aikana ja mahdolliset susien ai-


heuttamat vahingot. Huom. vahingot päivittyvät riistavahinkorekisteriin joskus pitkäl-


läkin viiveellä, jonka takia ne eivät välttämättä näy kartoissa.  
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Päätös: Sotkamon alueella on varmuudella yksi pentue. Tämän lauman molemmat aikuiset 


sudet on pannoitettu. Lumettoman syksyn johdosta muita mahdollisia pentueita ei 


ole kyetty varmistamaan. Havaintoja on tullut edellissyksyä vähemmän. Kunta ei ole 


järjestänyt erityisiä koulukyydityksiä. 


Sotkamossa on syksyn aikana kadonnut kaksi metsästyskoiraa ja yksi suomenajo-


koira on menehtynyt susien hyökkäyksen johdosta. 


 


6. ALUEELLISEN RIISTANEUVOSTON NÄKEMYS SUSITILANTEESTA 


Mikäli ARN:in puheenjohtaja/jäsen on kutsuttu paikalle, keskustellaan ARN:in näke-


myksestä alueen susitilanteesta.  


 


Päätös: ARN:n edustajaa ei ollut paikalla. 


 


7. KATSAUS TOIMENPITEIDEN ETENEMISEEN 


Ovatko suunnitellut toimenpiteet edenneet suunnitellusti? Tarvitaanko toimenpitei-


den toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös: Käynnissä on tilanteen seuranta. Tilanne on ollut tänä syksynä ennakoitua rauhalli-


sempi. 


 


8. SYKSYN KEHITTÄMISPÄIVÄT TYÖRYHMILLE 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen on lähetetty työryhmien jäsenille. Työryhmien 


olisikin hyvä miettiä jo etukäteen toimintaan liittyviä kehitysideoita ja -esityksiä. Muis-


takaa ilmoittautua! 


 


Päätös: Todettiin, että Sotkamon ryhmästä tilaisuuteen osallistui kaksi henkilöä. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Sotkamossa on saatu syksyn aikana hyviä kokemuksia susien pannoituksista. Pan-


noitettujen susien seurantamahdollisuus on auttanut metsästäjiä välttämään su-


sikohtaamisia metsästyskoirien käyttötilanteissa.  


Sotkamon susireviiriyhteistyöryhmä esittää, että susien pannoituksia Kainuussa jat-


ketaan ja pannoitettujen yksilöiden määrää lisätään ennaltaehkäisevänä susien ai-


heuttamien vahinkojen vähentämistoimena. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2018. Suomen 


riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään seuraava kokous helmikuun loppupuolella. 
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11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23. 
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VARGREVIRSAMARBETSGRUPPENS MÖTE NR 3 / 2018 
 


Tid: 17.10.2018 kl 17:00 
Plats: ABC-Karis 
Närv. Namn organisation / instans närv. frånv. 


Thomas Flemmich Raseborgstad  x 
Stefan Holmberg jaktvårdsförening x  
Hans Lindholm Snappertuna byaförening x  
Gustav Munsterhjelm Raseborgs Natur och Miljö x  
Sebastian Nurmi Fårfarmare  x 
Tobias Forsstedt Polis x  
Visa Eronen Finland viltcentral Nyland x  
    
    
    
    


 


1. MÖTETS ÖPPNANDE 


 
 Samarbetsgruppens sammankallare Visa Eronen öppnade mötet kl 17:05. 


 


2. KONSTITUERANDEN AV MÖTET 


Val av mötesordförande och sekreterare som skriver mötes PM. 
 


Beslut:  
Valdes Visa Eronen som ordförande och sekreterare. 


3. GRANSKNING AV MÖTETS PM 


Föreslås att PM:et skickas med e-post till mötesdeltagarna så fort som det är klart. 
Då mötesdeltagarna godkänt PM:et skickas det till Finlands viltcentralens koordi-
nator som publicerar det på revirarbetsgruppernas hemsida.  
 


Beslut:  
Beslöts enligt förslag. 


4. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN  


Beslut om godkännande av föredragningslistan och eventuella ändringar i den.  
 


Beslut:  
Föredragningslistan godkändes enligt förslag. 
 


5. ROVDJURSKONTAKTPERSONENS OCH ARBETSGRUPPENS SYN PÅ VARG-
SITUATIONEN 


Finns det observationer av vargvalpar? Observationer och rörelse av varg under 
sommaren samt eventuella vargskador.  
OBS. Rapporterade skador uppdateras ibland först efter en ganska lång tid i vilt-
skaderegistret, därför syns de inte på kartorna.  
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Beslut:  
Diskuterades vargarnas förekomst på revirområde. Observationerna tyder på att 
det finns två vargar som går mer ihop och en som rör sig mera skilt. Vargsituation-
en har lugnat sig och det har kommit färre observationer. Dels kan minskningen i 
antal observationer bero på ett minskat intresse för att anmäla observationer. Klara 
observationer om föryngring saknas, vilket tyder på det att det inte har fötts valpar 
på reviret. Under sommaren har det förekommit ett skadetillfälle på får i Ingå. 
Sammanlagt 8 får förlorades. 
 
Det diskuterades användning av GPS-halsband i uppföljning av vargar och andra 
vilda djur. Det kom upp att ibland har band förorsakat sår på vilda djur. GPS-
märkning kan leda till ökat intresse för vargturism på revirområde. Även utan var-
gar med GPS-halsband har det förekommit ökad trafik och störningar vid jakt på 
område. Man var eniga om att GPS-märkning kan förorsaka nackdelar för lokala 
markägare samt invånare och behövs inte heller så mycket för vargsituationens 
uppföljning. Man har fått bra uppfattning om vargsituationen med observationer, 
viltkameror och spillningsinsamling. 
 


6. ÖVERSIKT AV ÅTGÄRDER OCH HUR DE VERKSTÄLLTS 


Har de planerade åtgärderna framskridit som planerat? Behövs det stöd för att 
verkställa åtgärderna, i så fall hurudana? 
 


Beslut:  
 
 Åtgärden om uppdaterat informationsblad till djurägare har inte framskridit. Det 


kom inte upp nya åtgärder. 


7. REVIRSAMARBETSGRUPPERNAS UTVECKLINGSDAGAR  


Under september och oktober månad ordnades utvecklingsdagar för revirsamar-
betsgruppsverksamheten på fyra olika orter. 
Denna gång var det möjligt för samtliga medlemmar i revirsamarbetsgrupperna att 
delta. Deltagarna kan berätta hälsningar från utvecklingsdagar. 
 


Beslut:  
 
 Arbetsgruppen gick genom memorandum från utvecklingsdagarna och det diskute-


rades. Möjliga nya idéer behandlas i punkten övriga ärenden. 
 


8. REVIRSAMARBETSGRUPPENS ROLL OCH DISPENSBESLUTFATTANDE FÖR VARG 


Det har kommit förfrågningar om behandlingen av dispensärenden i revirsamar-
betsguppen. Det kan vara befogat att diskutera hur revirsamarbetsgruppen ser på 
behovet att behandla ärande i framtiden. 
 


Beslut:  
 


Det diskuterades försommarens dispensansökning och informationen om den. 
Man kom överens att dispensansökningar som har lämnats in borde diskuteras i 
revirsamarbetsgruppen mera öppet. Man kan behandla dispensärenden till exem-
pel på så sätt att man samlar och skriver upp olika närvarande organisationers 
synpunkter. Man behöver inte hitta gemensam synpunkt eller enigt beslut om re-
virsamarbetsguppens ställning till ansökan eller behov för jakt på vargar. 
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9. ÖVRIGA ÄRENDEN  


Eventuella övriga ärenden. 
 


Beslut:  
Det kom upp ett förslag att man borde ta reda på om möjligheten att få en liten 
budget för lokala åtgärder angående vargstammens uppföljning. Det kommer att 
beviljas 300 000 euro för utveckling av vargstammens uppföljning i Västra Finland. 
En liten del av bidraget kunde riktas till Västra-Nyland som stöd av Västra-Nylands 
åtgärder. Revirsamarbetsgruppen vill att man tar reda om det är möjligt. 


10. NÄSTA MÖTE 


Föreslås att följande möte ordnas i december 2018. Finlands viltcentral tillhanda-
håller material till följande möte. 
- Revirsamarbetsgruppen kan sammankomma även under andra tider. Koordi-


natorn tillhandahåller på begäran tex uppgifter om gjorda vargobservationer. 
 


Beslut:  
Nästa möte hållas i början av året 2019 (januari – februari). Efter snöfall har man 
säkert bättre möjligheter att få information om antalet varg på revirområdet. 
 


11. MÖTETS AVSLUTANDE 


 
Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 19:05. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 3 / 2018 


 


Aika: 17.12.2018 klo17:00 


Paikka: Hämeenlinna  


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Hannu Vanhanen  Maataloustuottajien Rengon 


yhdistys ry 


x  


Reijo Turunen Hämeenlinnan seudun luon-


nonsuojeluyhdistys 


 x 


Milana Anttila Kuittilan osakaskunta x  


Kalle Lehtinen Hämeenlinnan kaupunki  x 


Voitto Kivinen Hattulan kunta x  


Harri Mansikkamäki Riistanhoitoyhdistykset x  


Jarmo Käki Petoyhdyshenkilöt/metsästäjät x  


Timo Ojala Poliisi x  


Jyri Rauhala, riistapäällikkö Riistakeskus  x 


Marko Muuttola, riistasuunnit-


telija 


Riistakeskus x  


 Sirpa Kuhlström, riistasuunnit-


telija 


Riistakeskus  x 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Harri Mansikkamäki avasi kokouksen ja toivotti tervetulleeksi uusimman jäsenen 


Milana Anttilan. Suoritettiin lyhyt esittäytyminen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Valittiin Harri Mansikkamäki kokouksen puheenjohtajaksi ja Marko Muuttola muis-


tion laatijaksi. 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


Päätös: Hyväksyttiin esityslista 


 


5. TYÖRYHMÄN NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön näkemys alueen susitilanteesta. Keskustellaan susien 


liikkeistä syksyn ja alkutalven aikana sekä todetaan mahdolliset kotieläinvahingot, 


keskustelun tukena elo–joulukuun havaintokartta (liite 1).  



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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- Muodostetaan näkemys tämänhetkisestä susitilanteesta. Onko pentuehavainto-


ja? Onko susista koettu haittaa, minkälaista ja mitä toimenpiteitä se on aiheutta-


nut? 


- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi ha-


lutessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 


 


Päätös: Jarmo Käki esitteli Rengon susihavaintoja syksyn ajalta. Havainnot ovat olleet 


huomattavasti aiempaa vähäisempiä poliisin lopetettua pihoissa aktiivisesti liikku-


neen suden syyskuussa. Alueelta on yksi pentuehavainto, jossa olisi 1-2 pentua. 


Asia tarkentunee talven myötä. Kotieläinvahinkoja ei ole ollut. 


 


6. TYÖRYHMÄTOIMINNAN JA TOIMENPITEIDEN VUOSIKATSAUS 


- Tehdään yhteenveto työryhmän toiminnasta kuluneena vuonna: kokousten luku-


määrä, muita tilaisuuksia tai toimintaa? 


- Arvioidaan käynnistettyjen paikallisten toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia 


on). Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? Jatketaanko toimenpiteitä, miten? Mitä 


uusia toimia voitaisiin toteuttaa, onko toiminnassa parannettavaa? 


 


Päätös: Työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Lisäksi työryhmä oli mukana jär-


jestämässä luentotilaisuutta sudesta (Seppo Ronkainen). 


Työryhmässä laadittiin infokirje TILANNE RENGON SUSIREVIIRILLÄ 14.8.2018 


PETOVAHINKOJEN ENNALTAEHKÄISY JA KORVAUSTEN HAKU 


 


7. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan yhteistyöryhmän toimivuutta ja keskustellaan toiminnan jatkamisesta. 


- Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


- Onko tiedossa muutoksia ryhmän kokoonpanoon seuraavalle vuodelle? 


 


Päätös: Timo Ojala lopettaa toiminnan ryhmän jäsenenä poliisin edustajana. Tilalle pyri-


tään saamaan toinen henkilö. Työryhmän toiminta ei lakkaa vaikka Rengon reviirin 


tilanne on auki. Sovittiin että touko-kesäkuussa pidetään seuraava palaveri. Ryh-


män jäsenille voi lähettää sähköpostilla riistakeskuksen toimesta työryhmätiedottei-


ta ja kokouspaketteja edelleen. Päätettiin siirtää puheenjohtajavalinta kevään ta-


paamiseen. 


 


8. KEHITTÄMISPÄIVIEN PALAUTE 


Kehittämispäivien palaute oli melko positiivista, erityisesti käytyjä keskusteluita pi-


dettiin hyödyllisenä. Toisaalta toivottiin, että tapahtumaa uudistettaisiin, ja tähän 


saatiinkin hyviä ehdotuksia. Seuraavat kehittämispäivät järjestetään alustavasti 


syksyllä 2019. 


- Ideoita kehittämispäivien sisällöstä voi edelleen toimittaa koordinaattorille. 


- Vastaukset tilaisuuksissa esitytettyihin kysymyksiin toimitetaan työryhmille 


sähköpostitse. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat.POLIISIN PÄÄTÖS LOPETTAA SUSI RENGOSSA 


19.9.2018 - POLIISIN NÄKÖKULMA TILANTEESSA- Ylikonstaapeli Timo Ojala 
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Päätös: Timo Ojala kertoi poliisin päätöksestä lopettaa Rengossa pihoissa kulkenut susi. 


Suden liikkeitä oli seurattu yli vuosi ja sille oli voimassa poliisin karkotuspäätös, sil-


lä ilmoituksia pihavierailusta oli tullut lähes päivittäin. Karkotuksia suoritettiin vuo-


den aikana puolenkymmentä, mutta niillä ei ollut vaikutusta suden käyttäytymi-


seen. Viime aikoina suden oli havaittu tulevan vain röyhkeämmäksi ja väistäneen 


mm. koiraa ulkoiluttamassa ollutta ihmistä vain muutaman kymmenen metrin pääs-


tä. Poliisin lopettamispäätös perustui tarkkoihin kirjattuihin ja varmistettuihin ha-


vaintoihin. Susi lopetettiin 1 vrk päätöksestä. Pihavierailut/ ilmoitukset alueelta ovat 


loppuneet lähes kokonaan siihen. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuuta 2019. Suomen 


riistakeskus toimittaa kokoukseen materiaalia ja päivitetyn toimintasuunnitelman. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Seuraava kokoontuminen touko-kesäkuussa. Kutsu lähetetään sähköpostitse. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:57. 


 


 


 


 


 


Muistion vakuudeksi 


 


17.12.2018 


 Marko Muuttola 
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RENGON SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018 


 


Aika: 15.3.2018 klo 16.30 


Paikka: Riistakeskuksen aluetoimisto, Hämeenlinna 


Läsnä: 


 


Nimi Taustaryhmä Läsnä Poissa 


Hannu Vanhanen Maataloustuottajien Ren-
gon yhdistys ry 


x  


Reijo Turunen Hämeenlinnan seudun 
luonnonsuojeluyhdistys 


x  


Anne Laulajainen, puheenjoh-
taja 


Rengon koulun vanhem-
painyhdistys 


x  


Kalle Lehtinen Hämeenlinnan kaupunki x  


Voitto Kivinen Hattulan kunta x  


Harri Mansikkamäki Riistanhoitoyhdistykset x  


Jarmo Käki Petoyhdyshenkilöt 
/metsästäjät 


x  


Timo Ojala Poliisi x  


Jyri Rauhala, riistapäällikkö Suomen riistakeskus x  


Marko Muuttola, riistasuunnitte-
lija 


Suomen riistakeskus x  


Sirpa Kuhlström, riistasuunnit-
telija 


Suomen riistakeskus   


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Anne Laulajainen avasi kokouksen klo 16.30. Hämeenlinnan kaupunkia  


kokouksessa edustanut palvelusuunnittelija Kalle Lehtinen esittäytyi.  


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös:  


Valittiin Anne Laulajainen kokouksen puheenjohtajaksi, Harri Mansikkamäki vara-


puheenjohtajaksi ja Jyri Rauhala sihteeriksi. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän 


jäsenille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös:  


Päätösesityksen mukaisesti. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 
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Päätös:  


Hyväksyttiin ennakkoon lähetetty asialista sellaisenaan. 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää edustaja-


vaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan työryh-


män kokoonpano kuluvalle vuodelle. 


- Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana. 


 


Päätös:  


Kokoonpanon suhteen ei tehty muutoksia. Sen sijaan päätettiin palata myöhem-


mässä vaiheessa työryhmän varapuheenjohtajan valintaan. 


 


Puheenjohtaja Anne Laulajainen ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta kesään 


mennessä. Kevään aikana selvitetään onko Rengon koulun vanhempain yhdistyk-


sellä ehdokasta Anne Laulajaisen tilalle vai tuleeko kyseeseen selvittää jonkin 


muun yhteisön edustajan kutsumista työryhmään. 


 


Kalle Lehtinen poistui kokouksesta. 


 


6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2018 (LIITTEET 1 JA 2) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2018. Tehdään tarvit-


taessa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? Jos toi-


menpiteet vaativat rahoitusta, suunnitellaan miltä tahoilta sitä voisi saada 


(esim. rhy). 


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


Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Maamme susikannan hoitoa (mm. poikkeuslupien myöntämistä) on erittäin merkit-


tävästi vaikeuttanut se, ettei Suomi ole saavuttanut suotuisaa susikannan suojelu-


tasoa. Vertailuna karhukanta on suotuisalla suojelun tasolla, ja sitä pystytäänkin 


säätelemään joustavasti kannanhoidollisin poikkeusluvin. Susikanta lisääntyy te-


hokkaasti ja suotuisa suojeluntaso pystyttäisiin saavuttamaan suhteellisen nope-


asti, jos kantaa ei säädeltäisi laittomuuksilla. Pieni laittomuuksia tekevä joukko 


pyrkii susista eroon omalla alueellaan, mutta samalla he tuhoavat monilta muilta 


seuduilta mahdollisuuden suunnitelmalliseen kannanhoitoon ja pilaavat toiminnal-


laan laajan metsästäjäjoukon mainetta. Salapyynnin esiintymiseen vaikuttaa myös 


paikallinen ilmapiiri (hyväksytäänkö vai tuomitaanko toiminta). Salapyynnin ehkäi-


seminen on keskeistä susikonfliktin ratkaisemisessa ja avain suunnitelmalliseen 


kannanhoitoon. Siksi myös työryhmän on hyvä keskustella asiasta. 


- Keskustellaan siitä, millaisia toimia laittomuuksien ehkäisemiseksi eri tahot 


(metsästysseurat, rhy:t, Suomen riistakeskus, poliisi, rajavartiolaitos, Metsähal-


litus, luonnonsuojelutahot, Suomen metsästäjäliitto ym.) ovat toteuttaneet ja 


mitä tulisi jatkossa tehdä. Hoitosuunnitelma esitettyjä toimenpiteitä löytyy liit-


teestä 2. 


- Pohditaan lisäksi, miten työryhmä voi viestiä susien laitonta tappamista vas-


taan. Tärkeää tukea kannanhoidolle annetaan myös levittämällä asiallista tie-


toa susista, sillä näin vähennetään epätietoisuutta ja virheellisiä käsityksiä. 


 


Päätös:  


Päätettiin esittää, että hankkeen puolesta pyrittäisiin tehostamaan reviiriyhteistyö-


ryhmien tunnettuutta. Käytännössä on osoittautunut, että toimintaa tunnetaan hei-


kosti yleisön keskuudessa. 







  


Edelleen päätettiin, yhteistyössä Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin kanssa järjes-


tää ensi syksynä sudesta kertova, kaikille suunnattu yleisöluento, johon pyydetään 


asiantuntijaksi Seppo Ronkainen. 


 


Todettiin, ettei susien laittoman tappamisen tai muiden laittomuuksien estämiseksi 


nähdä tällä hetkellä uusia konkreettisia tarpeita normaalin viestinnän lisäksi. Tä-


män hetken tietojen mukaan tilanne vaikuttaa tässä suhteessa ja tällä hetkellä on-


gelmattomalta. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2018 (LIITE 3) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämän-


hetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden (etenkin pentueisiin 


viittaavien) havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 3). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös:  


Jarmo Käki ja Harri Mansikkamäki selostivat tilannetta susireviirillä. Runsaan vuo-


den takaisen poikkeuslupamenettelyn jälkeen havainnot ovat vähentyneet, sudet 


ovat silti liikkuneet edelleen ihmisten läheisyydessä. Jarmo Käki totesi näyttävän 


siltä, että havaintojen ilmoittamisaktiivisuus on vähentynyt. 


 


Timo Ojala kertoi myös karkotuksia tehdyn poliisin antaman määräyksen nojalla 


selvästi aiempaa enemmän, viime marraskuusta lähtien viisi kertaa. Hän kertoi 


myös yhteistyön Rengon riistanhoitoyhdistyksen kanssa olleen erittäin hyvää. 


 


Reviirillä liikkuu tämän hetken tiedon mukaan kolme eri yksilöä, joista kaksi yleen-


sä yhdessä, ja myös kiimamerkkejä on havaittu. 


 


Sen lisäksi on havainto, joka viittaa siihen, että koira olisi liikkunut yhden vuoro-


kauden aikana yksittäisen susiyksilön kanssa. 


 


Päätettiin merkitä saadut selvitykset tiedoksi. 


 


8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (LIITE 4) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi (liite 4, 


raportin kohta 3.1). Käydään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välite-


tään tietoa paikallisille. 


 


Päätös:  


Päätösesityksen mukaisesti, viestinnän osalta asiaan palataan myöhemmin ke-


väällä. 


 


Anne Laulajainen poistui kokouksesta ja Harri Mansikkamäki jatkoi kokouksen pu-


heenjohtajana. 


 


 


 


 


 







  


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  


Harri Mansikkamäki kertoi saatujen tutkimustulosten vahvistaneen, että toinen 


tammikuussa 2017 kaadettu uros oli lauman alfayksilö. 


 


Päätettiin merkitä tiedoksi. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2018. Suomen riista-


keskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori toi-


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös:  


Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti torstai 7.6.2018. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Harri Mansikkamäki päätti kokouksen klo 18.15. 


 


 


 


 


 


VAKUUDEKSI 


 


 


Anne Laulajainen   Jyri Rauhala 


puheenjohtaja   riistapäällikkö 


  


Harri Mansikkamäki 


varapuheenjohtaja 
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RENGON SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2018 


 


Aika: 5.7.2018 klo 17.30 


Paikka: Riistakeskuksen aluetoimisto, Hämeenlinna 


Läsnä: 


 


Nimi Taustaryhmä Läsnä Poissa 


Hannu Vanhanen Maataloustuottajien Ren-
gon yhdistys ry 


  


Reijo Turunen Hämeenlinnan seudun 
luonnonsuojeluyhdistys 


  


Anne Laulajainen, puheenjoh-
taja 


Rengon koulun vanhem-
painyhdistys 


x  


Kalle Lehtinen Hämeenlinnan kaupunki   


Voitto Kivinen Hattulan kunta x  


Harri Mansikkamäki Riistanhoitoyhdistykset x  


Jarmo Käki Petoyhdyshenkilöt 
/metsästäjät 


x  


Timo Ojala Poliisi x  


Jyri Rauhala, riistapäällikkö Suomen riistakeskus   


Marko Muuttola, riistasuunnitte-
lija 


Suomen riistakeskus   


Sirpa Kuhlström, riistasuunnit-
telija 


Suomen riistakeskus   


Antti Rinne Suomen riistakeskus, han-
kekoordinaattori 


x  


 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Jyri Rauhala avasi kokouksen klo 17.30. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös:  


Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Harri Mansikkamäki ja sihteeriksi Jyri Rauha-


la. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän 


jäsenille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös:  


Päätösesityksen mukaisesti. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 
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Päätös:  


Kohdassa muut asiat käsitellään myös työryhmän puheenjohtajakysymys ja ko-


koonpanoasiat. 


 


5. LUKEN KANNANARVIO ALUEELTA, TYÖRYHMÄN NÄKEMYS TILANTEESTA 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen julkaisema tuore susikanta-arvio. Keskitytään 


erityisesti oman alueen arvioon. 


 


Päätös:  


 


Antti Rinne esitteli tilanteen laajemmin, Jarmo Käki ja Harri Mansikkamäki kuvasi-


vat Rengon reviirin tilannetta. 


 


6. KANTA-ARVIOON ALUEELTA SAATU AINEISTO JA TOIMET SEN PARANTAMISEKSI 


Arvioidaan alueelta saatua havainto- ja mahdollisen DNA-aineiston kattavuutta. 


- Onko alueelta kerätty DNA-näytteitä, saatiinko hyvä otos? Tiedotetaan työryh-


miä siitä, miten keräys ensi talvena jatkuu (laajentuuko uusille alueille?). 


- Miten kattavasti alueelta kirjattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään 


- Onko tarvetta saada alueelta selvästi kattavampi aineisto, miten ryhmä voisi 


tätä tukea? 


 


Päätös:  


Todettiin, että LUKEn asiantuntijahenkilöstöä (kuten Antti Härkälä) tarvitaan 


enemmän. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Mitä toimenpiteitä suunniteltu toteuttavaksi kesän aikana? Tarvitaanko toimenpi-


teiden toteuttamiseksi tukea ja minkälaista? 


 


Päätös:  


Kesän aikana informoidaan ainakin kuntien koulutoimet, lisäksi laaditaan infor-


maatiokirje, jota voidaan koko ryhmän toimesta tarvittaessa jakaa eteenpäin. 


 


8. MUUTOSEHDOTUKSET SUSIKANNAN HOITAMISEEN LIITTYEN 


Mitä asioita toivoisitte hoidettavan toisin susiasioissa alueellanne? 


- Peilaten esimerkiksi viimeiseen vuoteen, mikä oli hyvää ja mikä huonoa 


- Riistahallinnon, tutkimuslaitosten ja työryhmien toiminnan muutosehdotukset 


- Toivotaan myös muita kuin susikannan kokoon liittyviä ehdotuksia 


 


Päätös:  


Käytiin asiasta yleiskeskustelu ja todettiin, ettei tässä vaiheessa ole ehdotuksia. 


 


9. SALAMETSÄSTYS 


Keskustellaan ja suunnitellaan toimenpiteitä, joilla saataisiin ennaltaehkäistyä su-


sien laitonta tappamista. Asiasta on tärkeää puhua, vaikka alueella ei olisi todettu 


susien salakaatoja. Yhteistyöryhmien tiedottamisen avulla laittomuuksia saadaan 


ennaltaehkäistyä ja ihmisille tiedoksi, että mikään sidosryhmä ei laittomuuksia hy-


väksy. Mikäli kokoukseen on pyydetty poliisin tai muun valvontaviranomaisen 
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edustajaa paikalle, keskustellaan myös viranomaisten toiminnasta salametsästyk-


sen suhteen.  


 


Päätös:  


Todettiin poliisin resurssit valvontaan riittämättömiksi, toisaalta ei nähty salatap-


pamista alueella minkäänlaisena ongelmana. 


 


10. MUUT ASIAT (A) 


Ryhmien toivoma keskinäinen viestintäalusta on toteutettu Facebookiin salattuna 


ryhmänä. Ryhmään pääsee vain ylläpitäjän (Riistakeskus/ koordinaattori) kutsusta, 


eikä se näy muille. Myöskään ryhmässä käydyt keskustelut eivät näy muille kuin 


ryhmän jäsenille. Ryhmässä on helppo jakaa tiedostoja ja nettilinkkejä, aloittaa 


uusia keskusteluja ja kommentoida niitä. Jos et ole vielä liittynyt Facebookiin, on 


sinne helppo tehdä tunnukset omalla sähköpostillasi. Varmistakaa, että kaikkien 


sähköpostit ovat koordinaattorin tiedossa, jotta kutsu ryhmään liittymiseksi saa-


daan kaikille perille.  


 


Syyskuussa pidetään jälleen reviirityöryhmätoiminnan kehittämispäivät neljällä eri 


paikkakunnalla. Tilaisuuksiin saavat osallistua tällä kertaa kaikki ryhmien jäsenet. 


Kutsut ajankohtineen ja paikkoineen lähetetään myöhemmin kesä-heinäkuun ai-


kana.  


 


Työryhmien kehittämispäivillä toivottu toimintaohjeistus reviiriyhteistyöryhmille on 


jaettu kokousmateriaalien Liitteenä 1. Jäsenten toivotaan käyvän ohjeistuksen 


huolella läpi ja tutustumaan myös ohjeistuksessa oleviin materiaalilinkkeihin.  


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  


Antti Rinne esitteli lyhyesti. 


 


 


(B) TYÖRYHMÄN TÄYDENTÄMINEN 


 


Päätös:  


Valittiin työryhmään Milana Anttila, Kuittilan osakaskunta, Renko. 


 


 


(C) TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 


 


Päätös:  


Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo-syyskuuta 2018. Suomen riis-


takeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös muuhun aikaan, jolloin koordinaat-


tori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös:  


 


Kokous pidetään syyskuussa, myöhemmin päätettävänä aikana. 
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12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30. 


 


 


 


 


VAKUUDEKSI 


 


 


 


 


 


Harri Mansikkamäki     Jyri Rauhala 


puheenjohtaja     riistapäällikkö 
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Salo-Raaseporin susireviiriyhteistyöryhmä 


 


  MUISTIO 15.11.2018 


 


Paikalla 


Jarmo Markkanen 


Anna-Maria Lamminen 


Jörgen Hermansson 


 


1. REVIIRIN TILANNE 


Keskusteltiin reviirin tämän hetkisestä tilanteesta. Viime DNA-keräyksessä on ollut seitsemän 


näytettä, kaikki samasta yksilöstä. Tassuun on merkitty myös muutama havainto kahdesta yksilöstä. 


Tilanne on rauhallinen. Ei tiedossa olevia kotieläinvahinkoja. 


  


2. DNA-KERÄYS 


DNA-keräys alueellamme on jälleen käynnissä. Yritetään saada näytteet molemmista yksilöistä. 


 


3. RYHMÄN KOKOONPANO 


Reviiriyhteistyöryhmäläiset ovat olleet yhteydessä riistanhoitoyhdistysten toiminnan ohjaajiin, 


Pekka Oksaseen sekä Matti Oksaseen. He ovat osaltaan kyselleet ryhmään uusia jäseniä omista 


riistanhoitoyhdistyksistä. Lisäksi on kysytty mukaan metsästäjistä Jari Solasta ja Tapani 


Sundblomia. 


 


Maarit Teuri on ilmoittanut mahdollisen kiinnostuksen tulla metsästäjiä edustamaan, mutta oli 


estynyt tulemaan paikalle. 


Poliisista Tobias Forsstedt lupautui (3.10.2018, SRYT:n kehittämiskokous Perniö) 


uudeksi jäseneksi. 


 


Ryhmällä on tahtotila saada monipuolisemmin sidosryhmien edustajia mukaan toimintaan. 


Hermansson lupasi olla yhteydessä paikallisiin riistanhoitoyhdistyksiin asiasta. 


 


Reviiriyhteistyöryhmän jäsenet välittävät tietoa toiminnasta taustaryhmälleen sekä tuo kokoukseen 


reviirin asukkaiden ajatuksia kuultavaksi. 


 


Rikeltä toivotaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassaan ja tiedonjaossaan ryhmäläisille. 


 


Selvitetään tilannetta muun ryhmän osalta. 


 


4. KOOLLEKUTSUJA JA YHTEYSHENKILÖ 


Ryhmän koollekutsujana ja yhteyshenkilönä toimii Anna-Maria Lamminen. 


 


5. SEURAAVA KOKOUS 


Seuraava kokous on suunnitteilla tammikuuksi. 
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LIEKSAN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 27.12.2018 klo 17:00-20:40 


Paikka: Lieksa 


Läsnä: Nimi Taho Läs


nä 


Poiss


a 


Asko Kettunen koollekutsuja Luontoharrastaja/petoyhdyshenkilö x  


Jarkko Peltola Matkailuyrittäjä x  


Jarmo Ruokolainen  Lieksa rhy x  


Mervi Saviranta  Eläinlääkäri x  


Juhani Karjalainen Paikallinen asukas susireviirillä x  


Esa Räty  Lieksan kaupunki x  


Eero Kortelainen  Matkailuyrittäjä x  


Risto Kiiskinen  Lieksan Luonnonystävät ry x  


Ville Kuivalainen  MTK Lieksa  x 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Asko Kettunen avasi kokouksen klo 17.15. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Asko Kettunen valittiin puheenjohtajaksi sekä muistion laatijaksi. 


 Lieksan Luonnonystävien Risto Kiiskinen esitti Lieksan susireviirityöryhmän perus-


tamisesta, että sitä ei ole perustettu avoimesti. Asko Kettunen vastasi työryhmän 


koollekutsujana; työryhmä on perustettu Suomen Riistakeskuksen ohjeiden mukai-


sesti ja siihen on valittu edustajia ja asiantuntijoita eri sidosryhmistä. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän jä-


senille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Kokousmuistion tarkastus esitetysti. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Lisättiin kohtaan 9 muut asiat; Esitykset. 


 


5. TYÖRYHMÄN NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


Kuullaan petoyhdyshenkilö(ide)n näkemys alueen susitilanteesta (jos läsnä). Kes-


kustellaan susien liikkeistä syksyn ja alkutalven aikana sekä todetaan mahdolliset 


kotieläinvahingot, keskustelun tukena elo–joulukuun havaintokartta (liite 1) 


- Muodostetaan näkemys tämänhetkisestä susitilanteesta. Onko pentuehavaintoja? 


Onko susista koettu haittaa, minkälaista ja mitä toimenpiteitä se on aiheuttanut? 
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- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi halu-


tessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 


 


Päätös: Kentältä tulleiden havaintojen mukaan Lieksan alueella olisi susia n. 14 - 20 yksilöä, 


eräiden arvioiden mukaan välillä jopa 25 yksilöä riippuen laumojen liikkumisesta. 


Risto Kiiskinen /Lieksan luonnonystävät esitti eriävän mielipiteen, jonka mukaan 


Lieksassa on 8 susiyksilöä sekä mahdolliset uudet pennut. Lieksan luonnonystävien 


kannanotto perustuu Luken maaliskuun kanta-arvioon 2018, 27/2018. 


 


 Syyskaudella 2018 Lieksassa on tapahtunut kolme (3) koiravahinkoa, missä sudet 


on varmuudella tappanut ja raadelleet koiria. Lähetä piti tilanteita, missä koiraohjaaja 


on päässyt väliin estäen koiravahingon, on tullut tietoomme kaksi (2) tapausta. 


 


 Keskusteltiin Luken tavasta ns. rajalaumojen määrän puolittamisesta ajatuksella 


ettei puolikkaita susia ole olemassa. Rajalaumojen puolitus vääristää susien kanta-


arviota, koska sudet saalistavat ja oleskelevat kuitenkin Suomen puolella valtaosan 


ajastaan. Luken kanta-arvioissa rajalaumojen puolitus on koko Suomessa yhtenäi-


nen käytäntö Risto Kiiskisen mukaan. 


 Pentuehavaintoja Lieksassa on kolmelta eri alueelta eli läntiseltä, pohjoiselta ja itäi-


seltä alueelta kaudella 2018. 


 


 Susien tuomista haitoista esiin nostettiin paikallisten ihmisten elinpiirin rajoittuminen 


ns. taajamien ulkopuolella susien aiheuttaman turvallisuusuhkan kasvaessa. Hai-


taksi todettiin myös riistataloudelle tuotettu vahinko, siitä aiheutunutta euromää-


räistä menetystä ei kukaan ole kuitenkaan laskenut. 


 Todettiin myös Lieksan Ruunaan metsäpeurapopulaation taantuminen tai jopa ko-


konaan häviäminen. Risto Kiiskinen esitti mielipiteenään, ettei suden osuutta ole tut-


kittu. 


 


 Haittana koettiin myös kenneltoiminnan väheneminen alueella. Koirakokeet ja koi-


rametsästys on vähentynyt ja paikoin jopa loppunut. Koirien suojaamiseksi on kehi-


tetty ja kokeiltu erilaisia suojaliivejä ja kokeilua jatketaan. 


 


 Kotieläinten suoja-aitoja on vahvistettu. Suoja-aitojen toimivuuden takaamiseksi 


niistä aiheutuu huomattavaa lisätyötä ja aitojen toimivuuden ylläpitoa pidetään työ-


läänä. Kotieläinten laidunnukset on suunniteltava erikseen ja päivittäinen eläinten 


siirtely suoja-alueille lisää työmäärää. 


 


 Koulukyytien tarpeellisuus nousi esille taas lumien tultua ja susien liikkuessa piha-


piireissä. Koulukyytien ennakoivalla suunnittelulla voitaisiin vähentää ns. lisäkustan-


nusten syntyminen. Ongelmaksi nähtiin, ettei kyytien suunnittelu tilanteessa tiedetä 


tulevaa susitilannetta. Risto Kiiskinen sanoi, että erilliset susikyydit ovat monesti 


suunnitteluvirheitä. 


  


 Poikkeavasti käyttäytyviä susia on esiintynyt Lieksassa vuosittain. Esim. vuonna 


2015 Lieksan Kivivaarassa poliisi poisti ihmisiä seuranneen kesyn suden. Muitakin 


kesyjä susia on poistettu poliisin toimesta. Tilanne on kuitenkin jatkunut samana. 


Esim. kaudella 2018 ihan Lieksan taajamassa Lamminkylässä on havaittu toistu-


vasti pihapiireissä liikkuva kesyn oloinen susi. Risto Kiiskinen totesi, että molem-


missa em. tapauksissa oli käytetty ravintohoukutinta. 


 Asiasta keskusteltiin pitkään ja kuinka asiassa tulisi toimia. Esitettiin mielipide, ettei 


kuollut susi opi. Siihen kuitenkin todettiin, että on dokumentoitu esim. Tassuun Höl-


jäkän lauman kohdalla pihakäyntien loppuminen, kun poikkeusluvalla poistettiin hait-


taa aiheuttaneet susiyksilöt.  
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 Poliisiviranomaisten toiminnan sitoutuminen vain ns. Tassu havaintojärjestelmän 


havaintoihin koettiin Lieksassa tällä hetkellä toimimattomaksi. Koska tilanne ei ole 


ajan tasalla kansalaisilta tulleiden havaintojen pohjalta. Osana tähän vaikuttaa epä-


luottamus Luonnonvarakeskuksen avoimeen toimintaan. Voimassa olevan suden 


kannanhoitosuunnitelman kohdan 5 mukaan ei ole toteutunut ja susien aiheuttamiin 


koiravahinkoihin ei ole reagoitu. Eikä myöskään ole reagoitu kansalaisten huoleen 


turvallisuudestaan. SRVA toiminta on Lieksassa poliisin toimesta sovittu että Virva 


ry hoitaa sen suurpetojen ja villisian osalta. Risto Kiiskinen esitti mielipiteenä, että ei 


esitä vallitsevaan lainsäädäntöön ja poliisihallinnon ohjeeseen muutosta. 


 


 Esitettiin kysymyksiä, että Suomen Riistakeskus selvittää Luonnonvarakeskuk-


selta miksi esim. Lieksassa liikkuvista pantasusista ei näy tietoa Riistahavainnot.fi 


sivulla? Toinen kysymys oli, että miksi Luonnonvarakeskuksen oman henkilöstön ja 


rajavartioston havainnot ei näy samassa Riistahavainnot.fi havaintosivustolla? To-


dettiin tietojen puuttumisen vääristävän havaintosivustoa. 


  


 Esitettiin, että Lieksan alueella on tarvetta sudenmetsästykseen. Perusteena on säi-


lyttää susien kunnioitus ja luontainen varovaisuus ihmisiä ja kotieläimiä kohtaan. 


Susien poistolla pyritään estämään vahingot koiria ja kotieläimiä kohtaan. Haittaa 


aiheuttavien susien nopeampi poistaminen pitää saada toimivaksi ja silloin poisto 


kohdistuu oikeisiin yksilöihin. 


 


 Luonnonvarakeskuksen roolin muutosta esitettiin tilanteessa, kun he havaitsevat 


poikkeavasti käyttäytyvän suden tai susilauman. Eli heidät velvoitetaan ryhtymään 


toimenpiteisiin. 


  


  


6. TYÖRYHMÄTOIMINNAN JA TOIMENPITEIDEN VUOSIKATSAUS 


- Tehdään yhteenveto työryhmän toiminnasta kuluneena vuonna: kokousten luku-


määrä, muita tilaisuuksia tai toimintaa? 


- Arvioidaan käynnistettyjen paikallisten toimenpiteiden onnistumista (jos tällaisia 


on). Onko toteuttamisessa ollut ongelmia? Jatketaanko toimenpiteitä, miten? Mitä 


uusia toimia voitaisiin toteuttaa, onko toiminnassa parannettavaa? 


 


Päätös: Kokouksia on pidetty kaudella 2018 kerran. Työryhmän jäsenet on jakanut tietoa 


koirien suojaliivien käytöstä ja kokeilutoimintaa jatketaan. Koululaisille on jaettu su-


sitietoutta luontokuva esitysten yhteydessä 2 kertaa.  


 


7. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN SEURAAVANA VUONNA 


Arvioidaan yhteistyöryhmän toimivuutta ja keskustellaan toiminnan jatkamisesta. 


- Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


- Onko tiedossa muutoksia ryhmän kokoonpanoon seuraavalle vuodelle? 


 


Päätös: Ryhmä jatkaa toimintaansa samalla kokoonpanolla. 


 


 


 


 


8. KEHITTÄMISPÄIVIEN PALAUTE 
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Kehittämispäivien palaute oli melko positiivista, erityisesti käytyjä keskusteluita pi-


dettiin hyödyllisenä. Toisaalta toivottiin, että tapahtumaa uudistettaisiin, ja tähän 


saatiinkin hyviä ehdotuksia. Seuraavat kehittämispäivät järjestetään alustavasti syk-


syllä 2019. 


- Ideoita kehittämispäivien sisällöstä voi edelleen toimittaa koordinaattorille. 


- Vastaukset tilaisuuksissa esitytettyihin kysymyksiin toimitetaan työryhmille säh-


köpostitse. 


 


Päätös:  Tiedoksi saatettu työryhmälle. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat, esitykset. 


Risto Kiiskisen esitykset: 


1. Esitys; On pystyttävä kehittämään ja löytämään toimivat karkoitusmenetelmät 


susille. 


2. Esitys; Petoyhdyshenkilöt saatava merkitsemään havainnot ns. Tassu järjestel-


mään.  


3. Esitys; Esitetään Rhy:lle Lieksan alueen susien pannoitustoiminnan tukemi-


sesta. 


Asko Kettusen esitys 


4. Esitys; Esitetään Maa- ja metsätalousministeriölle uuteen sudenkannanhoito 


suunnitelmaan lisättäväksi susien haaskaruokinnan kieltäminen. Perusteena 


kieltoon olisi, että haaskaruokinnalla sudet tottuvat luonnottomasti ihmisiin ja 


näin toimittaessa estettäisiin ongelmatilanteiden syntyminen.  


 


Päätös: Asioista keskusteltiin laajasti ja esitykset laitetaan vireille. Esitykseen pannoitustoi-


mintaan, eriävän mielipiteensä esitti Asko Kettunen luontokuvaajana. siitä ettei mi-


tään villieläintä pidä pannoittaa, syinä ihan eettiset ja eläimeen kohdistuvat haitat. 


Esa Rätyn eriävä mielipide käsitteli pannoituksen kustannuksia ja sitä ettei tietoa 


saada kuitenkaan läpi vuoden reaaliaikaisena. 


Risto Kiiskinen piti hyvänä ei-kaupallisten kuvaushaaskojen kieltämistä. Eero Korte-


lainen esitti, että laillinen elinkeinotoiminta on turvattava. 


Juhani Karjalainen esitti, että kaikenlainen susien haaskaruokinta on kiellettävä. 


 


        Muistio toimitetaan asianosaisille tiedoksi. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Suomen riistakeskus toimittaa seuraavan kokoukseen materiaalia ja päivitetyn toi-


mintasuunnitelman. 


Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa pyy-


dettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Kanta-arvion valmistuttua tai kun EU:lta tulee päätös kannanhoidollisesta metsäs-


tyksestä tai tarvittaessa.  


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40. Kokouksen iltapalan ja kahvitarjoilun 


kustansi Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piiri. 


 


 Asko Kettunen 


 Muistion laatija ja kokouksen puheenjohtaja 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2018 


 


Aika: 19.12.2018 klo 10.00 


Paikka: Kuhmon kaupungintalo 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Erkki Piirainen  rhy x  


Kaisa Karppila Kuhmon kaupunki  x 


Ari Karppinen petoyhdysmies x  


Arto Eronen rajavartiolaitos x  


Sabrina Logeais Lentua-seura x  


Eija Komulainen mtk  x 


Olavi Pääkkönen rhy, sihteeri, esittelijä x  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Erkki Piirainen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Päätös: Todettiin osallistujat, kokous on laillinen päätösvaltainen 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että pöytäkirja välitetään heti sen valmistuttua sähköpostitse työryhmän 


jäsenille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Esityksen mukaan 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätös: Esityslista hyväksyttiin 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Päätös: Päivitettiin työryhmän kokoonpano 


 


6. YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 


Käydään läpi toimintasuunnitelma. 


 


Päätös: Työryhmän rahoitus on yhä auki. Suomen riistakeskus ei ole täyttänyt sudenhoito-


suunnitelman mukaisesti Susireviirin yhteistyöryhmän rahoitusta vaikka ministeriö 


on projektiluonnoksessa rahoituksen hyväksynyt. Koska yhteistyöryhmällä ei ole 


toimintaan rahoitusta, ei ryhmällä ole myöskään toiminta mahdollisuuksia. Yhteis-


työryhmä katsoo, että se voi pitää kokouksen kerran vuodessa, muuta toimintaa on 


vaikea hoitaa, kokouskulut pystyy Rhy maksamaan uuden valtionosuuden tullessa 


voimaan. 


 Rahoitusta etsitään, esim. KV-hanke, Elävä Kainuu ym. Yhteistyötä tarvitaan. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/





Kuhmon työryhmä  2(2) 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA VUONNA 2018 


Kuullan ryhmän jäsenten selvitys susitilanteesta. 


 


Päätös: Riistanhoitoyhdistyksen esitys. 


Lampaankasvattajilta on sudet tappaneet 35 lammasta Kiekinkoskelta. Metsästys-


koiria on mennyt 3, yksi pelastettiin henkiin eläinlääkärin toimesta.  


Metsäpeurakanta on pienentynyt, viime talven laskennassa oli vain n. 400 peuraa, 


suurin syyllinen metsäpeura kuolemiin on susi.  


”Johtopäätös näyttää kaiken nykytiedon valossa selvältä: suurpetojen saalistus ei 


ole metsäpeuran kannalta kestävää, eikä peurakanta todennäköisesti tule säily-


mään Kainuun metsäpeura-alueilla ilman erityistoimia. Itäisen Kuhmon vakaa ja 


runsas suurpetokanta, lähinnä susi ja karhu, selittää vasovan peurakannan alueel-


lisia muutoksia ja heikkoa vasatuottoa rajan läheisyydessä. Lisäksi itäisessä Kuh-


mossa haaskaruokinta on vilkasta”. ( Luken tutkija Antti Paasivaara) 


Metsästäminen koirilla on ollut hankalaa, pelkona susien hyökkäykset varsinkin 


niillä koirilla jotka joutuvat työskentelemään ohjaajasta etäällä. 


Haaskaruokinta on opettanut myös sudet ruokaan jota tarjoilee ihminen, näin on 


suden luonnollinen arkuus hävinnyt. Kuumun kylällä on susi käynyt useita kertoja 


pihassa keskipäivän aikaan. Susitilanne: Lentiira- Kuumu 4:n lauma + pari, Juntti- 


Rytisuo 5:n lauma, Kiekinkoski 4-6:n lauma 2 pari, Saunajärvi- Kuusijärvi 8-10:n + 


pentue josta ei tarkkaa tietoa määrästä, Jonkeri 4:n lauma, Vepsä pari, Ylä-Vieksi 


pari. Yksittäisiä 20 % on 6-7. Kokonaismääräksi on arvioitu 38-43 sutta. Rhy kat-


soo että Kuhmon susitilanne on kestämätön, suden kannanhoidollinen metsästys 


on saatava takaisin. 


Lentuaseuran mukaan susireviirien yksilömäärät olisi oltava tarkempia, tarkentuu 


talven kuluessa. 


Ari Karppisen mielestä havaintoja tulee vähän. 


Rajavartioston mukaan rajalaumojen lukumäärä täsmää. 


 


8. UUSI TOIMINTAMALLI SUSIEN PIHAVIERAILUIHIN PUUTTUMISEKSI (POLIISIN OHJE) 


Suomen riistakeskus ja poliisi ovat muotoilleet toimintakynnys-hankkeen pohjalta 


uuden maanlaajuisen toimintamallin susien pihavierailuihin puuttumiseksi. Käy-


dään ohjeistus läpi ja suunnitellaan, miten asiasta välitetään tietoa paikallisille. 


 


Päätös: Käytiin poliisi ohje läpi ja todettiin sen selventävän suden pihavierailujen toiminta-


mallia. Yhteistyö poliisin kanssa on ollut hyvää. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Rhy ja kaupunki on pyytänyt paikallista lammastilan omistajaa hakemaan Suomen 


riistakeskukselta petoaitaa. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Päätös: Työryhmä kokoontuu tarvittaessa. 


 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40. 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
Kuhmo_2018-12-19.pdf




