
Reviiriyhteistyöryhmien kokousmuistiot 2019

Ilomantsin työryhmä

Inkoo-Snappertunan työryhmä

Juuan työryhmä

Juupajoen työryhmä

Kajaani-Vuolijoen työryhmä

Kalajoki-Sievi-Pyhäjoen työryhmä

Kiuruveden-Vieremän työryhmä

Kuhmon työryhmä

Köyliön-Huittisten-Alastaron työryhmä

Laitilan seudun työryhmä

Lappeenrannan työryhmä 

Lieksan työryhmä

Närvijoen-Pörtomin työryhmä

Paasivaaran työryhmä

Pulkkilan-Rantsilan, Kärsämäen ja Pyhännän työryhmä

Raasepori-Salon työryhmä

Rautavaaran-Sonkajärven-Varpaisjärven työryhmä

Rengon työryhmä

Revonlahden työryhmä

Saramon työryhmä

Sotkamon työryhmä

Suupohjan itäinen työryhmä

Suupohjan läntinen työryhmä

Toholammin työryhmä

Virtain alueen työryhmä

Seuraavat työryhmät eivät ole aktiivisia tällä hetkellä:

Höljäkän ryhmä, Tohmajärven ryhmä

Yhteistyöryhmä

Muistiot aukevat omina tiedostoinaan paperiliitin-kuvakkeesta tuplaklikkaamalla (Firefox),

klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla "Avaa tiedosto" (Internet Explorer),

tai klikkaamalla kakkospainikkeella ja valitsemalla "Tallenna nimellä" (Chrome).
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 25.3.2019 klo 18:00 


Paikka: Kinomantsin kokoustila 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


    


Hattunen Timo Rhy, Toiminnan ohjaaja x  


Ihalainen Heimo Maaseutu yrittäjä x  


Kiiski Jani koollekutsuja x  


Tossavainen Leena  x  


Tykkyläinen Tapio kunnanedustaja  x 


Sauvola Reijo   x 


Puolakanaho Paula   x 


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Kiiski Jani avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Heimo Ihalainen, muistion laatijaksi Leena Tossavainen 


 


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: Kokous kirjataan ja välitetään heti eteenpäin. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksytään esityslista 


 


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: Todettiin työryhmän nykyinen kokoonpano. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellai-


sesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa 


tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


 


Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksytään tuollaisenaan. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Alkutalvesta pihahavaintoja oli paljon, susille oli karkoitus ja poistamislupia. 


 tilanne lienee johtunut huonosta ravintotilanteesta. 


 Luonnonvarakeskuksen antaman raportin (2018) mukaan hirvitilanne on Ilomant-


sissa heikko. 


 Petoyhdyshenkilöille ja reviirityöryhmälle ei ole tullut tarpeeksi ilmoituksia havain-


noista. Kaikki pihahavainnot eivät kirjaudu tassu järjestelmään, paikallisilla on men-


nyt usko tähän ilmoitusjärjestelmään. 


 


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauk-


sia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työ-


ryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 


 


Päätös: Ei toimenpiteitä 


 


9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 



https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudet-avustusperusteet-kannustavat-riistanhoitoyhdistyksia-aktiiviseen-toimintaan
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Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama 


hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimi-


kausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. Työryhmä antaa tarvittaessa lausunnon hoitosuun-


nitelmasta. 


 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ympärivuotisten kuvaushaaskojen pito pitäisi kieltää. 


 


11. 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: Kokoonnutaan tarvittaessa 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 



https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke



Mari.Lyly
Tiedostoliite
Ilomantsi_2019-03-25.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 
 


Aika:13.3.2019 klo 17:05 


Paikka: Karjaan ABC 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 
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. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Visa Eronen avasi kokouksen kello 17:05. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös:  


Visa Eronen 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:  


Päätettiin käyttää esityslistaa asialistana. 


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:  


Keskusteltiin ryhmän kokoonpanosta ja varajäsenistä. Jäsenet voivat selvittää yh-


dessä tausta tahonsa kanssa itselleen varajäsentä. 
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Keskusteltiin siitä, että ryhmälle olisi hyvä löytää paikallinen koollekutsuja. Tobias 


Forsstedt on alustavasti kysynyt yhden mahdollisen henkilön kiinnostusta asiaan. 


Visa Eronen ei ole ennättänyt selvittää käytännössä asiaa. 


 


6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellai-


sesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa 


tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


 


Päätös:  


Keskusteltiin asiasta ja päätettiin, että selvitetään riistanhoitoyhdistysten kantaa ryh-


män toiminnan rahoittamiseen. 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös:  


Havaintojen ilmoitusaktiivisuus on laimeaa. Havaintojen perusteella alueella liikkuu 


2 + 1 sutta. Vaikutelmana on se, että sama naaras liikkuu edelleen alueella. Talven 


aikana ei ole ollut juuri ongelmia. Alueella on havaittu noin pari viikkoa aiemmin 


merkkejä kiimasta, eli veristä virtsaa. 


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauk-


sia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työ-


ryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 


 


Päätös:  


Käytiin läpi kysymyksiä ja vastauksia erityisesti siltä osin, kuin ne koskettavat Snap-


pertunan reviiriyhteistyöryhmää ja Raasepori-Salo -ryhmää. 
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9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama 


hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimi-


kausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös:  


Merkitiin tiedoksi työryhmälle 


 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:   


Ei muita asioita. 


11. 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:  


Päätettiin pitää seuraava kokous 26.6.2019 klo 17 alkaen. Paikkana alustavasti Kar-


jaan ABC. 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. 





Mari.Lyly
Tiedostoliite
Inkoo-Snappertuna_2019-03-13.pdf
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 11.3.2019 klo 16:30 


Paikka: Juuan ampumarata 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Harri Huttunen RHY X  


Ismo Parkkinen Metsästysseura X  


Arja Oksman Luonnonsuojelu X  


Alina Koponen Juuan kunta X  


Timo Möttönen Kyläyhdistys X  


Arto Tanskanen MTK X  


Leila Tuononen Matkailu  X 


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Harri Huttunen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi ja muistion laatijaksi valittiin Harri Huttunen 


 


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: toimitaan esityslistan mukaisesti 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: hyväksyttiin esityslista laaditussa muodossa. 


 


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: työryhmän kokoonpano säilytetään ennallaan. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellai-


sesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa 


tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


 


Päätös: Pidetään kokouksia 3-kertaa vuodessa (talvi, kevät ja syksy). 


Tiedotetaan alueen susitilanteesta paikallislehdessä. 


Annetaan tarvittaessa lausuntoja. 


Harri Huttunen selvittää rhy:n halukkuutta osallistua kustannuksiin seuraavassa 


rhy:n hallituksen kokouksessa.  


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Lauman käytös muuttunut pihavierailut lisääntyneet merkittävästi. 


 Vuokossa 1.1.2019 5-sutta vieraili navetan pihassa, yksi susista nähty navetan si-


sällä ruokintapöydällä. 2.1.2019 vierailu talon pihassa. 15.1.2019 vierailu navetan 


pihassa. 16.1 2019 vierailu navetan pihassa. 28.2.2019 vierailu navetan pihassa.  


 Vierailujen syy ei ole tiedossa haaskoja tai muuta ravinto houkutinta ei ole alueella. 


Susien vierailu talojen pihoissa jopa päiväaikaan herättää pelkoa ja hämmennystä 


alueen ihmisissä. 


Koululaisille järjestetty susikyytejä, joita varten RHY toimittanut lausuntoja kuntaan 


 Susien määrä alueella minimissään 5kpl 


PK:n riistapäällikkö ohjeisti, että susien pihavierailusta on ilmoitettava aina hätäkes-


kukseen ja poliisi tekee päätökset toimenpiteistä. Paikallislehdessä ja puskaradi-


ossa infottu että pihavierailut ilmoitettava aina hätäkeskukseen. 


Susien karkottamiseksi poliisi antoi karkotusluvan, karkotusta ei saatu toteutettua. 


Susien määrä alueella minimissään 5kpl 


Paalasmaalta havaintoja myös susista ovat ilmeisesti tulleet Lieksan puolelta. 
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8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauk-


sia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työ-


ryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 


 


Päätös: Työryhmän esittämään kysymykseen pantojen päivitystiedon ajankohdasta tuli vas-


taus että 2019 asennettujen pantojen aika päivittyy klo 6, klo 12, klo 18 ja klo 24 


Työryhmän esittämään kysymykseen Luken työtekijöiden osallistumisesta ryhmän 


toimintaan tuli vastaus, että Luken työntekijät eivät saa osallistua ryhmän toimin-


taan. 


9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama 


hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimi-


kausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle 


 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  muita asioita ei ollut. 


 


11. 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: pidetään seuraava kokous kesäkuulla 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:50. 



https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke



Mari.Lyly
Tiedostoliite
Juuka_2019-03-11.pdf




KAJAANI-VUOLIJOKI ALUEEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO 1/2019 


 


AIKA 26.2.2019 klo 18.00 


PAIKKA Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen toimisto 


LÄSNÄOLIJAT 


 Jauhiainen Kari (puheenjohtaja) Sirviö Esko 


Huotari Panu Nissinen Heikki (sihteeri) 


Ohtonen Matti Perhovaara Heikki 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Ryhmän koollekutsuja Kari Jauhiainen avasi kokouksen ja kertasi lyhyesti susireviiriyhteistyöryhmän 


toiminta-ajatuksen ja Kajaani-Vuolijoki-ryhmän tähänastisen toiminnan. 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Ryhmän uusi jäsen, MTK:n edustaja Heikki Perhovaara esittäytyi. Myös ryhmän varsinaisen jäsenen Siiri 


Auvisen henkilökohtainen varajäsen Panu Huotari esittäytyi. Päätettiin että Kari Jauhiainen toimii 


ryhmän puheenjohtajana ja Heikki Nissinen ryhmän sihteerinä toimintavuonna 2019.  


Todettiin että ryhmän toimintaan ei ole olemassa yhteistä rahoitusta, vaan jokaisen ryhmään 


osallistuvan henkilön sidosryhmä vastaa oman edustajansa mahdollisista kulukorvauksista ja 


palkkioista. 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMISKÄYTÄNTÖ 


Päätettiin jatkaa edellisvuoden käytäntöä, eli sihteeri laatii kokousmuistion mahdollisimman pian 


kokouksen jälkeen ja muistioluonnos toimitetaan kaikille ryhmän jäsenille sähköpostilla. Jäsenillä on 


muutama päivä aikaa kommentoida luonnosta, jonka jälkeen muistio katsotaan hyväksytyksi, ja 


puheenjohtaja toimittaa hyväksytyn muistion reviiriyhteystyöryhmien koordinaattorille. 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Hyväksyttiin kokouksen esityslista (LIITE1). 


5. SUSITILANNE KAJAANIN JA VUOLIJOEN ALUEILLA ALKUVUONNA 2019 


Matti Ohtonen esitteli Vuolijoen alueen susitilanteen. Ohtonen arvioi Vuolijoen alueella liikkuvan 


ajoittain kahdesta kolmeen eri susilaumaa Pyhännän, Vieremän ja Sonkajärven suunnilta. Ryynäsen-


Piiraalan alueella liikkuu susipari, joka ei välttämättä kuulu mihinkään laumaan. Susista oli tullut 


petoyhdyshenkilöiden tietoon alkuvuonna vain vähän sellaisia tuoreita havaintoja, jotka voitiin 


varmentaa ja kirjata Tassuun. Vuolijoen alueella liikkuvien susien maksimimäärä on Ohtosen arvion 


mukaan kymmenen yksilön paikkeilla. Saaresmäen alueella koirien käyttöä oli rajoitettava merkittävästi 


hirvenmetsästyksen yhteydessä vahinkojen välttämiseksi. 


Kajaanin eteläosissa liikkuu Esko Sirviön mukaan ajoittain yksi susilauma, jossa on arviolta neljästä jopa 


kahteentoista yksilöä. Havaintojen vähäinen määrä ja kansalaisten heikko into ilmoittaa havaintoja 


vaikeuttavat yksilömäärän arviointia. Sirviö epäili että lauma ei liiku kovin tiiviisti yhdessä, mikä luo 


arvioon lisää epävarmuustekijöitä. Osa susista voi olla myös lauman ulkopuolisia yksittäisiä susia tai 


susipareja. Sirviön mukaan susitilanne vaikeutti koirien käyttöä metsästyksessä ja koirakoetoimintaa. 







Todettiin että Kajaanin-Vuolijoen alueen susiyksilöiden lukumäärä on ajoittain maksimissaan luokkaa 


20--22 yksilöä. Todettiin että merkittävä osa susista liikkuu ajoittain alueen ulkopuolella ja että arvioon 


liittyy sen tarkkuuteen vaikuttavia epävarmuustekijöitä. 


Keskusteltiin Sirviön ja Ohtosen esittämästä arviosta ja susikannan hoidosta yleisesti. Todettiin että 


uudessa kannanhoitosuunnitemassa poliisin ohjeistusta vahinkoeläinten poistamisesta tulisi saada 


yhtenäiseksi koko Suomessa. Todettiin että susiasioissa tarvittaisiin lisää asiallista vuoropuhelua 


metsästäjien, Luken ja muiden asianosaisten toimijoiden kesken.  


6. KAJAANI-VUOLIJOKI REVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTA VUONNA 2018 


Todettiin että vuonna 2018 järjestettiin yksi kokous. Lausuntoja ei annettu. 


7. KAJAANI-VUOLIJOKI REVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTA VUONNA 2019 


Päätettiin järjestää kuluvana vuonna vähintään kaksi kokousta ja tarpeen mukaan enemmänkin. 


Päätettiin antaa tarvittaessa lausuntoja ja osallistua aktiivisesti reviiriyhteistyöryhmille tarkoitettuihin 


tilaisuuksiin ja muihin toiminnan kannalta tärkeisiin tilaisuuksiin. 


8. KEHITTÄMISPÄIVIEN PALAUTE 


Todettiin että ryhmän jäsenet eivät osallistuneet reviiriyhteistyöryhmien kehittämispäiville vuonna 


2018. 


9. MUUT ASIAT 


Kari Jauhiainen selvittää onko mahdollista saada Luken edustajaa vierailemaan ryhmän kokoukseen. 


Heikki Nissinen selvittää Riistakeskukselta voisivatko ryhmän jäsenet saada kutsun huhtikuussa 


pidettävään Kainuun suurpetosidosryhmätilaisuuteen. 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Aikataulu päätettiin jättää vielä avoimeksi. Puheenjohtaja ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 


11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20. 


 


vakuudeksi 


 


Kari Jauhiainen  Heikki Nissinen 


puheenjohtaja  sihteeri 


 


 


 


 


LIITTEET  


LIITE1: Esityslista 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1/2019 


 


Aika: 13.2.2019 klo 17:00 


Paikka: Pyhäjoen kunnantalo 


 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Aho Markus Viranomaiset, Metsähallitus 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 suurpetoasiantuntija, Luke X  


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Vesa Haapakoski avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Markus Aho valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Vesa Haapakoski muistion laa-


tijaksi. 


 


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: Kokousmuistio tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin esitetynlaisena. 


 


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 pentuehavainto-


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


nut? 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi ha-


lutessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 


 


Päätös: Tapio Visuri esitteli uuden toimenkuvansa Luken suurpetoasiantuntijana. Tapio 


toimii avustavana tutkijana Länsi-Suomen alueella (Etelä-Pohjanmaa, Rannikko-


Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) suurpetojen tutkimuksessa. Mm. 


tehtävänä on kartoittaa alueen susilaumat ja pannoituksen mahdollisuudet. Tehtä-


vä on määräaikainen, vuoden 2019 loppuun saakka. 


 Työryhmä antaa Tapiolle täyden tuen tehtävän suorittamiseen. 


 


Työryhmän näkemys tämänhetkisestä susitilanteesta: 


 


 Kalajoki-Sievin alueella ei ole todennettua havaintoa paikallisista susista ollen-


kaan. Vähäiset havainnot vuoden 2018 aikana on läpikulkevista susista. 


 Pyhäjoki alueella on loppu kesästä riistakamerahavainto kahdesta kamerasta 


kolmesta sudesta. Ensilumella tuli jälkihavainto seitsemän suden laumasta, jo-


ka on todettu olevan alueella myöhempienkin havaintojen perusteella. Hirven-


raatoja on löytynyt muutama alueelta. Käsitys on, että lauman reviirialue on ju-


nanradan meren puolella Raahe-Vihanti ja Pyhäjoki-Oulainen teiden välissä 


turvesuon ympärillä.  


Pihahavaintoja on ollut pari ja yksi koirakontakti on tullut mutta koira jäi hen-


kiin. 


Vihannin lammastilan vahingot on todennäköisesti Haapaveden-Pulkkilan 


suunnasta tulleiden susien aiheuttamia. 


 Oulaisten alueen havainnot lienevät Pyhäjoen ja Haapaveden reviireiltä poi-


kenneita susia. 


 Luonnonsuojelijoiden mielestä tilanne on esitetynlainen. 


 Suurpetoasiantuntijan näkemyksenä naapurialueiden tilanteesta todettiin Yli-


vieska-Haapavesi alueella olevan kahdeksan suden lauma ja Raahen pohjois-


puolella viiden suden lauma. 


 Työryhmän mielestä reviirityöryhmän havainnot ja Luken havainnot tukevat 


toisiaan. 


 


Työryhmän näkemys on, että Ylivieska-Haapavesi-alueelle tulisi perustaa oma re-


viirityöryhmä. 


 


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 on kokoontunut viimevuoden 2018 aikana yhden kerran tammikuussa. 


Koska susitilanne on ollut alueella rauhallinen, niin työryhmä ei ole nähnyt tarpeel-


liseksi kokoontua useampaa kertaa edellisvuoden aikana. 


Työryhmän jäseniä osallistui Haapajärvellä järjestettyyn työryhmien kehittämispäi-


vään sekä Haapavedellä järjestettyyn informaatiotilaisuuteen suden pannoituksis-


ta. 


Sieviin on rakennettu useille maatiloille petoaitoja useita kilometrejä. 


Susiaidoista ja työryhmän toiminnasta tulisi tehdä lehtijuttu. 
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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: Maaseutuviranomaisten edustaja on päättämässä viran, joten selvitetään työryh-


män kokoonpanon muutostarvetta. 


Kylien edustus poistetaan koollekutsujan osuudesta. 


Työryhmä jatkaa kuluvana vuonna ja kokoonpanoa tarkastellaan susireviiritilan-


teen mukaan. 


Kuunnellaan herkällä korvalla tarvetta infotilaisuudelle ja tiedottamistarpeelle. 


Selvitetään viranomaisten ja muiden toimijoiden välisen tiedonkulku. 


Petoyhdyshenkilöiden havaintojen merkitys on tärkeää. Pohditaan työryhmän ja 


petoyhdyshenkilöiden välistä koulutustilaisuutta. 


 


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. 


 


Työryhmän jäsenten irrallisia kommentteja: 


 kannanhoidollista pyyntiä tulisi jatkaa 


 sudenpyynti tulee tapahtua tarkoin valvotuissa olosuhteissa ja tarkoin valikoi-


den 


 vahingot edellä on edettävä pyyntiluvissa 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei muita asioita. 


 


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: Tämä kokous pidettäneen helmi-maaliskuun kokouksena. 


Seuraava kokous päätetään tilanteen mukaan viimeistään syksyllä 2019. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:28. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 22.1.2019 klo 17.00-18.53 


Paikka: Laitilan kaupungintalo, kokoushuone 232 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Rauli Helin Euran rhy x  


Tuomas Kankaanpää Laitilan kaupunki x  


Hanna-Kaisa Kylämäki Laitilan luonnonsuojeluyhdistys x  


Kimmo Yli-Antola 


Juha Uotila 


MTK-Laitila vara-


edustaja 


 


Niina Laihonen 


Päivi Sandelin 


Ala-Satakunnan Ympäristöseura vara-


edustaja, 


poistui 


18.35 


 


Reijo Pennanen Poliisi x  


Veijo Jalonen Laitilan rhy, pedoyhdyshenkilö x  


Antti Härkälä Luonnonvarakeskus x  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Työryhmän koollekutsuja puheenjohtaja Veijo Jalonen avasi kokouksen. Todettiin 


paikalla olijat.  


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Kokouksen puheenjohtajana toimii Veijo Jalonen. Sihteerinä toimii Tuomas Kan-


kaanpää.  


 


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  


 


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: Ehdotus hyväksyttiin.  


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  


 


5. TYÖRYHMÄN NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 1) 


 


Kuullaan Luonnonvarakeskuksen Antti Härkälää alueen susitilanteesta ja sen kehit-


tymisestä.  
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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? 


 


- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi halu-


tessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 


 


Päätös: Antti Härkälä kävi lävitse omaa toimenkuvaansa ja esitteli itsensä. Kevään 2018 


kanta-arviossa oli Pori-Tampere-Helsinki -linjan lounaispuolella yhdeksän reviiriä. 


Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio julkaistaan vuosittain kesäkuussa. Syksyn su-


sikannan laskennallinen ennuste syksyllä 2018 tullut uutuutena osaksi Luken susi-


tutkimuksen vuotta. Erilaiset aineistot kasataan Lukessa sydäntalvella, marras-hel-


mikuussa. Yliopistolta saadut DNA-tulokset kootaan toukokuussa. Niitä vertaillaan 


ja tehdään yhteenvetoja Tassu-kirjausten kanssa. Kanta-arviosta laaditaan raportti, 


joka julkaistaan kesäkuussa.  


 


 Reviirikohtainen susimäärä on yleensä suurimmillaan syksyllä. Laskennallinen en-


nuste vastaa tähän haasteeseen osaltaan, mutta ei kerro reviirikohtaisesti yksityis-


kohtaisia tietoja susien määristä.  


 


 Antti Härkälä esitteli DNA-näytepisteiden karttaa talvelta 2017-2018. DNA-näytteitä 


tarvitaan iso määrä reviirin eri susiyksilöiden todellisen määrän kartoittamiseksi. 


DNA-näytteiden tuloksia verrataan Tassu-havaintoihin susien määrän kartoitta-


miseksi osana kanta-arviota. DNA-tulosten perusteella voidaan rakentaa kuvaa su-


siyksilöiden sukupuusta.  


 


 Eri reviirien rajapinnat voivat olla sellaisia, että on vaikea tietää tarkasti, mihin lau-


maan tehdyt havainnot liittyvät (jos DNA-näytteitä ei ole).  


 


 Tarkasteltiin syksyn 2018 susitilannetta tehtyjen havaintojen perusteella. Kerättyjä 


DNA-näytteitä on yli 100 kpl (Lounais-Suomi). Kasitien länsipuolelta ei ole kunnolla 


saatu DNA-näytteitä. Näytteitä kerätty vuodesta 2013 lähtien. Toivotaan, että maal-


likon löytäessä mahdollisen näytteenottopaikan, ottaisi hän yhteyttä esimerkiksi pe-


toyhdyshenkilöön. Tunnistaminen on helpompaa varsinaisella löytöpaikalla.  


 


 Kaivolan lauma ei liiku yhdessä, vaan esimerkiksi 3-4 suden ryhmänä tai yksittäisinä 


yksilöinä. Sudet liikkuvat laajalla alueella. Aina ei ole selvää, onko kyseessä yksit-


täisiä muualta tulleita susia vai toisen reviirialueen laajempaa liikettä (vrt. Someron 


havainnot syksyllä 2018).  


 


 Näytteitä pyritään edelleen keräämään mm. Laitilan lounaispuolelta. Padon alue on 


Ihoden ja Kaivolan reviirin rajaseutua. Untamalan alueella liikkuu Ihoden pari. Unta-


malan alueella on kirjattu pihahavaintoja, mutta ei tammikuun aikana.  


 


 Poliisi seurailee Tassu-havaintoja muun muassa riistanhoitoyhdistysten yhteyden-


ottojen perusteella. Poliisin mukaan hälyttäviä asioita tältä alueelta ei ole tullut tie-


toon, Kankaanpään tilanne aiheuttanut eniten yhteydenottoja. Poliisihallitukselta tul-


lut ohjeistus poliisin toiminnasta susitilanteissa (ollut myös osana reviiriyhteistyöryh-


män tiedotetta). Poliisin toiminta perustuu poliisilakiin. Poliisi voi antaa karkotus- ja 


lopettamispäätöksiä. Reijon näkökulman mukaan poliisin toiminnan tulisi liittyä eri-


tyisesti kiireellisiin tapauksiin.  
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Poliisi maksaa 400 euroa riistanhoitoyhdistyksille onnistuneista karkotuksista. Polii-


sin mahdolliset lopettamispäätökset ovat viimesijaisia ratkaisuja. Lopettamispäätök-


set on yksilöitävä (ei koko laumaa koskevia yksittäisen suden lopettamispäätöksiä).  


 


Susivahingot ovat alueella hyvin pienet, riistaa näyttää olevan hyvin saatavilla. Su-


sireviireitä on myös lounaissuomalaisesta näkökulmasta katsottuna ravintoköyhillä 


alueilla (Härkälä). Karkottamistoimenpiteiden pitäisi olla riittävän tehokkaita suh-


teessa suden normaaliin väistämiseen ja sopeutumiseen suhteessa ihmisen toimin-


taan. Tuotiin esille se, että karkottamistoimenpiteitä voisi pyrkiä kehittämään valta-


kunnallisella projektilla.  


 


Keskusteltiin viime vuosina tehtyjen lopettamispäätösten ja/tai kaatolupien vaikutuk-


sista reviirien sisällä ja susien käytökseen. Vaikutuksia voi olla reviirikohtaisesti vai-


kea ennustaa.  


 


Poliisin puuttuminen susien liikkumiseen päiväsaikaan taajaman lähettyvillä riippuu 


harkinnasta mm. sen perusteella, onko tapahtunut tuotanto- tai kotieläinvahinkoja.  


 


 


6. RYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 


- Toimista päätettiin yhteistyöryhmän järjestäytymiskokouksessa 16.10.2018. 


- Tiedote ja/tai juttu ryhmän toiminnasta julkaistu paikallislehdissä mm. Laitilan Sa-


nomat 30.11.2018 (tiedote löytyy sähköisenä täältä: https://goo.gl/9h3Ybd)  


- Tiedon jakaminen petovahinkojen ennaltaehkäisystä - toteuttamistavat? 


- Alueen susi-infon järjestäminen. Susi-infossa kerrottaisiin susitilanteesta ja fakta-


tietoa sudesta, sen ekologiasta ja toimintaohjeita erilaisiin suden kohtaamistilantei-


siin. Päätetään susi-infoa koskevasta aikataulusuunnitelmasta.  


 


Päätös: Määrärahoja susiaitojen rakentamiseen ja kotieläinsuojiksi olisi taas Riistakeskuk-


sen kautta saatavilla.  


 


  Veijon mukaan Riistakeskus on järjestänyt uusien susireviirien muodostumisen yh-


teydessä yleisiä infotilaisuuksia sudesta. Tapahtumia on Antin mukaan järjestetty 


muun muassa Kemiönsaarella ja Tammisaaressa. Tilaisuudet on järjestetty yhteis-


työssä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa.  


 


 Tilaisuuteen kohdistuisi Laitilan ja Ihoden reviiriyhteistyöryhmän alueella todennä-


köisesti suuri mielenkiinto. Veijon toiveena olisi, että asiaan liittyvät viranomaistahot 


olisivat avaamassa isommalle yleisölle muun muassa lupapolitiikkaan, poliisin toi-


mintaohjeisiin ja susitilanteeseen yleisesti liittyviä asioita. Mukaan haluttaisiin aina-


kin Riistakeskuksen, poliisin ja Luonnonvarakeskuksen edustaja.  


 


 Veijo voi olla asian tiimoilta yhteydessä Riistakeskukseen. Poliisihallituksesta voi-


daan mahdollisesta saada asiaan vihkiytynyt henkilö edustamaan ja kertomaan po-


liisin prosesseista. Antti piti parhaana ajankohtana syksyä. Luonnonvarakeskuksen 


kesäkuun kanta-arvio ei olisi tuolloin vielä vanhentunutta tietoa.  


 


  Susi-infon ajankohdaksi sovittiin syyskuu 2019. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvi-


oon voisi reviiriyhteistyöryhmän puolesta perehtyä tuolloin ennen infotilaisuutta pi-


dettävässä kokouksessa (kesäkuu). Tarkempi ajankohta infotilaisuudelle päätetään 


viimeistään seuraavassa kokouksessa. Asiaa selvitellään alustavasti (haluttujen ta-


hojen edustajat) Veijon toimesta.  


 


  


 



https://goo.gl/9h3Ybd
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7. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei muita asioita.  


 


8. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2019. Suomen riistakes-


kuksen materiaaleja hyödynnetään kokouksen sisältöjen suunnittelemisessa.  


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Kokoontuminen haluttaisiin järjestää siten, että Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio 


olisi valmiina. Luonnonvarakeskukselta tullee kevään edetessä arvio kanta-arvion 


valmistumisesta. Kokousaikataulu varmistuu tämän jälkeen. Kokous on todennäköi-


simmin kesäkuun puolivälin jälkeen.  


 


9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.  
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 7.3.2019 klo 18:15 


Paikka: Lounaskahvila Kotoosa, Jurva 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Henry Penttilä Kurikan kaupunki x  


Esko Laitala Jurvan rhy / Suomen Metsästäjäliitto x  


Seppo Närvä MTK (maanomistajien edustaja, Jurvan rhy) x  


Johanna Smith Österbottens svenska producentförbund, ÖSP x  


Marko Vainionpää Jurvan luonto- ja ympäristöseura x  


Jari Isokorpi Pohjanmaan poliisilaitos x  


    


Mari Lyly Suomen riistakeskus, reviiriyhteistyön koordinaattori x  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija, reviiriyhteistyön koordinaattori Mari Lyly 


avasi kokouksen klo 18:15. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henry Penttilä ja muistion laatijaksi Mari Lyly. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


nille. Kun kokouksessa läsnä olleet ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suomen 


riistakeskuksen koordinaattorille, julkaistavaksi työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Päätettiin toimia esityksen mukaisesti. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 


 


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO 


Läsnäolijat esittäytyvät ja kertovat, mitä tahoa tai sidosryhmää edustuvat. Käydään kes-


kustelu yhteistyöryhmän kokoonpanosta ja tehdään esitykset mahdollisista varahenki-


löistä. Valitaan työryhmälle koollekutsuja. 


 


Työryhmän jäsenineen on tarkoitus toimia paikallisten edustajina susikysymyksissä, jol-


loin heidän tulee olla myös paikallisten ihmisten tavoitettavissa. Tätä varten yhteistyö-


ryhmän jäseniä pyydetään antamaan yhteystietonsa (nimi, taho ja puhelinnumero), jotta 


ne voidaan julkaista riista.fi:ssä työryhmien verkkosivuilla. 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsujaksi valittiin Henry Penttilä. Jäsenet esittäytyivät ja heiltä koottiin 


yhteystiedot verkkosivuja varten. Työryhmän nimeksi valittiin Närvijoen-Pörtomin työ-


ryhmä. 



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

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





Närvijoen-Pörtomin työryhmä  2(3) 


6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Yksi yhteistyöryhmän keskeisimpiä tehtäviä on määritellä paikallisia toimenpiteitä. Käy-


dään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019 ja suunnitellaan sen poh-


jalta ryhmän toimintaa: 


- Käydään keskustelua siitä, millaisille toimenpiteille alueella on tarvetta. Toteuttavat 
toimenpiteet voivat liittyä esim. seuraaviin asioihin (lisätietoja toimenpide-ehdotuk-
sista Toimintaohjeistus reviirityöryhmille -dokumentissa): 


• Tiedotus 


• Koulutus 


• Vahinkojen ennaltaehkäisy 


• Petohavainnoinnin kehittäminen 


• Susien laittoman tappamisen ehkäise-
minen 


• Yhteistyön tiivistäminen riistahallin-
toon, -tutkimukseen ja viranomaisiin 


 
Pohditaan rahoituksen tarvetta toimenpiteisiin. Selvitetään rahoituslähteiden mahdolli-
suudet (mm. riistanhoitoyhdistys, kunta tai kaupunki, kyläyhdistykset). Suomen riista-
keskus voi avustaa rahoituksen hankkimisessa. 
 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdistyksille, 


ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan perusteella 


(ks. uusi asetus). On kuitenkin yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti 


työryhmätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


 


Päätös: Työryhmä tiedustelee Jurvan rhy:ltä linjausta siitä, rahoittaako yhdistys työryhmän toi-


mintaa. Käytiin toimintasuunnitelma läpi ja päätettiin hyväksyä esitetyssä muodossa. 


Kokouksia järjestetään tarpeen mukaan, todennäköisesti esitettyä harvemmin. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhetki-


sestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioidaan, 


että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole vielä kirjattuna järjestelmään. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta. Miten hyvä on Tassu-kirjausten kat-


tavuus, kuvastavatko ne alueen tilannetta? 


 


Päätös: Työryhmän näkemys on, että reviirillä liikkuu kolme sutta (pari sekä hieman erillään yk-


sinäinen susi). Viime talveen ja kevääseen nähden (paljon piha- ja laidunkäyntejä, useita 


karkotustilanteita) tilanne on nyt rauhallisempi. Sudet ovat tehneet joitakin pihakäyntejä 


kuluneenakin talvena, mutta häiriötä on ollut vähemmän. Vaikuttaa siltä, että tänä 


vuonna pentuetta ei ole syntynyt. Viime vuoden pentueesta suurin osa näyttäisi siirty-


neen pohjoisen suuntaan. Käytiin läpi lähireviirien tilannetta ja tutustuttiin myös riistaha-


vainnot.fi-sivustolta löytyviin susien DNA-keräys-tietoihin. 


 


8. ALUEEN PETOAITATILANNE 


Keskustellaan siitä, onko yhteistyöryhmän alueella tuotantoeläintiloja, joilla ei ole peto-


aitaa, mutta joilla sellainen olisi tarpeellinen susivahinkojen ehkäisemiseksi tai lopetta-


miseksi. Pääpaino suojauksessa on lammastiloilla, mutta myös karjatilojen laitumia voi-


daan suojata. Taustatiedoksi työryhmän jäsenille on toimitettu ”Petovahinkojen ennalta-


ehkäisyopas alkutuotantotilallisille”. 


- Välitetään mahdollinen tieto petoaidan tarpeessa olevista tiloista Suomen riistakes-
kuksen aluetoimistolle. Suomen riistakeskus myöntää hakemuksesta petoaitamate-
riaaleja eläintiloille. Materiaalin myöntämisen ehtona on kustannustehokkuus (suo-
jattava arvo suurempi kuin aidan kustannukset). Määrärahoja aitamateriaalien han-
kintaan on vuosittain rajallinen summa. 


 


Päätös: Reviirialueella on petoaitaa ainakin kuudella tilalla. Ryhmä välittää tietoa petoaidoista 


tarpeen tullen alueen eläintilallisille. 


 



https://riista.fi/wp-content/uploads/2018/06/Toimintaohjeistus-reviiriyhteisty%C3%B6ryhmille.pdf

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uudet-avustusperusteet-kannustavat-riistanhoitoyhdistyksia-aktiiviseen-toimintaan

http://riistahavainnot.fi/suurpedot/dna

http://riistahavainnot.fi/suurpedot/dna





Närvijoen-Pörtomin työryhmä  3(3) 


9. TIEDOTUS TYÖRYHMISTÄ SEKÄ RYHMIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 


Työryhmille verkkosivuilla kerrotaan tiiviisti työryhmien toiminnasta, listataan jäsenten 


yhteystiedot sekä julkaistaan kokousmuistiot (marraskuusta 2017 alkaen). Lisäksi si-


vuille kootaan myös suteen ja susikannan hoitoon liittyvää materiaalia sekä linkkejä. 


 


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


haluaa ryhmään, tulee ilmoittaa koordinaattorille se sähköposti, jolla on tehnyt tunnukset 


Facebookiin. Ryhmän jäsenet tai keskustelut eivät näy ulkopuolisille. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. Työryhmä perustaa sisäistä viestintää varten WhatsApp-


ryhmän. 


 


10. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauksia 


Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työryhmä 


näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää koor-


dinaattorille. 


 


Päätös: Keskusteltiin koosteen sisällöstä. 


 


11. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama hanke 


käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimikausi on ase-


tettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoitosuunnitelmaa 


etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin teemoihin voi käydä tu-


tustumassa hankkeen verkkosivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoito-


suunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työryhmien 


jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää hoi-


tosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


12. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei muita asioita. 


 


13. 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: Kokoonnutaan seuraavan kerran todennäköisesti syksyllä. 


 


14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:30. 



https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 
Paasivaaran lauman alue 


Aika: 13.1.2019 klo 17:00 


Paikka: Mannervaaran erän maja 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Esa Tolvanen Rhy x  


Timo Hattunen Toiminnanohjaaja vierailija x  


Kari Karhapää Ruukin Eränkävijät x  


Keijo Rautanen Petoyhdyshenkilö/hevostila x  


Sari Tiainen Vanhempain yhdistys  x 


Raija Tuupanen Pilkekylät  x 


Merja Kuukkanen Joensuun kaupunki  x 


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Esa Tolvanen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Tolvanen ja muistion laatijaksi Timo Hat-


tunen 


 


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: Timo Hattunen välittää muistion työryhmän jäsenille 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


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? 


- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi halu-


tessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 


 


Päätös: Susireviirillä on havaittu viiden suden lauma. Lisäksi on yksi pari ja yksinäinen susi, 


jotka liikkuvat samoilla alueilla. Luken henkilöt ovat tehneet ulostekeräystä kyseisten 


susien jäljiltä. Susireviirityöryhmän jäsenet ovat auttaneet Luken henkilöstöä susien 


havainnoinnissa ulostekeräystä varten. Alueella on useita luvallisia haaskoja. Jotkut 


haaskat ovat liian lähellä asuttuja rakennuksia (300 m). On todettu, että kyseiset 



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





Paasivaaran työryhmä  2(2) 


sudet liikkuvat aktiivisesti haaskoilta haaskoille ja tämä on aiheuttanut ristiriitaisia 


tunteita kylien asukkaissa. Yhden haaskan läheisyydessä toimii hevostila, jossa 


koulutetaan ja varsotetaan arvokkaita hevosia. Haaskalla käyvistä susista tulee to-


dennäköisesti olemaan haittaa hevostilalliselle. Lausuntoja koulukyytejä varten ei 


ole tarvinnut laatia, koska alueella ei asu kouluikäisiä lapsia. 


 


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 ei ole kokoontunut vuoden 2018 aikana. 


 


7. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN VUONNA 2019 


Arvioidaan yhteistyöryhmän toimivuutta ja keskustellaan toiminnan jatkamisesta. 


- Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


- Onko tiedossa muutoksia ryhmän kokoonpanoon seuraavalle vuodelle? 


 


Päätös: Toimintaa jatketaan sekä aktivoidaan ja jäsenhankintaa yritetään laajentaa eri yh-


teisöihin. Haaskakuvaajia yritetään saada reviirityöryhmään mukaan, jotta keskus-


teluja voitaisiin avata kuvaajien, asukkaiden ja metsästäjien kesken. 


 


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 syk-


syllä 2019. 


- Ideoita kehittämispäivien sisällöstä voi edelleen toimittaa koordinaattorille. 


- Vastaukset tilaisuuksissa esitytettyihin kysymyksiin toimitetaan työryhmille säh-


köpostitse. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


10. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi helmi–maaliskuu 2019. Suomen 


riistakeskus toimittaa kokoukseen materiaalia ja päivitetyn toimintasuunnitelman. 


- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin. Koordinaattori toimittaa 


pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Kokoonnutaan tarvittaessa tai viimeistään syksyllä 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00. 
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SALO-RAASEPORIN
SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019


Aika: 19.03.2019 klo 18:00
Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Kataja


Läsnä: 
Rauli Ailus Lammastilallinen
Jarmo Markkanen SSLY
Anders Fagerholm PYH 
Tapani Sundblom Metsästäjä
Wilhelm Nyberg Tenholan metsästysyhdistys
Anna-Maria Lamminen Pientilallinen
Visa Eronen RIKE


Poissa:
Maarit Teuri
Kjell Lindholm
Pekka Oksanen
Tobias Forsstedt


1. KOKOUKSEN AVAUS
Työryhmän koollekutsuja Anna-Maria Lamminen avasi kokouksen kello 18:32.


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija.


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Anders Fagerholm. Muistion laatii Anna-Maria Lamminen.


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: Edellä mainitun lisäksi muistio toimitetaan Visa Eroselle, joka oli mukana kokouksessa.


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista.


Päätös: Kokous pidetään asialistan mukaisena.


5. YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANO


Todetaan työryhmän nykyinen kokoonpano. Sidosryhmät voivat esittää
edustajavaihdosta varsinaisen tai varajäsenen suhteen, jos tarvetta. Vahvistetaan
työryhmän kokoonpano kuluvalle vuodelle.


– Jäsenvaihdoksia voidaan tarvittaessa tehdä myös myöhemmin vuoden aikana.







Päätös: Työryhmään on liittynyt kokonaan uusia edustajia ja yksi eronnut halusi tulla takaisin 
kokoonpanoon. Tällä hetkellä ryhmässä on melko hyvin edustettuna eri sidosryhmiä. 
Todettiin ryhmässä toimimisen olevan vapaaehtoista. Jäsenien tulee infota taustaryhmälleen 
kokouksien keskusteluista. 
Yhteistyöryhmäläiset sitoutuvat välittämään eteenpäin ainoastaan varmistettua ja oikeaa tietoa. 
Yhteistyöryhmän tarkoitus on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään 
mahdollisia konflikteja.
Ryhmän sisäiseen toimintaan toivottiin avoimuutta vaikka näkemykset poikkeaisivat toisistaan.


6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1)


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään
tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen:
- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna?
- Onko aiempia toimenpiteitä jäänyt toteuttamatta, aletaanko niitä nyt toteuttaa?
- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä?
Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta
riistanhoitoyhdistyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm.
reviiriyhteistyötoiminnan perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä
käyttämään rahaa reviiriyhteistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä,
tukevatko ne rahallisesti työryhmätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella
rhy:issä pikaisella aikataululla.
- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä,
rahoittavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos
työryhmä toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi
sopia sellaisesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen.
- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa
työryhmien yksittäisiä toimenpiteitä.
- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa
tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa.


Päätös: Anders Fagerholm, Wilhelm Nyberg ja Anna-Maria Lamminen ovat yhteydessä alueen 
riistanhoitoyhdistyksiin työryhmän rahoituksesta.


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2)


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen
tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen
kautta:
- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2).
Huomioidaan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan
karttaan.
- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut
muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta?


Päätös: Kuultiin jäsenten näkemyksiä tämän hetken tilanteesta ja tutkittiin karttaa. Yhtä aikaa on 
korkeintaan kahdesta sudesta on ollut havaintoja. Tassu-järjestelmässä oli merkitty myös kolmen 
suden havaintoja.
Osa metsästäjistä ei ilmoita havaintojaan eteenpäin, jotta ne päätyisivät Tassu-järjestelmään. He 
kokevat myös epäluottamusta Lukeen.
Todettiin, että vaikka luottamusta ei Lukeen olisikaan, kokonaisuuden kannalta on tärkeää tehdä 







yhteistyötä myös Luken kanssa.
DNA keräys on loppunut ja alueen näytteet toimitettu eteenpäin.
Kiiman merkkejä ei olla havaittu. Kelit ei ollut hyvät havaintojen kannalta.


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3)
Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin
vastauksia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite
3). Jos työryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin
paikallisille.
- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää
työryhmien koordinaattorille.


Päätös: Välitetään kooste myös uusille työryhmäläisille tutustuttavaksi.


9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama
hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien
toimikausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015
hoitosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin
teemoihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla.
- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee
hoitosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille
työryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella.
- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää
hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön.


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle


10. MUUT ASIAT


Mahdolliset muut alueen asiat.


Päätös:Ryhmäläisten yhteystiedot jaetaan kaikille jäsenille. Tarvittaessa voidaan olla yhteydessä 
myös kokouksien välillä.


Petoaitojen pystytysapua tarvittaessa voi olla yhteydessä Anna-Maria Lammiseen.


11. SEURAAVA KOKOUS


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2019. Suomen
riistakeskus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia.
- Työryhmä voi halutessaan kokoontua myös aiemmin, jolloin koordinaattori
toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia.


Päätös:Seuraava kokous pidetään 27.8. kello 18:00 alkaen. Paikka varmentuu myöhemmin. Mukaan
kutsutaan myös paikallisten ARN:n puheenjohtajat.


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04.
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PÖYTÄKIRJA 
 
 
SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS   
 
 
Aika: 23.05.2019  klo:19.00 
 
Paikka: Otramäen metsästyseuran maja, Varpaisjärvi 
 
Osallistujat: 
      Läsnä   Poissa 
 
Risto Mustonen x 
Satu Saarelainen 
Tauno Hyvönen x 
Erkki Shemeikka x 
Heikki Ruotsalainen x 
Tommi Väisänen x  
Ari Toivanen   
Merja Turunen  
Leo Korhonen 
 
 
Nimi Läsnä Poissa 
1. Kokouksen avaus 
Risto avasi kokouksen 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kutsu toimitettu kaikille sähköpostilla. Paikalla 5/9 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista 
 
4. Risto Mustonen kertoo koollekutsumisen taustoist a  
Risto on keskustellut erikoissuunnittelija Lylyn kanssa työryhmän kokoontumisesta uudelleen ja toi-
minnan kustannusten jakamisesta. Jakoperuste rahoille on edelleen epäselvä. Myös toiminnan tar-
peellisuudesta Lyly ei pystynyt antamaan konkreettisia esimerkkejä. Riston näkemyksen mukaan 
tärkein tehtävä ryhmälle olisi susien yleisen hyväksynnän lisääminen. Pohdittiin riistanhoitoyhdis-
tysten pisteiden keräämisestä oman rahoituksen järjestämiseksi ja siitä mikä vaikutus reviirityöryh-
mällä oli pisteytyksessä. 
  
5. Erkki Shemeikka kertoi kuulumiset Joensuun susik annan hoitosuunnitelman päivittämis-
tilaisuudesta 
Tilaisuudessa oli edustus Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Luken edustajia ei ollut paikalla. 
Tämä oli herättänyt paikallaolijoissa ihmetystä. Tehtiin eri ryhmätöitä suteen liittyen. Ryhmien tu-
loksia luvattiin kerätä talteen ja käyttää hyväksi asioista päätettäessä. 
Oli keskusteltu reviirityöryhmistä ja ryhmien tiedottamisesta ja myös luvattomien haaskojen pitämi-
sestä reviirien alueella. Keskustelu oli pohjautunut enemmän epäilyihin, kuin todettuihin löytöihin. 
Reviirityöryhmille oli esitetty valvojan ja tiedottajan roolia luvattomien haaskojen vähentämiseksi. 
Kokouksen anti oli jäänyt lopulta melko vähäiseksi. 
 
6. Susiryhmän toiminnan jatkosta päättäminen 
Reviirityöryhmien tukemista rahallisesti pidettiin hyvänä asiana. 
Onko ryhmien työ miten tarpeellista, jää nähtäväksi.  
Ryhmässä kaivataan informaatiota, miten ryhmän keräämää tietoa käytetään konkreettisesti riista-
hallinnossa. 







Puheenjohtaja on yhteydessä erikoissuunnittelija Lylyyn. 
Seuraavassa kokouksessa arvioidaan jatkoa saatujen vastausten pohjalta. 
 
7. Muut asiat 
Keskusteltiin alueen susihavainnoista.  
Petoyhdyshenkilöille ei edelleenkään ole korvausta tiedossa!! 
 
8. Seuraava kokous 
Risto kutsuu koolle, kun on saanut lisätietoa. 


 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Päätettiin kokous 20.30 
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Revonlahden työryhmä  1(3) 


REVONLAHDEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 9.1.2019 klo 18:00 


Paikka: Neste; Revonlahti 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Suvi Moilanen, varajäsen MTK x  


Henri Ukonaho Luonnonsuojelupiiri  x 


Jani Luosujärvi RHY   x 


Risto Lantto RHY x  


Matti Halonen SML x  


Yrjö Pirnes Kylät x  


Asko Kalliokoski Poliisi  x 


Pekka Seppinen Alueen kunnat x  


Ville Härkönen, kutsuttu Pattijoen ms. x  


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Pekka Seppinen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi 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. 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? 


- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi halu-


tessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 
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Päätös: Todettiin alueen viimeiset susihavainnot riistavahinkorekisteristä. Työryhmän näke-


myksen mukaan kaikki Tassuun merkityt havainnot eivät näy rekisterissä. On myös 


havaittavissa, että into ilmoitusten tekemiseen petoyhdysmiehille on laantunut. Va-


hinkoja ei ollut ko. reviirin alueella yhtään kappaletta vuonna 2018. 


 


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 pidettiin vuonna 2019 yhteensä 3 kpl. 


  


Susi-ilta järjestettiin Revonlahden koululla 3.12. Paikalla oli arviolta 150-200 ihmistä. 


Arvostelua on kuulunut mm. siitä, ettei Luken edustajia saatu paikalle. 


 


Sähköinen tiedote susivahinkojen ennaltaehkäisystä ja korvausten hausta on lähe-


tetty kaikille alueen kotieläintiloille. 


 


Toimintaohje mm. pihavierailujen varalta on toimitettu jaettavaksi mm. paikallisleh-


distön kautta. Ohje on julkaistu myös Siikajoen kuntatiedote Siikasanomissa. 


 


7. TYÖRYHMÄN JATKAMINEN KULUVANA VUONNA 


Arvioidaan yhteistyöryhmän toimivuutta ja keskustellaan toiminnan jatkamisesta. 


- Esitetään, että työryhmä jatkaa myös ensi vuonna. 


- Onko tiedossa muutoksia ryhmän kokoonpanoon seuraavalle vuodelle? 


 


Päätös: Päätettiin laajentaa työryhmän edustusta Pattijoen metsästysseuran edustuksella, 


koska ko. reviiri ulottuu Raahen puolelle ja mm. pihakäyntejä on ollut Pattijoella. 


Pattijoen metsästysseuran edustajaksi reviirityöryhmään valitaan Ville Härkönen ja 


varajäseneksi Reijo Pelkonen. 


                


Työryhmän poliisin edustajalle ei ole valittu varajäsentä. Työryhmä esittää, että Jari 


Vilmunen valittaisiin Asko Kalliokosken varajäseneksi. 


 


Työryhmä jatkaa toimintaansa toistaiseksi ja ainakin niin kauan, kuin nykyinen su-


sireviiri pysyy alueella. 


 


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 syk-


syllä 2019. 


- Ideoita kehittämispäivien sisällöstä voi edelleen toimittaa koordinaattorille. 


- Vastaukset tilaisuuksissa esitytettyihin kysymyksiin toimitetaan työryhmille säh-


köpostitse. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


 


 







Revonlahden työryhmä  3(3) 


9. MUUT ASIAT 


Päätös: Koska reviirityöryhmän aluetta laajennettiin Pattijoen suuntaa, niin todetaan ettei ny-


kyinen työryhmän nimi kuvaa enää aluetta oikein. Alueen susireviirin ydin on melko 


lähellä Revonlahden kylää. Myös havaintoja kirjataan reviirin susista eniten Revon-


lahden alueelta. Päätettiin muuttaa reviirityöryhmän nimeksi Revonlahden susirevii-


rityöryhmä. 


 


Todettiin, että kuluvana vuonna riistanhoitoyhdistykset, joiden alueella on toimiva 


susireviirityöryhmä, saavat työryhmän toiminnan kuluihin ylimääräisen valtionavus-


tuksen. Päätettiin, että työryhmän jäsenet voivat toimittaa ainakin tämän kokouksen 


matkalaskut Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistykselle (Risto Lantto toimittaa lomak-


keen). Työryhmän alueen riistanhoitoyhdistykset saavat keskenään sopia, miten ku-


lut jaetaan. 


 


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: Pidetään seuraava kokous maaliskuussa, jolloin on tietoa mm. alueen mahdollisista 


pannoituksista ja dna-näytteiden keruusta. Kutsutaan kokoukseen petoyhdyshenki-


löitä alueen eri osista. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23. 
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REVONLAHDEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2019 


 


Aika: 26.03.2019 klo 18:00 


Paikka: Leipurinkeidas, Pattijoki 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Antti Valtokari MTK, Siikajoki  x 


Henri Ukonaho P-P luonnonsuojelupiiri  x 


Jani Luosujärvi RHY, Limingan seudun x  


Risto Lantto RHY, Siikajokilaakson  x 


Matti Halonen SML, Oulu x  


Yrjö Pirnes Alueen kylät x  


Ville Härkönen Pattijoen ms.  x 


Jari Vilmunen Poliisi  x 


Pekka Seppinen Alueen kunnat x  


Auvo Arfman Pattijoen ms. x  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Pekka Seppinen avasi kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Matti Halonen 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 esitetyssä muodossa. 


 


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: Ei tarvetta muutoksiin. Todettiin, että jokainen jäsen voi halutessaan pyytää eroa 


työryhmästä ja ehdottaa tilalleen toista jäsentä edustamastaan taustaorganisaa-


tiosta. 
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6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellai-


sesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa 


tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


 


Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyssä muodossa.  


Tehdään esitys Siikajokilaakson- ja Limingan seudun riistanhoitoyhdistyksille, että 


yhdistykset jakaisivat työryhmän kokouskulut (vuokrat ja matkat) puoliksi. Yksittäis-


ten tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvista kuluista neuvotellaan riistanhoitoyhdis-


tysten kanssa erikseen.  


Kesäkuun kokoukseen kutsutaan petoyhdyshenkilöitä kaikista reviirialueen metsäs-


tysseuroista, jossa keskustellaan tassu –havaintojen arvioinneista. Petoyhdysmies-


ten tunnettavuutta kylillä pyritään edistämään. Pyritään saamaan uusia innokkaita 


petoyhdyshenkilöitä myös riistanhoitoyhdistysten ulkopuolisista henkilöistä. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Lauman koko on kevättalvena ollut 5 kpl. Lauma on liikkunut talven aikana melko 


laajalla alueella. Laumasta pannoitettiin Luken toimesta maaliskuussa kaksi sutta. 


Pian pannoituksen jälkeen kaksi sutta jäi auton alle, toinen Tyrnävällä ja toinen pan-


noitettu yksilö kaukana reviiriltään Kestilässä. Molemmat sudet pakenivat metsään 


kolarin jälkeen. Yksi nuori yksilö kuoli auton alle jäätyään, aiemmin talvella. Viimei-


simpien havaintojen mukaan reviirialueella on nyt 1 aikuinen ja 2 nuorta sutta. 


 


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauk-


sia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työ-


ryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 
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Päätös: Todetaan järjestely hyväksi ja tarpeelliseksi. 


 


9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama 


hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimi-


kausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle 


 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  Ei ollut muita asioita. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2019. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


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


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään kesäkuussa, kunhan on saatu kokousmateriaali. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10. 
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SARAMO SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 21.3.2019 klo. 18.00 – 19.30 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Harju Hanna   x 


Honkanen Pauli  x  


Hurri Tuija   x 


Jermakka Jarkko  x  


Kärkkäinen Mauno  x  


Piironen Risto  x  


Ruokolainen Pekka  x  


Viita-aho Mika  x  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Viita-aho Mika avasi kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Viita-aho toimi, 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: Hyväksytty. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Ei erillistä asialistaa. 


 


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: Työryhmän kokoonpanoa tarkastellaan kuluvan vuoden aikana Nurmeksen rhy ja 


Valtimon rhy 1.1.2020 voimaantulevan yhdistymisen takia.  
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6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


- Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


- Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


- Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellai-


sesta käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


- Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


- Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa 


tai, mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


 


Päätös: Pyritään järjestämään syksylle 2019 yhteispalaveri Kainuun, Juuan, Lieksan alueen 


reviiri ytr kanssa. Rhy:t mukaan rahoittamaan kokoustilat, ruokailun??? Ed. oleva 


selvitetään. 


 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


- Keskustelun tukena toimii joulu–helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


- Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


 


Päätös: Liite 2 kartta ei alueen todellista susitilannetta kerro, vaan susia on reilusti enemmän 


kuin karttahavainnot antavat olettaa. Otanta ajankohta ei anna oikeaa kuvaa petojen 


jälkien näköhavainnoista. Metsissä liikkui vähän ihmisiä ja keliolosuhteet rajoittivat 


metsästäjiä ulkoiluun. Keskusteltiin havaintojen kirjaamisesta ja pohdittiin syitä ha-


vaintojen vähäiseen ilmoittamiseen. Tassuun ilmoittamista painotettiin, mutta sa-


malla heräsi kysymys, miksi pitää joka päivä ilmoittaa lauman/yksilön olinpaikka, 


kerta seurannassa se näkyy ja toisaalta tiedetään että yksilö/yksilöt on tuolla alu-


eella. 


 


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauk-


sia Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työ-


ryhmä näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


- Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 


 


Päätös: Asiaa käsiteltävä lisää. 
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9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama 


hanke käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimi-


kausi on asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


- Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


- Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle 


 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös:  -- 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2019. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


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


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 


 


Päätös: Pidetään heinäkuun alkupuolella. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 22.3.2019 klo 17:00 


Paikka: Kunnan virastotalo 


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 puheenjohtajaksi Juhani Voutilainen ja muistion laatijaksi Jari Korhonen. 


 


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 mukaan. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin työjärjestykseksi. 


 


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 loka–joulukuun havaintokartta (liite 1).  


- Muodostetaan näkemys tämänhetkisestä susitilanteesta. Onko pentuehavaintoja? 


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


- Hallinto voi hyödyntää tilannekuvausta esim. koulukyydeistä päättäessään. Jos 


alueelta haetaan poikkeuslupaa suden tappamiseksi, reviiriyhteistyöryhmä voi halu-


tessaan antaa myös erillisen lausunnon poikkeuslupaan liittyen. 
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Päätös: Susitilanne muuttui edellisestä syksystä huomattavasti. Eteläisen Sotkamon alu-


eella on asunut Hiidenjärven lauma. Lisäksi alueella käy ajoittain Saramon ja Uuran 


laumat. Loppuvuodesta Maanselän – Lykinnön alueella oli viitteitä myös edellisiin 


laumoihin kuulumattomista susista, mutta vuoden vaihteen jälkeen näistä ei ole 


saatu havaintoja. Pohjoisen Sotkamon alueella on ollut edellistä vuotta vähemmän 


susihavaintoja – vain yksittäisiä havaintoja syksyn ja talven ajalta. Susilaumat vai-


kuttivat eteläisen Sotkamon alueella koirien käyttöä metsästyksessä. Vahingot jäivät 


kuitenkin vähäisiksi, erityisesti pannoitettujen susien sijaintitietojen johdosta. 


Kunnan ei ole tarvinnut järjestää tänä talvena susiuhkalla perusteltuja koululaiskul-


jetuksia. 


 


6. TYÖRYHMÄTOIMINNAN JA TOIMENPITEIDEN VUOSIKATSAUS 


- Tehdään yhteenveto työryhmän toiminnasta vuonna 2018: kokousten lukumäärä, 


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: Vuonna 2018 järjestettiin kolme kokousta. Jäseniä on osallistunut vuoden aikana eri 


tahojen järjestämiin suurpetotilaisuuksiin. Vuoden 2018 aikana ryhmän jäsenet ovat 


olleet seurantakannalla. Uusia tiedotteita ei tuotettu. Ilmapiiri on Sotkamossa sees-


tynyt. 


Päätettiin jatkaa vuonna 2019 edellisen vuoden kaltaista toimintaa ja reagoida tar-


peen vaatiessa. 


 


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: Toiminta jatkuu samanlaisena ja kokoonpanoon ei ole muutostarpeita. Kutsutaan 


poliisin edustaja kokoukseen vähintään kerran vuodessa. 


 


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 syk-


syllä 2019. 


- Ideoita kehittämispäivien sisällöstä voi edelleen toimittaa koordinaattorille. 


- Vastaukset tilaisuuksissa esitettyihin kysymyksiin toimitetaan työryhmille sähkö-


postitse. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


Esitetään, että Luonnonvarakeskuksen edustaja osallistuisi kehittämispäivään (neljä 


tilaisuutta). Kainuun – Pohjois-Karjalan tilaisuus esitetään järjestettäväksi tänä 


vuonna Kuhmossa. 


 


9. MUUT ASIAT 


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


 


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: Päätettiin järjestää seuraava kokous 7.6.2019 klo 15.00. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20. 
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Susireviiriyhteistyöryhmän kokous nro  1/2019                                       Muistio


Aika:  09.01.2019                                                          klo 14.00
Paikka:  OP-Kiinteistökeskus/kokoustila Virrat
Läsn
ä:


Nimi Taho Läsnä Poissa
TAPIO LUURI Rhy / petoyhdyshenkilö X
KARI JOKINEN Poliisi X
KARI VIIKI Metsästysseurat X
HANNU HINTALA Virrat/kunta X
HEIDI KUUTTI-SELKEE Ruovesi/kunta X
NIINA MANNILA Luonnonsuojeluyhdistys X
MERJA KAITAJÄRVI Karjatilat X


1. KOKOUKSEN AVAUS


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Tapio Luuri avasi kokouksen.


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija.


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Luuri, joka myös laatii muistion kokouksesta.


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN


Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja välittää muistion jäsenille heti sen valmistuttua.
                     Yksimielisesti päätettiin muistio lähettää käytettäväksi edelleen riistakeskukselle
                     ja julkaistavaksi työryhmien verkkosivuilla.


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN


Päätös: Hyväksyttiin asialista, pienin muutoksin. Asialista lähetetty ennakkoon jäsenille.


5. TYÖRYHMÄN NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA


Päätös: Virtain työryhmän alueella todettiin aikavälillä 9.6-18- 9.1-19 Tassu-järjestelmään
              on tehty 12 susihavaintoa. Havainnot näkö tai jälkihavaintoja. 1kpl yksittäisen 
              suden tekemä lammasvahinko on sattunut, karitsa tapettu. Piha-alueella on liikuttu.
              Yhteistyöryhmä piti alueen susitilannetta rauhallisena mutta huomioi
              mm pohjanmaan runsaan kannan , joka mahdollisesti tulevaisuudessa tulee
              aiheuttamaan tilanteen muuttumista.


6. TYÖRYHMÄTOIMINTA JA TOIMINNAN JATKAMINEN


Päätös: Toimintaa ja kokoonpanoa pidettiin hyvänä. 
-              yhteistyöryhmän jäsenien välistä yhteydenpitoa ylläpidetään
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-              tiedoituksesta päätetään vallitsevan tilanteen mukaan
-              havaintojen ilmoittamisen tärkeydestä tiedoitetaan
-              neuvontaa annetaan mm petoaitojen hankinnassa sekä pystytyksessä
-              lausunto tarvittaessa petotilanteesta koulukuljetuksiin liittyen


7. KEHITTÄMISPÄIVIEN PALAUTE


Päätös: Annettiin tiedoksi työryhmälle. Keskusteluissa pidettiin erittäin tärkeänä
              rahoituksen jatkumista petoaitoihin sekä mahd. vahinkokorvauksiin. Viive 
              korvaustilanteessa maksun sekä aitatarvikkeiden saannissa koettiin myös
              liian pitkäksi. Yleisesti työryhmä pohti, että mikä on vahingon laajuus tai
              "riittävä" susien lukumäärä , että metsästyksen lupakäytäntö muuttuu.
              Kuka sen määrittää tai kantaa lopullisen vastuun vahingoista ??
              


8. MUUT ASIAT


Todettiin alueen muu suurpetotilanne ja havainnot.


Poliisi tiedotti oman organisaation tilanteesta, riistayhdyshenkilöistä, lupa-asioista
- järjestelmällistä salametsästystä alueella ei ole todettu
- valvontaa suoritetaan poliisin , rhy:n sekä metsähallituksen toimesta


Keskusteltiin yleisesti eläimistä liikenteessä sekä kolaririskistä ja toiminnasta
kolarin sattuessa.


9. SEURAAVA KOKOUS


Päätös: Seuraava kokous päätettiin pitää riistakeskuksen suositusten mukaisesti tai 
              muulloin ryhmän niin sopiessa v 2019 aikana.


10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30


Muistion vakuudeksi


Tapio Luuri
puheenjohtaja 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 16.01.2019 klo 18:00 


Paikka: Toholampi 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Matti Honkonen RHY X  


Pekka Liedes Maatalous X  


Mikko Viitasalo Ympäristö X  


Pentti Parkkila Maatalous X  


Jorma Tuikka Rhy X  


Jouni Ingalsuo MTK x  


    


VIERAILIJA    


Risto Rajala  x  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Matti Honkonen avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Matti Honkonen 


 


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. 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 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: Lestijärvi vähän havaintoja, ei vahinkoja. 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Halsualla erittäin vähän havaintoja ja yksi vasikka tapettu ja syöty. 


Toholammilla muutamia havaintoja mutta ei vahinkoja. 


Kälviä-Ullavalla havaintoja runsaasti ja yksi koira (pystykorva) raatelivat mutta jäi 


henkiin. Alikylällä susien vuoksi yhdelle perheelle koululaisten kyyditys. 


Kannuksessa Rekilä–Nikula–Ylikannus alueella havaintoja. 


Kälviä-Ullava alueella susipari ja yksi erillään. 


 


Pentueista ei havaintoja. Haittana susien läsnäolo kenneltoiminnalle. 


 


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: Haapajärvellä oli kehittämispäivät. 


 


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: Esitetään Kaustista mukaan ryhmään. Mieluummin metsästystaustainen henkilö.  


 


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 


Ei muita asioita. 


 


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: Maalis-huhtikuu tarpeen mukaan. 


 


11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 11.7.2019 klo 18.00 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Heikki Kulmala  x  


Vierailijat:    


Jari Kallio Säkylän-Köyliön rhy x  


Ilari Puisto Alastaron rhy x  


Antti Härkälä Luke x  


    


    


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Heikki Kulmala avasi kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Heikki Kulmala toimii puheenjohtajana ja laatii kokouksesta muisttion. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


senille. Kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suo-


men riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Esityksen mukainen. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksytään esityslista. 


 


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen 5.6.2019 julkaisema susikanta-arvio (liite 1). 


- Keskitytään erityisesti ryhmän alueelle merkittyihin reviireihin (laumat ja parit). 


Miten hyvin raportissa esitetyt tiedot täsmäävät työryhmän näkemykseen? 


- Todetaan arvioon käytetty aineisto reviirikohtaisesti. Miten kattavasti alueelta kir-


jattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään tai kerättiin DNA-näytteitä? Jos on tar-


vetta saada alueelta vielä kattavampi aineisto, suunnitellaan miten ryhmä voisi 


tätä edistää. 


 



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

https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Päätös: Havaintojen ilmoittaminen tassukirjaajille on vähentynyt, usein syynä ” ei kannata 


ilmoittaa kun siitä ei ole mitään hyötyä”. Asialle pitää tehdä jotakin. Alueen dna- ke-


räykset tuottivat onneksi tulosta ja oltiin yhteisymmärryksessä susimäärästä. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUKESÄSTÄ 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta 


kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. 


- Keskustelun tukena toimii maalis-kesäkuun havaintokartta (liite 2). Kevään pen-


tueista ei vielä ollut kertynyt havaintoja, joten ko. havaintoluokka on jätetty pois. 


 


Päätös: Katsotaan tilannetta syksymmällä. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Onko kesän aikana suunniteltu toteutettavaksi toimenpiteitä, miten ja milloin? Tarvi-


taanko toimenpiteiden toteuttamiseksi tukea (minkälaista)? 


 


Päätös: (ei päätöstä) 


 


8. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE (LIITTEET 3 JA 4) 


Hoitosuunnitelman päivityshanke tulee päätökseen kesäkuun aikana (liitteenä 3 tii-


vis esitys hankkeesta). Päivitettyyn hoitosuunnitelmaan on listattu monia uusia toi-


menpiteitä ja se lähtee lausunnolle kesäkuun aikana, jolloin työryhmällä on mahdol-


lisuus antaa siitä lausunto. 


- Päivityshankkeen yhteydessä työryhmille lähetettiin toukokuun alussa verkkoky-


sely, johon vastasi noin neljännes yhteistyöryhmien jäsenistä. Vastauksissa tuo-


tiin esiin runsaasti sekä paikallisia että maanlaajuisia tärkeitä näkemyksiä suden 


kannanhoitoon ja reviiriyhteistyöhön liittyen (kooste kyselystä liite 4). 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella riis-


tanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön pe-


rustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään kah-


desti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyhteis-


työn perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toimin-


nasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle.  


 


10. MUUT ASIAT (LIITTEET 6 JA 7) 


Sanna Komi Helsingin yliopistosta tiedustelee mahdollisuutta päästä seuramaan 


työryhmien kokouksia tulevana syksynä väitöstutkimustaan varten. Komi esittelee 


tutkimustyötään tarkemmin viestissään (liite 6). 



https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke

https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke
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- Työryhmää pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Komiin, mikäli he ovat kiinnos-


tuneita yhteistyöstä. 


 


Reviiriyhteistyön kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä neljällä eri paikkakun-


nalla (kutsut lähetetään myöhemmin kesän aikana kaikille työryhmien jäsenille). 


- Toiveita tilaisuuksien sisällöstä voi esittää koordinaattorille 31.7. mennessä. 


 


Vieraslajeja koskeva uusi asetus astui voimaan 1.6. Siinä mm. kielletään koirasu-


sien kasvattaminen, mistä tarkempaa tietoa liitteessä 7. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: (ei päätöstä) 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo–syyskuuta 2019, jolloin Suo-


men riistakeskus toimittaa kokousmateriaalia. Työryhmä voi halutessaan kokoontua 


aiemminkin (koordinaattori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia). 


 


Päätös: Seuraava kokous sähköpostilla kun muistio valmistuu. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20 



https://mmm.fi/vieraslajit

https://mmm.fi/vieraslajit
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Susireviiriyhteistyöryhmän kokous nro 2 / 2019                    Muistio


Aika: 19.08.2019 klo 14.00
Paikka: VIRRAT OSUUSPANKKI, KOKOUSTILAT
Läsn
ä:


Nimi Taho Läsnä Poissa
TAPIO LUURI Rhy/petoyhdyshenkilö X
KARI JOKINEN Poliisi X
KARI VIIKI Metsästysseurat X
HANNU HINTALA Virrat/kunta X
HEIDI KUUTTI-SELKEE Ruovesi/kunta X
LARISSA HEINÄMÄKI Luonnonsuojeluyhdistys X
MERJA KAITAJÄRVI Karjatilat X


1. KOKOUKSEN AVAUS


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Tapio Luuri avasi kokouksen.
               Koollekutsuja oli puhelinyhteydessä poissaoleviin juuri ennen kokousta.
          


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija.


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Luuri, joka myös laatii muistion kokouksesta.
              


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN


Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja välittää muistion jäsenille heti sen valmistuttua.
              Muistio lähetetään myös riistakeskukselle ja voidaan julkaista työryhmien verkkosivuilla.


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN


Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Esityslista lähetetty ennakkoon jäsenille sähköpostilla.


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 


Päätös: Käytiin läpi Luken kanta-arviota lähinnä oman alueen osalta. Todettiin arvion täsmäävän hyvin
              työryhmän omaa näkemystä tilanteesta. Tassu-järjestelmään on kattavasti merkitty kaikki
              ilmoitetut ja tarkistetut havainnot alueelta. DNA-näytteitä ei otettu  kuin 2 Luken toimesta,
              pannoituksen yhteydessä. Työryhmä pitää tärkeänä DNA-näytteiden ottamista jatkossakin ja
              on valmis avustamaan näytteiden keruussa maastossa omalta alueelta.
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6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUKESÄSTÄ 2019 


Päätös: Kuultiin petoyhdyshenkilön näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta sekä Tassu-
järjestelmään merkityt havainnot koko alkuvuodelta. Merkintöjä sudesta yht 9 kpl, joista 
5 kpl ns pihahavaintoja. Tarkasteltiin myös lähialueen yleistilannetta ja keskustelua syntyi
Pohjanmaan runsaista havainnoista ja mahd. susien liikkumisesta työryhmän alueelle.
Luken toimintaan 2 suden pannoitustilanteessa  alueella ei työryhmä ollut täysin tyytyväinen.
Lähinnä Luken tiedoitus viranomaisille oli ollut puutteellista ja myöhässä. Pidettiin hyvänä
Poliisin  antamia  uusia  toimintaohjeita  Luken  suuntaan.  Myös  Rhy  on  antanut  palautetta
toiminnasta. Tarkasteltiin Riistahavainnot.fi sivustoa , pantatietojen julkaisua pidettiin tärkeänä.


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE


Päätös: Tiedoitusta susitilanteesta alueella on ylläpidetty tilanteen mukaan mm paikallislehti.
               Petoaitojen pystyttämiseen  on tarjottu apua yhteistyöryhmän jäsenten toimesta.
               Neuvontaa aina tarvittaessa ja jaettava materiaali neuvonnan yhteydessä olisi tarpeellista.


 Metsästyksen valvontaa suoritetaan alueella poliisin, metsähallituksen sekä rhy:n toimesta.
 Tarkastellaan mahdollisuutta järjestään tilaisuus lammastilalla jossa tehty petoaitaa sekä
 laumanvartijakoira käytössä.
 


8. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE 


Päätös:     Keskusteltiin kannanhoitosuunnitelmasta, johon jäsenet ovat tutustuneet ennakkoon.
               Suunnitelmaan pidettiin varsin perusteellisena ja kattavana. Erityisen hyvinä pidettiin 
               ministeriön pitämiä sidosryhmätilaisuuksia eri paikkakunnilla ja alueellisten erojen 
               huomioiminen. Keskustelua herätti mm susien pienin elinvoimainen kanta väh 25
               lisääntyvää paria . Millä aikavälillä siinä ollaan ja mitä sen jälkeen?
               Ennaltaehkäisevät toimet huomioitu suunnitelmassa mutta myös metsästyksen
               mahdollisuus säilytettävä jatkossakin.


9. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle.


10. MUUT ASIAT
Käytiin läpi alueen muu petotilanne sekä tilanne lähialueilla.
Keskustelua vieraslajeista, koirasusista ja villisiasta.
Osallistutaan kehittämispäiville mahd. mukaan.
Koollekutsuja toimii myös P-Hämeen ARN varapuheenjohtajana, tuoden tietoa sieltä.


11. SEURAAVA KOKOUS


Ajankohta ryhmän niin sopiessa myöhemmin talvella.


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30


Muistion vakuudeksi


Tapio Luuri
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puheenjohtaja                    
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2019 


 


Aika: 16.8.2019 klo 18:00 


Paikka: Laitilan kaupungintalo 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Rauli Helin Euran rhy x  


Hanna-Kaisa Kylämäki Laitilan luonnonsuojeluyhdistys  x 


Juha Uotila MTK-Laitila x  


Niina Laihonen Ala-Satakunnan Ympäristöseura x  


Reijo Pennanen Poliisi  x 


Veijo Jalonen Laitilan rhy, petoyhdyshenkilö x  


Mikko Toivola Varsinais-Suomen riistakeskus x  


Tuija Kailaste Laitilan kaupunki x  


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Veijo Jalonen avasi kokouksen.  


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Veijo Jalonen ja muistion laatijaksi Tuija Kailaste. 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


senille. Kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suo-


men riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksytään. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Kokouksen asialistaan on yhdistetty riistakeskuksen laatimat kesä- ja elokuun ko-


kouksien materiaalit käsiteltäviksi. Asialista hyväksyttiin. 


 


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen 5.6.2019 julkaisema susikanta-arvio (liite 1). 


- Keskitytään erityisesti ryhmän alueelle merkittyihin reviireihin (laumat ja parit). 


Miten hyvin raportissa esitetyt tiedot täsmäävät työryhmän näkemykseen? 


- Todetaan arvioon käytetty aineisto reviirikohtaisesti. Miten kattavasti alueelta kir-


jattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään tai kerättiin DNA-näytteitä? Jos on tar-


vetta saada alueelta vielä kattavampi aineisto, suunnitellaan miten ryhmä voisi 


tätä edistää. 


 



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

https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Päätös: Kanta-arvio vastaa yhteistyöryhmän näkemystä susitilanteesta. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKU-  JA LOPPUKESÄSTÄ 2019 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta 


kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. 


- Keskustelun tukena toimii maalis-kesäkuun havaintokartta (liite 2). Kevään pen-


tueista ei vielä ollut kertynyt havaintoja, joten ko. havaintoluokka on jätetty pois. 


- Keskustelun tukena toimii kesä-elokuun havaintokartta (liite 1). 


- Esitetään, että ryhmä laatii tiedotteen alueen susitilanteesta, joka voidaan jul-


kaista esim. paikallislehdessä. Valitaan henkilö, joka kirjoittaa tiedotteen rungon, 


jota ryhmä yhdessä hioo sähköpostitse. 


 


Päätös: Havaintoja pennuista on tehty. Lukumäärä tarkentuu syksyn mittaan. Tiedote laadi-


taan myöhemmin syksyllä susitilanteen varmistuttua pentujen osalta. 


 


7. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE (LIITTEET 3 JA 4) 


Hoitosuunnitelman päivityshanke tulee päätökseen kesäkuun aikana (liitteenä 3 tii-


vis esitys hankkeesta). Päivitettyyn hoitosuunnitelmaan on listattu monia uusia toi-


menpiteitä ja se lähtee lausunnolle kesäkuun aikana, jolloin työryhmällä on mahdol-


lisuus antaa siitä lausunto. 


- Päivityshankkeen yhteydessä työryhmille lähetettiin toukokuun alussa verkkoky-


sely, johon vastasi noin neljännes yhteistyöryhmien jäsenistä. Vastauksissa tuo-


tiin esiin runsaasti sekä paikallisia että maanlaajuisia tärkeitä näkemyksiä suden 


kannanhoitoon ja reviiriyhteistyöhön liittyen (kooste kyselystä liite 4). 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


8. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella riis-


tanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön pe-


rustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään kah-


desti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyhteis-


työn perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toimin-


nasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. MUUT ASIAT (LIITTEET 6 JA 7) 


Sanna Komi Helsingin yliopistosta tiedustelee mahdollisuutta päästä seuramaan 


työryhmien kokouksia tulevana syksynä väitöstutkimustaan varten. Komi esittelee 


tutkimustyötään tarkemmin viestissään (liite 6). 


- Työryhmää pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Komiin, mikäli he ovat kiinnos-


tuneita yhteistyöstä. 


 



https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke

https://mmm.fi/susikannan-hoitosuunnitelman-paivitys-hanke
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Reviiriyhteistyön kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä neljällä eri paikkakun-


nalla (kutsut lähetetään myöhemmin kesän aikana kaikille työryhmien jäsenille). 


- Toiveita tilaisuuksien sisällöstä voi esittää koordinaattorille 31.7. mennessä. 


 


Vieraslajeja koskeva uusi asetus astui voimaan 1.6. Siinä mm. kielletään koirasu-


sien kasvattaminen, mistä tarkempaa tietoa liitteessä 7. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi. Oletettavasti Sanna Komin vierailu ei ole väitöstutkimuksen 


osalta ajankohtainen yhteistyöryhmän seuraavaan kokoontumiskertaan nähden.  


 


10. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Onko kesän aikana toteutettu toimenpiteitä, miten nämä sujuivat? Tarvitaanko toi-


menpiteiden toteuttamiseksi lähiaikoina tukea (minkälaista)? 


 


Päätös: Yhteistyöryhmä ei ole toteuttanut kesän aikana toimenpiteitä. Syksyyn suunnitellaan 


järjestettäväksi asukkaille susitilanteesta kertova info-tilaisuus. Yhteistyöryhmä tar-


vitsee tilaisuuden käytännön järjestelyihin ja kustannuksiin riistakeskuksen tukea. 


 


11. MUUT ASIAT 


Todetaan mahdolliset riistanhoitoyhdistyksiltä saadut kannanotot työryhmien toimin-


nan tukemisesta. Mikäli rahallista tukea on luvassa, kehotetaan työryhmää sopi-


maan käytännöstä tarkemmin yhdistysten toiminnanohjaajien kanssa. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Ei ole tullut kannanottoja työryhmien toiminnan tukemisesta.  


 


Ei muita asioita. 


 


12. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2019, jolloin 


Suomen riistakeskus toimittaa kokousmateriaalia. Työryhmä voi halutessaan ko-


koontua aiemminkin (koordinaattori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaa-


lia). 


 


Päätös: Riistakeskuksen ehdottaman kokousajankohdan sijaan seuraavaksi kokoontumisen 


ajankohdaksi ehdotettiin tammikuuta 2020 ja että Niina Laihonen toimii kokouksen 


koollekutsujana. Seuraavaan kokoukseen ehdotettiin kutsuttavan Alueellisen riista-


neuvoston edustaja. Kokouksessa esitetty ehdotus hyväksyttiin. 


 


13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30. 


 



https://mmm.fi/vieraslajit

https://mmm.fi/vieraslajit
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Läsnä: 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


Aika: 18.3.2019 klo 18:00 


Paikka: Sotkan Erähovi, Kauhajoki 


 


Nimi Taho Läsnä Poissa 


ITÄINEN RYHMÄ     
Jarkko Latvanen Riistanhoitoyhdistys X   


Alvari Arttu Riistanhoitoyhdistys X   
lsokorpi Jari Poliisi X   
Kytölä Kai MTK   X 


Mäki Juhani Kaupunki   X 


Välimäki Vesa Suomen Metsästäjäliitto X   


Tuovinen Teemu Luonnonsuojeluyhdistys   X 


Huhtanen Harri Metsästysseura   X 


Kujanpää Jarmo Petoyhdyshenkilö X   


      
Nimi Taho Läsnä Poissa 


LÄNTINEN RYHMÄ       
Siljamäki Erkki Metsästysseura X   
Hed Folke RHY / Petoyhdyshenkilö   X 


Loukkaanhuhta Tapio Riistanhoitoyhdistys   X 


Piikkilä Juha MTK   X 


Rosenberg Jari Poliisi   X 


Tuovinen Teemu Luonnonsuojeluyhdistys   X 


Uuro Patrik Petoyhdyshenkilö   X 


Yli-Viitala Jari Suomen Metsästäjäliitto   X 


Huhtanen Pasi Metsästysseura / petoyhd. X    


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Päätös: Itäisen työryhmän koollekutsuja Jarkko Latvanen avasi kokouksen. 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi ja muistion laatijaksi valittiin Jarkko Latvanen. 


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: Hyväksytty. 
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4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


Päätös: Lisättiin muutama aihe kohtaan muut asiat, muuten hyväksytty muutoksitta. 


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: Henkilöt ovat pöytäkirjan nimiluettelon mukaisesti. 


6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi toimintasuunnitelma (mallina liite 1) vuodelle 2019. Tehdään tarvitta-


essa muutoksia suunnitelmaan ja pohditaan tähän liittyen: 


− Mitä uusia toimenpiteitä työryhmä haluaa käynnistää tänä vuonna? 


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


− Miten työryhmän toimintaa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä? 


Valtio myöntää riistanhoitomaksuvaroista vuosittaista avustusta riistanhoitoyhdis-


tyksille, ja vuodesta 2019 lähtien summa määräytyy mm. reviiriyhteistyötoiminnan 


perusteella. Uusi asetus ei kuitenkaan velvoita rhy:itä käyttämään rahaa reviiriyh-


teistyöhön, vaan on yhdistysten itse päätettävissä, tukevatko ne rahallisesti työryh-


mätoimintaa. Asiasta olisikin hyvä keskustella rhy:issä pikaisella aikataululla. 


− Ehdotetaan, että työryhmä pyytää alueensa rhy:iltä kannanottoa siitä, rahoit-


tavatko ne työryhmien toimintaa esim. kokouskuluja korvaamalla. Jos työryhmä 


toimii useamman rhy:n alueella, yhdistykset voisivat esimerkiksi sopia sellaisesta 


käytännöstä, jossa kokouskuluja korvataan vuorotellen. 


− Ehdotetaan lisäksi, että rhy:t linjaavat, mikäli heillä on kiinnostusta rahoittaa työ-


ryhmien yksittäisiä toimenpiteitä. 


− Edellä mainittujen päätösten sisältö käsitellään tässä työryhmän kokouksessa tai, 


mikäli tietoa ei ole vielä saatavilla, heti seuraavassa kokouksessa. 


Päätös: Päätettiin, että kaksi kokousta vuodessa riittää tällä hetkellä. 


Aiheet saadaan Iiite1:n pohjalta ko. tuleviin kokouksiin. 


Työryhmiin osallistuvat Riistan hoitoyhdistykset kustantavat kokoukset. 


Rhyi:den kiinnostus erityistoimiin kartoitetaan tilannekohtaisesti. 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUVUONNA 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan petoyhdyshenkilön (jos edustettuna ryhmässä) näkemys alueen tämänhet-


kisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta: 


− Keskustelun tukena toimii joulu—helmikuun havaintokartta (liite 2). Huomioi-


daan, että tuoreimmat tiedot eivät välttämättä ole ehtineet mukaan karttaan. 


− Muodostetaan näkemys alueen susitilanteesta; onko karttunut lisätieto tuonut 


muutosta siihen, mikä on ryhmä käsitys tämän talven tilanteesta? 


Päätös: Työryhmän näkemys lauma ja aluekohtaisesti seuraavasti: 


"Takanevan" lauma voi hyvin. Laumassa on 8 eri yksilöä. 


Itäisen työryhmän alueella tilanne on hieman muuttunut, eli ns. "Pallonevan" lauma 


on todennäköisesti siirtynyt lounaaseen, Kauhajoen eteläosiin. 
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Muualla alueellamme on todettu olevan susipareja, jotka saattavat muodostaa uusia 


reviiriä alueellemme. 


Dna-tulokset toivottavasti vahvistavat käsityksemme. 


8. TYÖRYHMIEN KYSYMYKSIIN JA ESITYKSIIN TULLEET VASTAUKSET (LIITE 3) 


Koordinaattori on koonnut työryhmien muistioissaan esittämiin kysymyksiin vastauksia 


Suomen riistakeskukselta, Luonnonvarakeskukselta ja MMM:ltä (liite 3). Jos työryhmä 


näkee tarpeelliseksi, suunnitellaan tiedon jakamista eteenpäin paikallisille. 


− Vastaavia koosteita on tarkoitus tehdä myös jatkossa, kysymyksiä voi välittää 


työryhmien koordinaattorille. 


Päätös: Liite3 Muistio käytiin läpi. 


9. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSTYÖN ETENEMINEN 


Suomen susikannan hoitosuunnitelman päivitykseen tähtäävä, MMM:n johtama hanke 


käynnistyi syyskuussa 2018. Hankkeen valmistelu- ja ohjausryhmien toimikausi on 


asetettu kesäkuun 2019 loppuun. Tarkoitus on päivittää vuoden 2015 hoi-


tosuunnitelmaa etenkin toimenpideosion osalta. Tähän mennessä käsiteltyihin tee-


moihin voi käydä tutustumassa hankkeen nettisivuilla. 


− Yhteistyöryhmiä tullaan osallistamaan verkkokyselyllä, joka käsittelee hoi-


tosuunnitelman päivitystyöhön liittyviä teemoja. Kysely lähetetään kaikille työ-


ryhmien jäsenille sähköpostitse maaliskuun loppupuolella. 


− Työryhmä voi myös antaa lausunnon siinä vaiheessa, kun ministeriö esittää 


hoitosuunnitelmasta lausuntopyynnön. 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


10. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


− Dronen käyttö susien seurannassa. 


− Metsäpeurahankkeen asiat 


− Dna keräys alueellamme 


Päätös: Keskustelimme Dronen käytöstä susien seurannassa. Keskustelimme asian lain-


mukaisuudesta, johon haluaisimme vastauksen onko kysymyksessä susien häi-


rintä? 


Keskustelimme metsäpeura hankkeesta. Keskustelua syntyi parin vuoden takaisesta 


keskusteluista ylempien sidosryhmien taholta, jotka lupasivat tuolloin luoda 


metsäpeura alueen ympärille petovapaan alueen. Toivomme ohjausryhmältä hyviä 


päätöksiä peurojen vapauttamisen suhteen. 


Dna keräys jäi hieman laihaksi kuluvan kauden aikana, mutta toivomme että näytteet 


onnistuvat hyvin. 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi kesäkuuta 2019. Suomen riistakes-


kus toimittaa seuraavaan kokoukseen materiaalia. 


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


mittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia. 
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Päätös: Todettiin että pidämme vain 2 kokousta, seuraava kokous syksyllä 2019. 


Tilanteen muuttuessa kokoustamme tarvittaessa ennemmin. 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:06.  


Pöytäkirjan vakuudeksi 18.3.2019 


 


___________________________ 
Jarkko Latvanen 
Puheenjohtaja / pöytäkirjan laatija 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2/ 2019 


 


Aika: 2.8.2019 klo 16:00 


Paikka: Juuan ampumarata 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Ismo Parkkinen metsästysseura X  


Arto Tanskanen MTK X  


Arja Oksman luonnonsuojelu  X 


Timo Möttönen kyläyhdistys X  


Leila Tuononen matkailu  X 


Alina Koponen maaseutuasiamies  X 


Harri Huttunen RHY X  


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Harri Huttunen avasi kokouksen. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Harri Huttunen toimii puheenjohtajana ja muistion laatijana 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


senille. Kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suo-


men riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Toimitaan esityslistan mukaan 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin esityslista laaditussa muodossa 


 


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen 5.6.2019 julkaisema susikanta-arvio (liite 1). 


- Keskitytään erityisesti ryhmän alueelle merkittyihin reviireihin (laumat ja parit). 


Miten hyvin raportissa esitetyt tiedot täsmäävät työryhmän näkemykseen? 


- Todetaan arvioon käytetty aineisto reviirikohtaisesti. Miten kattavasti alueelta kir-


jattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään tai kerättiin DNA-näytteitä? Jos on tar-


vetta saada alueelta vielä kattavampi aineisto, suunnitellaan miten ryhmä voisi 


tätä edistää. 


 



https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/susireviirialueiden-yhteistyoryhmat/
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Päätös: Liitteessä havaintoja paljon vähemmän kuin vuodenalusta, jolloin havaintoja run-


saasti. Tassuun kirjattuja havaintoja 1.1-1.8.2019 168 havaintoa. Varmoja havain-


toja pentueesta ei ole. Ryhmän näkemyksen mukaan Tassu-järjestelmään kirjattu 


havaintoja kattavasti. Panjan reviirillä DNA-näytteissä 10 eri susiyksilön DNA:ta. Ha-


lin reviirillä DNA-näytteissä 2 eri yksilön DNA:ta. Panjan laumasta pannoitettu uros 


ja naaras. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUKESÄSTÄ 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta 


kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. 


- Keskustelun tukena toimii maalis-kesäkuun havaintokartta (liite 2). Kevään pen-


tueista ei vielä ollut kertynyt havaintoja, joten ko. havaintoluokka on jätetty pois. 


 


Päätös: Tassuun kirjattu havaintoja 19.4-18.6.2019 15 havaintoa. 1.8.2019 kirjattu 3 havain-


toa.  


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Onko kesän aikana suunniteltu toteutettavaksi toimenpiteitä, miten ja milloin? Tarvi-


taanko toimenpiteiden toteuttamiseksi tukea (minkälaista)? 


 


Päätös: Ei suunniteltuja toimenpiteitä 


 


8. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE (LIITTEET 3 JA 4) 


Hoitosuunnitelman päivityshanke tulee päätökseen kesäkuun aikana (liitteenä 3 tii-


vis esitys hankkeesta). Päivitettyyn hoitosuunnitelmaan on listattu monia uusia toi-


menpiteitä ja se lähtee lausunnolle kesäkuun aikana, jolloin työryhmällä on mahdol-


lisuus antaa siitä lausunto. 


- Päivityshankkeen yhteydessä työryhmille lähetettiin toukokuun alussa verkkoky-


sely, johon vastasi noin neljännes yhteistyöryhmien jäsenistä. Vastauksissa tuo-


tiin esiin runsaasti sekä paikallisia että maanlaajuisia tärkeitä näkemyksiä suden 


kannanhoitoon ja reviiriyhteistyöhön liittyen (kooste kyselystä liite 4). 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella riis-


tanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön pe-


rustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään kah-


desti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyhteis-


työn perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toimin-


nasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 
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10. MUUT ASIAT (LIITTEET 6 JA 7) 


Sanna Komi Helsingin yliopistosta tiedustelee mahdollisuutta päästä seuramaan 


työryhmien kokouksia tulevana syksynä väitöstutkimustaan varten. Komi esittelee 


tutkimustyötään tarkemmin viestissään (liite 6). 


- Työryhmää pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Komiin, mikäli he ovat kiinnos-


tuneita yhteistyöstä. 


 


Reviiriyhteistyön kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä neljällä eri paikkakun-


nalla (kutsut lähetetään myöhemmin kesän aikana kaikille työryhmien jäsenille). 


- Toiveita tilaisuuksien sisällöstä voi esittää koordinaattorille 31.7. mennessä. 


 


Vieraslajeja koskeva uusi asetus astui voimaan 1.6. Siinä mm. kielletään koirasu-


sien kasvattaminen, mistä tarkempaa tietoa liitteessä 7. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Kutsutaan Sanna Komi seuraamaan kokousta. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo–syyskuuta 2019, jolloin Suo-


men riistakeskus toimittaa kokousmateriaalia. Työryhmä voi halutessaan kokoontua 


aiemminkin (koordinaattori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia). 


 


Päätös: Seuraava kokous pidetään marras, joulukuussa, jolloin syksyn havainnot käytettä-


vissä. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:00. 
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LIEKSAN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


 


Aika: 14.08.2019 klo 18:00 


Paikka: Lieksa, Ruunaa, Ruunaan matkailu 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Eero Kortelainen Matkailuyrittäjä  x  20.16  


Juhani Karjalainen Paikallinen asukas susireviirillä x  


Esa Räty Lieksan Kaupunki x  


Risto Kiiskinen Lieksan luonnonystävät x  


Jarkko Peltola Matkailuyrittäjä x  


Mervi Saviranta  Eläinlääkäri x 21.50 


Asko Kettunen Luontoharrastaja/petoyhdysmies x  


Jarmo Ruokolainen Lieksa rhy  x 


Ville Kuivalainen MTK Lieksa  x 


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja avasi kokouksen klo 18.10. 


 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Asko Kettunen toimii puheenjohtajana ja muistion laatijana 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


Esitetään, että muistio tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa. Se toimitetaan 


Suomen riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosi-


vulla. 


 


Päätös: Muistio tarkastetaan kokouksessa. 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin lisäyksin. 


 


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen 5.6.2019 julkaisema susikanta-arvio (liite 1). 


- Keskitytään erityisesti ryhmän alueelle merkittyihin reviireihin (laumat ja parit). 


Miten hyvin raportissa esitetyt tiedot täsmäävät työryhmän näkemykseen? 


- Todetaan arvioon käytetty aineisto reviirikohtaisesti. Miten kattavasti alueelta 


kirjattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään tai kerättiin DNA-näytteitä? Jos on 


tarvetta saada alueelta vielä kattavampi aineisto, suunnitellaan miten ryhmä 


voisi tätä edistää. 
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Päätös: Todettiin Luken kanta-arvion olevan suunta-antava. Risto Kiiskinen Luonnonystä-


vien edustajana uskoo Luken kanta-arvioon täsmällisesti. Tassujärjestelmään ha-


vaintojen kirjaaminen on vähäistä. 


 Lieksan alueelta Tassuhavaintoihin pitää saada myös Rajavartiolaitoksen sekä 


yleisesti kansalaisten havainnot susista ja niiden liikkumisesta.  


 Sosiaalisen median käyttöä susiseurannassa ja -tiedottamisessa on kehitettävä 


entisestään. 


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUKESÄSTÄ 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta 


kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. 


- Keskustelun tukena toimii maalis-kesäkuun havaintokartta (liite 2). Kevään 


pentueista ei vielä ollut kertynyt havaintoja, joten ko. havaintoluokka on jätetty 


pois. 


 


Päätös: Tassuhavaintojen pohjalta on havaittu kesän aikana yksi pentue, sekä erillisiä ha-


vaintoja parista sudesta. Epävirallisia havaintoja susista on ollut koko Lieksan alu-


eella kesän aikana. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Tutustutaan saamiimme vastauksiin, mitkä esitettiin edellisessä kokouksessa 


Suomen Riistakeskukselle, Luke ja MMM:lle. 


 


Päätös: Luettiin tiedoksi saadut vastaukset. Todettiin, että ravintohoukuttimien käytön ra-


joittamista pitää tehostaa. 


 


8. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE JA SIIHEN LAUSUNNON 


ANTAMINEN (LIITTEET 3 JA 4) 


Hoitosuunnitelman päivityshanke tulee päätökseen kesäkuun aikana (liitteenä 3 


tiivis esitys hankkeesta). Päivitettyyn hoitosuunnitelmaan on listattu monia uusia 


toimenpiteitä ja se lähtee lausunnolle kesäkuun aikana, jolloin työryhmällä on 


mahdollisuus antaa siitä lausunto. 


- Päivityshankkeen yhteydessä työryhmille lähetettiin toukokuun alussa verkko-


kysely, johon vastasi noin neljännes yhteistyöryhmien jäsenistä. Vastauksissa 


tuotiin esiin runsaasti sekä paikallisia että maanlaajuisia tärkeitä näkemyksiä 


suden kannanhoitoon ja reviiriyhteistyöhön liittyen (kooste kyselystä liite 4). 


 


Päätös: Lisätään kohtaan 2.1 Poikkeavasti käyttäytyvä tai muutoin vahinkoa tai vaaraa ai-


heuttanut susi on poistettava mahdollisimman nopeasti. Tällöin sietokyky susiin 


paranee oleellisesti. 


 


Lisätään kohtaan 2.2.2 Poikkeavasti käyttäytyvän suden kohdalla pitää ottaa huo-


mioon eläintauti- ja eläinsuojeluasiat mm. rabieksen mahdollisuus. 


 


Lisätään kohtaan 3.2. kohta metsäpeura Lieksan Ruunaan alkuperäinen metsä-


peurakantamme on taantunut 200.sta noin kymmeneen yksilöön. Populaation pe-


lastamiseksi ja palauttamiseksi vaaditaan vahvoja toimenpiteitä. 


 


 Lisätään kohtaan 3.4. Korjataan virheellinen tieto luonnoksessa. Hirviekinokokki 


kotoperäinen tartunta todettu Pohjois-Karjalassa 2015. 
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9. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA JA RHY:N 


EDUSTAJAN NIMEÄMINEN REVIIRITYÖRYHMÄÄN. (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella 


riistanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön 


perustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään 


kahdesti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyh-


teistyön perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toi-


minnasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Lieksan riistanhoitoyhdistyksen edustajana toimii jo Jarmo Ruokolainen. 


 


10. MUUT ASIAT (LIITTEET 6 JA 7) 


- Keskustellaan ja tiedoksi saatetaan, Lieksan kaupungin lausunto 07.02.2019 


maa- ja metsätalousvaliokunnalle, lausunto suurpetotilanteesta. 


 


Päätös:  Lausunto luettiin, Risto Kiiskinen Lieksan Luonnonystävien edustajana piti lausun-


toa asenteellisena poliisia, Lukea ja Virvaa kohtaan (huomautus Risto Kiiskinen it-


se toimii Virvan puheenjohtajana). Osa kokousedustajista piti lausuntoa asiallise-


na. 


 


Sanna Komi Helsingin yliopistosta tiedustelee mahdollisuutta päästä seuramaan 


työryhmien kokouksia tulevana syksynä väitöstutkimustaan varten.  


- Sanna Komi voi osallistua työryhmän tilaisuuksiin. 


 


Reviiriyhteistyön kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä neljällä eri paikka-


kunnalla. 


 


Vieraslajeja koskeva uusi asetus astui voimaan 1.6. Siinä mm. kielletään koirasu-


sien kasvattaminen, mistä tarkempaa tietoa liitteessä 7. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


 


Päätös: Tarvittaessa tämän vuoden aikana. 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.11. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 2 / 2019 


 


Aika: 2.8.2019 klo 19:00 


Paikka: Kinomantsi 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Jani Kiiski  x  


Paula Puolakanaho Vanhemmat x  


Timo Hattunen Riistanhoitoyhdistys x  


Tapio Tykkyläinen Ilomantsin Kunta x  


    


    


    


    


    


    


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Jani Kiiski avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tykkyläinen ja muistion laatijaksi Timo Hattunen 


 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


senille. Kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suo-


men riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Päätösesityksen mukaisesti 


 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksyttiin työjärjestykseksi sellaisenaan 


 


5. LUKEN KANTA-ARVIO SUSIREVIIREISTÄ MAALISKUUSSA 2019 (LIITE 1) 


Käydään läpi Luonnonvarakeskuksen 5.6.2019 julkaisema susikanta-arvio (liite 1). 


- Keskitytään erityisesti ryhmän alueelle merkittyihin reviireihin (laumat ja parit). 


Miten hyvin raportissa esitetyt tiedot täsmäävät työryhmän näkemykseen? 


- Todetaan arvioon käytetty aineisto reviirikohtaisesti. Miten kattavasti alueelta kir-


jattiin susihavaintoja Tassu-järjestelmään tai kerättiin DNA-näytteitä? Jos on tar-


vetta saada alueelta vielä kattavampi aineisto, suunnitellaan miten ryhmä voisi 


tätä edistää. 


 



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

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





Ilomantsin työryhmä  2(3) 


Päätös: Reviirityöryhmän kanta ei ole yhteneväinen Luken susikanta-arvion kanssa Ilomant-


sin alueella. Susia on enemmän kuin mitä kanta-arviossa on kuvattu. Tassu-järjes-


telmään on tullut kirjauksia huonosti, johtuen osittain siitä, että paikalliset asukkaat 


ovat tottuneet petoihin, eikä niistä tule ilmoituksia petoyhdyshenkilöille. Ilomantsi on 


laaja alue (280 000 ha) eikä lumisena aikana liikkuminen kaikilla alueilla ole mah-


dollista.  


 


6. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA ALKUKESÄSTÄ 2019 (LIITE 2) 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. Keskustellaan asiasta 


kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan kokonaiskuva alueen tilanteesta. 


- Keskustelun tukena toimii maalis-kesäkuun havaintokartta (liite 2). Kevään pen-


tueista ei vielä ollut kertynyt havaintoja, joten ko. havaintoluokka on jätetty pois. 


 


Päätös: Metsäkoneen kuljettajat ovat tehneet kevättalven 2019 aikana useita havaintoja Pat-


vinsuon alueella olevasta laumasta, jossa on nähty neljä sutta. Reviiriryhmän mie-


lestä Ilomantsin alueella on yhteensä ainakin 4 laumaa, joista osa on välillä valta-


kunnan rajan ja kuntarajojen molemmin puolin. 


 


7. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Onko kesän aikana suunniteltu toteutettavaksi toimenpiteitä, miten ja milloin? Tarvi-


taanko toimenpiteiden toteuttamiseksi tukea (minkälaista)? 


 


Päätös: Reviirityöryhmä katsoo, että laillisin keinoin asialle ei ole mitään tehtävissä.  


 


8. KANNANHOITOSUUNNITELMAN PÄIVITYSHANKE (LIITTEET 3 JA 4) 


Hoitosuunnitelman päivityshanke tulee päätökseen kesäkuun aikana (liitteenä 3 tii-


vis esitys hankkeesta). Päivitettyyn hoitosuunnitelmaan on listattu monia uusia toi-


menpiteitä ja se lähtee lausunnolle kesäkuun aikana, jolloin työryhmällä on mahdol-


lisuus antaa siitä lausunto. 


- Päivityshankkeen yhteydessä työryhmille lähetettiin toukokuun alussa verkkoky-


sely, johon vastasi noin neljännes yhteistyöryhmien jäsenistä. Vastauksissa tuo-


tiin esiin runsaasti sekä paikallisia että maanlaajuisia tärkeitä näkemyksiä suden 


kannanhoitoon ja reviiriyhteistyöhön liittyen (kooste kyselystä liite 4). 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


 


9. RIISTANHOITOYHDISTYSAVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella riis-


tanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön pe-


rustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään kah-


desti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyhteis-


työn perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toimin-


nasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 
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10. MUUT ASIAT (LIITTEET 6 JA 7) 


Sanna Komi Helsingin yliopistosta tiedustelee mahdollisuutta päästä seuramaan 


työryhmien kokouksia tulevana syksynä väitöstutkimustaan varten. Komi esittelee 


tutkimustyötään tarkemmin viestissään (liite 6). 


- Työryhmää pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Komiin, mikäli he ovat kiinnos-


tuneita yhteistyöstä. 


 


Reviiriyhteistyön kehittämispäivät järjestetään jälleen syksyllä neljällä eri paikkakun-


nalla (kutsut lähetetään myöhemmin kesän aikana kaikille työryhmien jäsenille). 


- Toiveita tilaisuuksien sisällöstä voi esittää koordinaattorille 31.7. mennessä. 


 


Vieraslajeja koskeva uusi asetus astui voimaan 1.6. Siinä mm. kielletään koirasu-


sien kasvattaminen, mistä tarkempaa tietoa liitteessä 7. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Päätös: Jani Kiiski on ollut yhteydessä sähköpostilla Sanna Komiin, mutta hän ei ole vastan-


nut Kiiskin lähettämään viestiin. 


 


11. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi elo–syyskuuta 2019, jolloin Suo-


men riistakeskus toimittaa kokousmateriaalia. Työryhmä voi halutessaan kokoontua 


aiemminkin (koordinaattori toimittaa pyydettäessä esim. havaintomateriaalia). 


 


Päätös: Tarpeen mukaan 


 


12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:49. 
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SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS NRO 1 / 2019 


Aika: 31.7.2019 klo 10.00 


Paikka: Kuhmon kaupungintalo 


Läsnä: Nimi Taho Läsnä Poissa 


Erkki Piirainen  rhy, puheenjohtaja x  


Tuomas Kettunen Kuhmon kaupunki x  


Ari Karppinen petoyhdysmies   


Timo Määttä rajavartiolaitos   


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 


Sabrina esitti, että työryhmään lisättäisiin luontomatkailuyrittäjä jäsen, päätettiin 


vuoden lopun kokouksessa palata asiaan. 


6. YHTEISTYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 


Käydään läpi toiminta suunnitelma. 


Päätös: Työryhmän rahoitus on yhä auki. Kaikki suden aiheuttamat vahingot käydään to-


teamassa maaseutusihteerin ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa. 


 Tarvittaessa informoidaan paikallisia asukkaita, susireviirin tilanteesta ja koosta. 


 Järjestetään riistakameroita vahinkojen estämiseksi ja tunnistamiseksi. 


 Kehotetaan tuotantoeläinten omistajia hakemaan petoaitoja Suomen riistakeskuk-


selta vahinko paikoille. Talkooapua saatavissa. 


 Pidetään kaksi työryhmän kokousta 2019, toinen kokous loppuvuodesta. 


 Rahoitusta etsitään. 
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 Kokouksen esittelijä toi esille Suomen sudenhoitosuunnitelman kohta 2.4.1: 


Suomen riistakeskus selvittää mahdollisuutta tukea reviiriyhteistyöryhmien toimen-


piteitä taloudellisilla resursseilla esimerkiksi työryhmien koollekutsujille/sihteereille 


maksettavalla toimintapalkkiolla. 


Työryhmien verkkokyselystä saatiin esitys, jossa ehdotettiin, että jokaiseen reviiri-


työryhmään nimetään yhteyshenkilö, joka hoitaa reviirillä tapahtuvan toiminnan ol-


len myös velvollinen pitämään työryhmän ajan tasalla reviirialueen tapahtumista. 


Tälle yhteyshenkilölle maksettaisiin toimintapalkkiota tehdyn työmäärän ja matka-


kulujen mukaan, painotettuna toiminta-alueella olevien susireviirien mukaan. Yh-


teyshenkilö myös hoitaa tiedottamisen reviirin asukkaille, lehdistölle ja reviiriä kos-


kettaville viranomaisille. 


Yhteistyöryhmä odottaa, että Suomen riistakeskus selvittää toimintapalkkiomallin 


mahdollisimman pian ja tiedottaa siitä yhteistyöryhmiä. 


7. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA VUONNA 2019 


Kuullan ryhmän jäsenten selvitys susitilanteesta. 


Riistanhoitoyhdistyksen esitys: Arvion mukaan Kuhmossa on kuusi reviiriä, joista 


kaksi on naapurikunnan kanssa yhteinen. Susikannan koko syksyllä 2018 on 32 


yksilöä. Vartiuksen reviiri 3-4 sutta, Juntin reviiri 3-4 sutta, Kivikiekin reviiri 2 sutta, 


Saunajärven reviiri 3-10 sutta, Tolkeen reviiri 3-5 sutta ja Saramon reviiri 3-4 sutta. 


Kokonaismäärästä yksinäisiä susia 10-15 %. Haaskanpitokielto auttaisi susien 


luonnollista arkuutta.  


Lentuaseuran esitys: Länsi-Kuhmoon sopisi vielä susireviiri. Petojen katselu on 


tärkeä elinkeino. 


Rajavartioston esitys: Ei paikalla. 


MTK:n esitys: Tuottajat eivät vastusta susia, kun ne pysyvät pois pihapiiristä. 


Haaskat luvanvaraiseksi.  


Kuhmon kaupungin esitys: Kuhmossa maaseutuviranomaisen tietoon ei tähän päi-


vään mennessä ole tullut yhtään petoeläinvahinkoa. Kuhmo on metsäpeuran koti-


paikka. Kainuun metsäpeuroja oli viime talven laskennassa 714 yksilöä. Kun Venä-


jän puolella asuvat Kainuun peurat otetaan huomioon, kanta on 720 yksilöä. Suur-


petojen määrän kasvu vaikuttaa negatiivisesti metsäpeuran tulevaisuuteen. Yksi 


syyllinen metsäpeurojen kuolemiin ja vasatuotannon vähenemiseen on susi. Koiril-


la metsästäminen on vaikeutunut Kuhmon suuren susipopulaation takia. Matkailu 


on Kuhmolle tärkeä elinkeino ja on hyvä etsiä kestäviä ratkaisuja, että petomatkai-


luyrittäjät ja metsästysmatkailu toimivat Kuhmossa. Toivottavasti haaskalaki jos-


sain vaiheessa saadaan eduskunnassa eteenpäin. 


Petoyhdysmiehen esitys: Ei paikalla. 


Päätös: Esitysten mukaan. 


8. MUUT ASIAT 


Mahdolliset muut susireviirialueen asiat. 


Päätös: Ei ole muita asioita.  


9. SEURAAVA KOKOUS 


Päätös: Työryhmä kokoontuu loppuvuodesta 2019. 


10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30. 
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KAJAANI-VUOLIJOKI ALUEEN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMÄ KOKOUSMUISTIO 2/2019 


AIKA 10.9.2019 klo 18.00 


PAIKKA Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen toimisto 


LÄSNÄOLIJAT 


Jauhiainen Kari (puheenjohtaja) Sirviö Esko 


Auvinen Siiri   Nissinen Heikki (sihteeri) 


Suutari Teuvo (Kainuun ARN)  


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


Puheenjohtaja Kari Jauhiainen avasi kokouksen. Todettiin että reviiriyhteistyöryhmien koordinaattori oli 


kehottanut ryhmiä kutsumaan alueellisen riistaneuvoston edustajan kokoukseen ja Kainuun alueellisen 


riistaneuvoston varapuheenjohtaja Teuvo Suutari olikin saapunut kutsuttuna paikalle kokousta 


seuraamaan. Suutaria pyydettiin osallistumaan keskusteluun, kommentoimaan keskustelua 


riistaneuvoston näkökulmasta ja viemään riistaneuvostoon terveiset ryhmän toiminnasta. 


 


2. SUSITILANNE KAJAANIN JA VUOLIJOEN ALUEILLA KESÄLLÄ-ALKUSYKSYLLÄ 2019 


Esko Sirviö esitteli Kajaanin puolen susitilanteen. Sirviön arvion mukaan Kajaanin alueella liikkuu kaksi 


suurempaa susilaumaa, eli niin kutsuttu Pinnin lauma Sotkamon-Kajaanin rajaseudulla ja nk. 


Marttisenjärven lauma Pohjois-Savon ja Kajaanin rajaseudulla. Ensiksi mainitussa laumassa on Sirviön 


arvion mukaan kahdeksan yksilöä ja jälkimmäisessä seitsemän yksilöä. Näiden laumojen lisäksi Sirviö 


arvioi Pohjajoen alueella liikkuvan kaksi sutta, Vehkapuron alueella kaksi sutta ja Syväjoen alueella 


susiparin ja yhden yksittäisen suden. 


Sirviön mukaan sudet ovat aiheuttaneet huolta etenkin Pohjajoella, missä kansalaiset ovat raportoineet 


susien pihavierailuista ja susiyksilöistä, jotka vaikuttaisivat menettäneen luontaisen ihmisarkuutensa. 


Heikki Nissinen arvioi Vuolijoen alueella liikkuvan susia edellä mainitusta Marttisenjärven laumasta ja 


tämän lisäksi mahdollisesti myös Kiuruveden laumasta. Mahdollisesti Kiuruveden lauman suunnalta 


ajoittain Vuolijoen alueella liikkuvien susien määräksi Nissinen arvioi karkeasti kolme yksilöä. Myös 


Syväjoen seudun kolme sutta liikkuvat varmasti Vuolijoenkin alueella. Todettiin että Sirviön ja Nissinen 


arvioiden mukaan Kajaanin ja Vuolijoen alueilla liikkuu yhteensä ainakin 25 eri sutta. 


Varsinaisia konfliktitilanteita Vuolijoen alueella ei ole ollut, mutta 14.8. tapahtui Pentinpurolla 


petovahinko, jossa lammas ja karitsa kuolivat ja toinen karitsa katosi. Sutta ei voitu todeta täysin 


varmasti vahingon aiheuttajaksi, vaikka tapahtumapaikan läheisyydestä löytyi suurikokoisen 


koiraeläimen jälkiä. Vahinko tapahtui asutun rakennuksen välittömässä läheisyydessä. 


 


3. TOIMENPIDETILANNE 


Todettiin että varsinkin metsästäjien into ilmoittaa susihavainnoista, ja suurpetohavainnoista yleensä, 


on edelleen matalalla tasolla. Todettiin että kannanhoidollisen metsästyksen salliminen voisi 


metsästäjien näkökulmasta olla hyvä kannustin ilmoitusaktiivisuuden lisäämiseksi. Suomen 


luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan kannanhoidollinen metsästys ei ole oikea ratkaisu. 







Päätettiin että jokainen ryhmän jäsen miettii seuraavaan kokoukseen kolme ”porkkanaa”, eli 


kannustinta, kansalaisten petohavaintojen ilmoitusaktiivisuuden nostamiseksi. Sovittiin että samalla voi 


myös miettiä keinoja petoyhdyshenkilöiden aktivoimiseen. 


Keskusteltiin lisäksi petoyhdyshenkilöiden kouluttamisesta. Todettiin että petoyhdyshenkilöiden 


toiminta ei ole aina yhdenmukaista. Säännöllistä kertauskoulutusta pidettiin tärkeänä ja todettiin että 


koulutuksen määrää olisi lisättävä ja laatua parannettava. Pohdittiin myös pitäisikö petoyhdyshenkilön 


tehtävän olla määräaikainen, eli olisiko tarpeellista vaatia kaikilta tehtävässä toimivilta säännöllistä 


kertauskoulutusta. 


Keskusteltiin myös Luonnonvarakeskuksen julkisuuskuvasta paikallisten ihmisten, ja erityisesti 


metsästäjien, keskuudessa. Yleinen luottamus Luken tuottamiin kanta-arvioihin vaikuttaisi olevan kovin 


matalalla tasolla kansalaisten keskuudessa, vaikka Siiri Auvinen muistuttikin Luken 


tutkimusmenetelmän olevan kansainvälisesti vertaisarvioitu ja arvioinnin perusteella tieteellisesti 


päteväksi todettu. Todettiin että Luken olisi hyvä yrittää julkaista kansantajuistettua tietoa 


tutkimusmenetelmästä ja harkittava pitäisikö tutkimuksessa käytetyn pohjatiedon, esimerkiksi Luken 


työntekijöiden petohavaintoaineiston, olla nykyistä laajemmin julkista tietoa. 


Sovittiin että seuraava kokous järjestetään Kajaanin riistanhoitoyhdistyksen toimistolla torstaina 3.10. 


klo 16.30. Jauhiainen ottaa yhteyttä Heikki Perhovaaraan ja pyytää häntä selvittämään mahdollisten 


petoaitojen tarvetta seuraavaan kokoukseen mennessä. Päätettiin myös pyrkiä tiedottamaan ryhmän 


toiminnasta ja petohavaintojen ilmoittamisesta lehtijuttujen avulla. Nissinen luonnostelee seuraavaan 


kokoukseen kansalaisille tarkoitetun ”rautalankamallin” petohavaintojen ilmoittamisesta mahdollisesti 


Koti-Kajaaniin ja Vuolijoki-lehteen tulevien lehtijuttujen pohjaksi. Sovittiin että Jauhiainen pyrkii 


saamaan jutun molempiin lehtiin lokakuussa. Nissinen on yhteydessä Vuolijoki-lehden toimittajaan jo 


etukäteen ja varmistaa että lehtijutun teko onnistuu. Nissinen lupautui pitämään Vuolijoen rhy:n 


lokakuisessa hirvipalaverissa ryhmän puolesta kannustuspuheenvuoron metsästyksenjohtajille 


petohavaintojen ilmoitusaktiivisuuden nostattamiseksi. 


 


4. KOKOUKSEN PÄÄTÖS 


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58. 


 


 


 


vakuudeksi 


 


Kari Jauhiainen  Heikki Nissinen 


puheenjohtaja  sihteeri 
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SUUPOHJAN SUSIREVIIRIYHTEISTYÖRYHMIEN YHTEISKOKOUS 


NRO 2 / 2019 


 


Aika: 18.9.2019 klo 18:30 


Paikka: OP:n kerhohuone, Kurikka 


 


Läsnä: 
läntinen 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
itäinen 


Nimi taho läsnä poissa varajäsenet läsnä poissa 


Siljamäki Erkki ms x     


Hed Folke rhy/pyh  x Bergkulla Jarl   


Huhtanen Pasi ms x     


Loukkaanhuhta Tapio rhy x     


Piikkilä Juha MTK  x Malm Jyrki   


Rosenberg Jari poliisi  x    


Tuovinen Teemu lsy  x    


Uuro Patrik pyh  x Viitikko Ari   


Yliviitala Jari SML  x Mäenpää Markus x  


Latvanen Jarkko rhy x     


 Isokorpi Jari poliisi x     


 Kytölä Kai MTK x     


 Mäki Juhani Kurikan k. x     


 Välimäki Vesa SML  x    


 Alvari Arttu RHY  x    


 Huhtanen Harri ms x     


 Kujanpää Jarmo pyh x     


 Kiviluoma Pauli ARN x     


 


1. KOKOUKSEN AVAUS 


 


Päätös: Työryhmän koollekutsuja Erkki Siljamäki avasi kokouksen. 


 


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 


Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muistion laatija. 


 


Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Latvanen ja muistion laatijaksi Erkki Siljamäki 


3. KOKOUSMUISTION TARKISTAMINEN 


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


senille. Kun kokouksen läsnäolijat ovat hyväksyneet muistion, se toimitetaan Suo-


men riistakeskuksen koordinaattorille, joka julkaisee sen työryhmien verkkosivulla. 


 


Päätös: Hyväksytty 


4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 


Päätetään kokouksen asialistasta sekä siihen tehtävistä muutoksista. 


 


Päätös: Hyväksytty 
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5. NÄKEMYS ALUEEN SUSITILANTEESTA LOPPUKESÄSTÄ 2019 (LIITE 1) 


Kuullaan työryhmän jäsenten (erityisesti petoyhdyshenkilöiden, mikäli edustettuna 


ryhmässä) näkemys alueen tämänhetkisestä susitilanteesta. 


- Keskustellaan asiasta kertyneiden havaintojen kautta, muodostetaan koko-


naiskuva alueen tilanteesta; tukena toimii kesä-elokuun havaintokartta (liite 1). 


 


Susitilannetta tarkasteltiin molempien reviirityöryhmien alueelta liitteen pohjalta ja 


todettiin mm. seuraavaa: 


- Ns. Takanevan lauman reviirillä liikkuu 12-14 sutta, joista neljä on todennäköi-


sesti edellisen kevään pentuetta. Alfaparilla on suuri pentue, joka osaltaan ker-


too runsaasta ravintotilanteesta lauman reviirillä. Kesän aikana on tehty useita 


havaintoja tapetuista ja syödyistä hirvenvasan ja kauris/peuran raadoista. Riis-


takamerat ovat tallentaneet kuvaa ja videota runsaslukuisesta pentueesta. 


Kauhajoen eteläisellä alueella, Hyyppä–Päntäne–Kauhajärvi alueella liikkuu 


oma lauma, josta on myös tehty pentuhavaintoja. Lauman alue ulottuu Lauha-


vuoren luonnonsuojelualueen reunamille, metsäpeurojen palautusistutusten 


kupeeseen. Pohjois-Satakunnan Honkajoen kunnan alueella on myös kesän 


aikana tehty susihavaintoja, jotka viittaavat muodostuvan lauman reviirisyntyyn. 


Jalasjärvi ja Karvia tuntuvat tällä hetkellä hiljaiselta, mikä ei välttämättä kerro 


susityhjiöstä. Isojoki–Karijoki–Teuvan Luovankylä alueella on susireviiri, josta 


on saatu muutamia havaintoja kesän aikana. 


 


Kesähavainnot perustuvat pääasiassa tehtyihin näköhavaintoihin, koska sulan 


maan aikana jälkihavaintojen teko on vaikeaa. Jälkihavaintoja on tehtävissä sil-


loin, kun on tapahtunut kotieläin tai koiravahinko, jolloin pyritään selvittämään 


paikan päällä vahingon aiheuttaja. 


 


Työryhmä ihmetteli Lauhavuoren tarhasta neljän metsäpeuran vapauttamista 


luontoon, vaikka tiedetään, että aluetta piirittää joka ilmansuunnalta susireviirit. 


Liekö vapautuksen tarkoituksena kokeilla, että kuinka kauan ne pysyvät hen-


gissä. Vapautetut metsäpeurat ovat saatujen tietojen mukaan kaikki uroksia, 


joista kahdella on GPS-paikannin.  


 


Ryhmässä keskusteltiin syistä, jotka ovat susitiheyden määrittämisen kannalta 


pulmallisia. Tiedot havainnoista, jotka johtavat petoyhdysmiesten tassumerkin-


nöiksi ja havainnot, joista puhutaan keskenään, eivät kohtaa. Toisin sanoen 


havainnoista vai osa päätyy petoyhdysmiesten tarkistukseen ja sitä kautta tas-


sumerkinnäksi. Johtuneeko asia ihmisten turhautumisesta valtakunnassa har-


joitettavaan petopolitiikkaan, erityisesti susipolitiikkaan, koska mitkään perus-


teet eivät näytä riittävän häirikkösusien poistoon.  


Onko kysymys suden sietämisen kasvusta, pelon vähenemisestä, välinpitämät-


tömyydestä, pahimman skenaarion odottelusta, mene ja tiedä. 


 


Työryhmä keskusteli myös suden kannanhoitosuunnitelman päivittämisen yh-


teydessä esiin nousseessa suden salakaato-ongelmasta, jossa metsästäjät 


joutuvat luupin alle. Salametsästys on tuomittavaa toimintaa, mutta sen suu-


rimittainen osuus susikannan kasvun huomattavana esteenä tuntuu epäuskot-


tavalta. 


 


Sutta on erittäin vaikea metsästää luvallisessakin pyynnissä, jossa on useita 


kymmeniä miehiä jahtia toteuttamassa, saati sitten pienen porukan sudenpyyn-


tiyrityksen onnistuminen ja sen salassa pysyminen tuntuu hankalalta Länsi-


Suomen alueella nykytilanteessa, jossa asukastiheys on suuri ja kaikenlaista 


metsästystä seuraa useampi taho. 
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Esitetään, että ryhmä laatii tiedotteen alueen susitilanteesta, joka voidaan julkaista 


esim. paikallislehdessä. Tiedote voidaan laatia kokouksessa tai valitaan henkilö, 


joka kirjoittaa tiedotteen rungon, jota ryhmä yhdessä hioo sähköpostitse. 


 


Päätös: Odotetaan susitilanteen tarkentumista lumitilanteen jälkihavaintojen perusteella 


ennen julkista tiedotusta. 


 


6. TOIMENPITEIDEN TILANNE 


Onko kesän aikana toteutettu toimenpiteitä, miten nämä sujuivat? Tarvitaanko toi-


menpiteiden toteuttamiseksi lähiaikoina tukea (minkälaista)? 


 


Reviirityöryhmien alueella on tapahtunut selvä parannus petoaitojen saatavuudes-


sa. Aitoja puoltavia lausuntoja on annettu pyydettäessä ja on myös suositeltu riski-


alueilla olevia maatalousyrittäjiä aitahakemuksia tekemään. Uusia aitoja on tehty 


mm. Kurikassa ja Kauhajoella. Aiemmin myös Teuvan Norinkylässä. 


 


Lausuntojen perusteella on susitilanteen perusteella saatu koulukuljetuksia Kauha-


joella, Kurikassa ja Kankaanpäässä. 


 


Todettakoon, että Tapio Loukkaanhuhta mainitsi oman reviirityöryhmän perusta-


mistarpeesta Pohjois-Satakuntaa koskien. 


  


7. RIISTANHOITOYHDISTYS AVUSTUS REVIIRIYHTEISTYÖN PERUSTEELLA (LIITE 5) 


Suomen riistakeskus on laatinut päivitetyn ohjeen (liite 5) siitä, millä perusteella 


riistanhoitoyhdistyksille maksetaan valtionavustusta aktiiviseen reviiriyhteistyöhön 


perustuen vuodesta 2020 lähtien. 


- Keskeistä uudessa ohjeessa on, että työryhmän tulee kokoontua vähintään 


kahdesti vuodessa ja toteuttaa jotain konkreettisia toimenpiteitä, jotta reviiriyh-


teistyön perusteella voidaan myöntää riistanhoitoyhdistykselle avustusta (toi-


minnasta raportoidaan lomakkeella joulukuun aikana). 


- Avustusta saavista riistanhoitoyhdistyksistä tulee myös olla edustusta mukana 


ryhmässä. Suomen riistakeskuksen koordinaattori ottaakin kesän aikana yh-


teyttä työryhmiin kokoonpanoon liittyen. 


 


Päätös: Merkitään tiedoksi työryhmälle. 


8. MUUT ASIAT 


Todetaan mahdolliset riistanhoitoyhdistyksiltä saadut kannanotot työryhmien toi-


minnan tukemisesta. Mikäli rahallista tukea on luvassa, työryhmää kehotetaan so-


pimaan käytännöstä tarkemmin yhdistysten toiminnanohjaajien kanssa. 


 


- Riistanhoitoyhdistykset tukevat työryhmien toimintaa kokouskustannusten 


maksamisella tilojen ja tarjoilujen osalta. Matkat työryhmän jäsenet suorittavat 


omalla kustannuksella. 


- Alueellisen Riistaneuvoston puheenjohtaja Pauli Kiviluoma kertoi kuulumiset 


ajankohtaisista riista-asioista. Suden kannanhoidon suunnitelman päivitys on 


ollut lausuntokierroksella ja Pauli Kiviluoma selvitti annettua lausuntoa. 


 


Mahdolliset muut alueen asiat. 


 


Muistion laatijan jälkikommentti: 


Kokouksen kuluessa keskusteltiin viime aikoina suden aiheuttamien vahinkojen 


vähyydestä erityisesti karjatiloille, vaikka yksilöiden määrä on kasvussa. Vuoro-
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kausi kokouksesta Kauhajoen keskustassa sudet menivät petoaidan ali kaivautu-


malla laitumelle ja tappoivat kaksi vasikkaa. 


 


9. SEURAAVA KOKOUS 


Ehdotetaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi marras-joulukuuta 2019, jolloin 


Suomen riistakeskus toimittaa kokousmateriaalia. Työryhmä voi halutessaan ko-


koontua aiemminkin (koordinaattorilta saa erikseen esim. havaintomateriaalia). 


 


Päätös: Seuraava kokous pidetään erillisestä kutsusta vuodenvaihteen tienoilla. 


 


10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


 


Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:28. 
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