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P ä ä k i r j o i t u s

Synkkiä uutisia ja valonpilkahduksia

Tämän lehden mennessä painoon Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos on juuri 
julkaissut uuden susikanta-arvion maam-
me susista. Vaikka ennakkotiedot susien 
määrästä ovat jo aiemmin kertoneet ikä-
vää kieltään kannan alamäen jatkumises-
ta, ei nykyistä arviota 150-160 sudesta ole 
helppoa niellä. Susi on Suomessa edelleen 
pahassa ahdingossa, eikä sitä helpota lain-
kaan suden tulevaisuudesta vastuussa ole-
van ministeriön toimet tai toimettomuus 
ongelman edessä.

Luonto-Liiton susiryhmänä olemme 
ottaneet hiljalleen paikkamme maamme 
merkittävimpänä susia puolustavana taho-
na. Pienuudestamme huolimatta olemme 
onnistuneet saamaan äänemme kuulumaan 
ja susikantaan kohdistuvat ongelmat ja mo-
ninaiset epäkohdat yhä voimakkaammin 
esille. Daavidina Goljattien joukossa pienet 
erävoitot toisaalla eivät kuitenkaan ole on-
nistuneet kääntämään koko ottelun luon-
netta sudelle edullisemmaksi.

Asiaan liittyvänä laaja-alaisena ongel-
mana on ennen kaikkea ihmisen ja suden 
yhteiseloon tullut liki vuosisadan mittai-
nen katkos. Siinä, missä heti Suomenlah-
den eteläpuolella Virossa, ihmiset ovat ai-
na eläneet susien kanssa rinnakkain, ovat 
suomalaiset ehtineet vieraantua koko lajis-
ta. Susi on uudistulokas entisillä sijoillaan, 
eikä sellaisen rooli ole koskaan helppo. 

Konkreettisena edelleen jatkuvana ja 
susikantaa vaivaavana perusongelmana 
on siihen kohdistuva salametsästys. Heti 
RKTL:n uusimman kanta-arvion julkitu-

lon jälkeen paljastui tuorein epäily suden 
salakaadosta Vieremältä. Metsästysrikok-
sesta epäiltynä oleva ihminen on lakisää-
teisesti metsästyksen valvonnasta vastuussa 
olevan paikallisen riistanhoitoyhdistyksen 
hallituksen jäsen, mikä kuvaa suden suoje-
lun ongelmallisuutta lyhykäisyydessään ja 
kertoo karua kieltään suden asemasta riis-
talajina.

Negatiivissävyisistä uutisista huolimatta 
liialliseen synkistelyyn ei kuitenkaan ole 
aihetta. Pienet valonpilkahdukset siellä 
täällä muistuttavat siitä, että susi tulee vie-
lä hakemaan paikkansa keskuudestamme. 
Yhä useammat ihmiset ovat ymmärtämäs-
sä, mistä sudessa eläimenä ja susikeskuste-
lussa yleisesti on kyse. Yhä useammat ovat 
myös valmiita suomaan sudelle sille kuu-
luvan paikan luonnossamme ja antamaan 
oman tukensa tämän paikan takaamiseksi. 
Työtä jatkamalla tarinan Daavidkin saa ta-
kuuvarmasti hiljalleen tarvitsemansa lisä-
voimat, ja Goljatin kohtalohan tiedetään.

Sami Lyytinen
Susiryhmän puheenjohtaja
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Viime vuoden lopulla järjestäytynyt uusi Vihreä 
puolue on arvoiltaan syväekologiseen ekosentri-
seen holismiin pohjaava ulkoparlamentaarista 
toimintaa painottava organisaatio. Puolue toimii 
valtakunnallisella tasolla, ja toimintaa jo käyn-
nistelty useammalla suurella paikkakunnalla.

Syväekologisen ekosentrisen holismin 
mukaisesti tunnustamme lajienvälisen pe-
riaatteellisen tasa-arvon, eli esimerkiksi 
ihmisen ja suden välisen tasavertaisuuden. 
Tietysti, toiset ovat aina tasa-arvoisempia 
kuin toiset (esim. avainlajien ja uhanalais-
ten lajien on saatava erityishuomiota, mutta 
myös ”karismaattiset eläinsuuruudet” saa-
nevat enemmän huomiota osakseen ), mutta 
tästäkin huolimatta on periaatteena ja läh-
tökohtana oltava se, että kaikkien lajitaho-
jen intressit tunnustetaan otetaan lukuun 
päätöksiä tehtäessä. Tällöin on puntaroita-
va, mitkä ovat päätösten vaikutukset koko-
naisuuden kannalta, ja ovatko osapuolten 
pyyteet toissijaisiin vai ensisijaisiin tarpei-
siin pohjaavia.

Suunnitelmalliset ja raivokkaat murha-
mellastelut piskuisen susipopulaatiomme 
kimpussa ovat Vihreän puolueen näkemyk-
sen mukaan ”lajimurhaa”, kansanmur-
haan verrattavissa oleva rikos. Julkinen 
ja tarkoituksellinen petovihan lietsonta, 
johon paitsi valtamedian tehontäyteinen 
kuonanheittokoneisto myös monet valtapo-

liittiset yksilöt (esimerkiksi Oulun seutu-
vilta) ovat syyllistyneet, ovat viharikoksia 
ja lajimurhaan yllyttämistä, joista tulisi 
seurata asianmukaiset sanktiot. Myöskin 
valitettavan tavanomaiset salakaadot tulisi 
rankaista lajiegalitaarisen periaatteen mu-
kaisesti: suden (tai minkä tahansa muun 
eläimen) luvaton tappaminen on yhtä kuin 
kuolemantuottamus, tappo tai murha (olo-
suhteista riippuen), ja rikokseen tulisi suh-
tautua asian vaatimalla vakavuudella.

Lainopillisesti katsoen kaikki tämä 
tarkoittaisi, että susi tunnustettaisiin oi-
keussubjektiksi, jolla on luovuttamatto-
mia oikeuksia. Se, etteivät harmaanuttui-
set metsien veljemme pysty omaa asiaansa 
raastuvassa ajamaan, ei voi olla perusteena 
oikeudettomalle tilalle. Susiin, kuten mui-
hinkin lajeihin, tulisikin soveltaa vastaavia 
käytänteitä kuin lapsiin, vaikeavammaisiin 
ja poissaoleviin: heille määriteltäisiin oi-
keuksienvalvoja, ”huoltaja”. Tämä voitai-
siin tehdä laji-, alue- ja/tai laumakohtaises-
ti. Susikannan kaventaminen pelkästään 
kannan rajoittamisen nimissä pohjautuu-
kin irvokkaaseen lajivihaan, ihmisen ja 
muiden eläinten väliseen lajierotteluun. 
Populaatioekologinen tasapaino saavute-
taan moraalisimmin ja järkevimmin ihmis-
ten harjoittamaa metsästystä rajoittamalla, 
sekä nykymuotoisen tehometsätalouden 

              
Ville Rantanen           
puolueen suu            
Vihreä puolue            
(0407276809)            
              

Vihreän puolueen tervehdys 
susiryhmälle
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kattavalla alasajolla. Populaatioekologista 
väestönsuunnittelua tehtäessä on luonnolli-
sesti otettava huomioon myös muiden eläin-
lajien, mm. muiden suurpetojen ja ”riista-
eläinten” tarpeet.
Asennekasvatus, sinnikäs propagointi ja valistus-
työ erityisesti susirajalla susien puolesta on mitä 
tähdellisintä näinä synkkinä petovainon aikoina. 
Taistelua mielipidehegemonista on käytävä siihen 
asti, kunnes yleinen mielipide kallistuu suden 
puolelle vainolaisia vastaan. Tämä ei tietenkään 
vielä riitä. Oman kiusallisen ongelmansa muodos-
tavat patologiset tapaukset, nk. ”häirikköihmi-
set”, jotka aiheuttavat kohtuutonta vaaraa revii-
rillään liikkuvalle eläimistölle. Näiden tapausten 

suhteen voisi harkita esim. laitoshoitoa, semmin-
kin jos valistaminen, vetoaminen omaantuntoon 
tai sanktiopelote osoittautuvat riittämättömiksi 
ratkaisuiksi. Häirikköyksilöiden poistaminen 
metsästäjäreservistä mahdollistaa myös tolkul-
listen yksilöiden metsästyksenharjoituksen (siis 
riistaeläinten suhteen,
joiden kantoja on myös varjeltava) jatkossakin.
Voimme voittaa patamustan petovihan ja pysäyt-
tää lajimurhaajien siekailemattomat verikekkerit 
vain liittymällä yhteen ja kamppailemalla herkeä-
mättä. Ulkoparlamentaarista toimintaa painotta-
va Vihreä puolue ojentaa siis tassuaan yhteistyö-
tarjouksen merkiksi. Ulvokaamme susien kanssa 
ja niiden puolesta, mutta vastapuolta kovemmin.
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Kirjan tarina alkaa kysymyksestä, joka 
otetaan esille lähes jokaisessa susiaiheises-
sa väittelyssä joka käsittelee susien suojele-
mista: tuleeko susi joskus vahingoittamaan 
ihmisiä, tässä tapauksessa lapsia? 

Evans rakentaa tarinan joka keskittyy 
asetelmaan, jossa karjankasvattajat halua-
vat sudet pois alueiltaan ja suojelupuoli ha-
luaa ne siellä säilyttää. Kuulostaako tutul-
ta? Kirjaa lukiessani tuli tunne että kirjan 
asetelma on hyvin ajankohtainen meillä 
Suomessakin poronhoitoalueella.

Kirjan päähenkilö on susitutkija Helen 
Ross, joka palkataan Montanan sudensuo-
jeluohjelman susialueelle pannoittamaan 
ja tutkimaan ongelmasusia. Sudet ovat tap-
paneet karjankasvattajien nautoja, jonka 
jälkeen alueen asukkaita yritetään rauhoi-
tella susia pannoittamalla ja niiden liikkei-
tä seuraamalla. Pikkukaupunki Hope on 
susivihan sydänmaata, ja susien ilmestymi-

             
Hyvä kirja on sellainen, joka  koskettaa.          
Se herättää tunteita ja laittaa lukijan ajattelemaan.        
Kirja ei saa jättää lukijaansa kylmäksi.          
Nicholas Evansin kirja Suden Läheisyys on hyvä kirja.       
             
Jaana Julin            
             

Nicholas Evans - Suden Läheisyys

Sudensuojelijan luknurkka              

nen alueelle pitkästä aikaa herättää vanhat 
asenteet henkiin. 

Kirjassa on susifaktaa, jonka lähteenä 
on käytetty muun muassa L. David Meschin 
kirjoja. Tarinassa on myös rakkaustarina, 
mutta rakkausromaaneja vältteleville tie-
doksi, se ei ole kuitenkaan pääroolissa. 

Suden läheisyys kertoo ennakkoluulois-
ta, ihmisen kasvamisesta ja ihmisten pe-
loista. Se kertoo myös ihmisen taistelusta 
pimeää puoltaan vastaan. Sutta ei kirjassa 
kuvata hyväksi eikä pahaksi. Susi kuvataan 
vaistoillaan ja aisteillaan eläväksi hienoksi 
eläimeksi. 
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Uutisia

Suomen susikanta romahti
Suomen susikanta on romahtanut radikaalisti. Tällä hetkellä Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Suomessa on 150-160 sutta. Luonto-Liitto 
otti asiaan kantaa välittömästi. Tiedote on luettavissa susiryhmän sivuilla.

Salametsästys jatkuu edelleen
Salametsästystapauksia tutkitaan tällä hetkellä Pohjois-Savon Vieremällä  
missä suden ruho löydettiin yksityisasunnosta. Poliisi tutkii asiaa. 

Julkisuuteen tulleet salametsästystapaukset ovat vain hyvin pieni osa 
salametsästyksen todellisesta laajuudesta.

Susiryhmä jätti Suomen eläinsuojeluyhdistyksen  
kanssa tutkintapyynnön
Auranmaan viikkolehti julkaisi sivuillaan videon missä sutta ajetaan takaa autolla. 
Järjestöt jättivät aiheeseen liittyvän tutkintapyynnön poliisille.

Ivalossa oikeudenkäynti
Ivalossa pidetään oikeudenkäynti 21.-22.4. liittyen suden salametsästystapaukseen. 
Syytetty oli ampuessaan suden ehdonalaisessa tuomittuna ahman taposta.

Help to Save Wolves in Lapland!
PETA UK kampanjoi Suomen poronhoitoalueen susien puolesta ja kehottaa 
tukijoitaan ja muita ihmisiä boikotoimaan Suomimatkailua. Boikotista voi lukea 
lisää osoitteessa www.peta.org.uk  Susikampanja löytyy kohdasta action centre / 
action alerts: Help to Save Wolves in Lapland!

Lappi – susien surma
Susiryhmä osoitti mieltä poronhoitoalueen susien puolesta 10.12.2009. Katso kuvat 
mielenosoituksesta osoitteessa: www.luontoliitto.fi/susiryhma

Salamurhia Lapissa
Kirsi Virtasen YLE-1 kanavalla tullut radio-ohjelma ”Salamurhia Lapissa” on 
kuunneltavissa netissä Yle Areenan sivuilla. Kirsi Virtasen blogissa on ollut 
aiheeseen liittyen runsaasti keskustelua. Ohjelma lähetettiin valtakunnan radiossa 
helmikuussa.
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Sosiaalikeskus Satamassa murisivat särökitarat       
ja tuomionpäivää enteilevät bassomuurit juuri       
parahiksi ennen joulua, muistuttaen maailmaa       
(tai ainakin kaikkia paikalle tulleita) susikannan      
ikävästä tilanteesta pohjoisessa Suomessa       
Korvatunturin tienoilla...           
             
              
Heidi Kettunen          
Kuva // Roman Sudarikov            
              

Bite Your Enemies- tukikeikka petojen  
puolesta 19.12.2009

Salakaadot Seis - kampanjan tueksi saapui 
paikalle soittamaan liuta Suomen Slud-
gemetalliskenen ehdotonta kärki kaartia. 
Bändikattaus sai paikalle Under Groun-
dimman laatumusiikin harrastajia ja jou-
kossa pyöri myös muita paikalle pistäyty-
neitä uteliaita. 

Illan aloitti uusi tuttavuus juuri demon-
sa julkaissut helsinkiläinen kahden basistin 
ja rumpali-laulajan trio Horse Latitudes, 
jonka synkistä ja hitaista bassorynkytyk-
sistä siirryttiin nopeamman ilmaisun pa-
riin lavan vallatessa HC-punkkia tuimalla 
otteella tahkoava Karaistus. 

Nopean kiihdyttelyn jälkeen Satamaan 
olikin saapunut mukavasti porukkaa up-
poutumaan Dead In The Waterin musiikin 
synkkiin syövereihin. Homma toimi todella 
hienosti ja yleisö kiitti. Toiseksi viimeinen 
esiintyjä oli myös kerännyt koolle uskolli-
sen kuulijajoukon: kulttisuosiota nauttiva 
räkäistä, junnaavaa sludgea ja primitiivis-
tä HC-punkkia yhdistelevä Loinen soitti 
vajaasta kokoonpanosta huolimatta unoh-
tumattoman hienon keikan, rykäisten myös 

yhden varta vasten iltaa varten tekaistun 
kappaleen. Viimeinen esiintyjä Frogskin 
pääsi aloittamaan osuutensa jo ennen puol-
ta yötä soittaen vanhoja hyviä biisejä pit-
kän keikkatauon jälkeen. 

Yleisö oli tyytyväinen iltaan samoin kuin 
bändit ja järjestäjät. Susiryhmälle saatiin 
keikan jälkeen tilitettyä tasan 150 euroa 
sudensuojelutyön tueksi. Jatkoa tukikeik-
katoiminnalle on jo suunnitteilla, mahdol-
lisesti syksymmällä taas rymisee ja rämisee 
susien puolesta… Pysykää kuulolla! 

Loinen: http://www.metal-archives.com/
band.php?id=30131 
Dead In The Water: http://www.myspace.
com/ditwfinland 
Frogskin: http://www.myspace.com/ 
frogskin 
Horse Latitudes:  
http://www.myspace.com/ 
horselatitudesmetal 
Karaistus:  
http://www.myspace.com/karaistus 
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Susiryhmä kokoontuu
Perjantaina 23.4. Helsingissä ja perjantaina 11.6. Tampereella.  
Tarkat kokoontumispaikat tarkennetaan myöhemmin.

Tapahtumatietoja

13.3.   Eläinoikeustapaaminen Helsingin Sörnäisissä, susiryhmä mukana. 
  Katso lisää www.fauna.fi
20.3.   Luonto-Liiton aktivistipäivät Helsingissä, susiryhmäläiset  
  tervetulleita! Kysy lisää: sini.saarela luontoliitto.fi
29.-30.5.  Maailma kylässä festivaalit Helsingissä, susiryhmä mukana!
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Maaliskuinen pakkaslumi suhisee suksen 
alla. Latu on hieman kapea maastosuksel-
leni ja saapassiteet raapivat suksiuran reu-
noja. Aurinko paistaa lämpimästi ja jossain 
lähistöllä laulaa tiainen. Talvinen metsä on 
kaunis ja rauhallinen. Minulla on siellä hy-
vä olla. Olen taittanut matkaa jo useamman 
kilometrin näkemättä kuitenkaan vielä mi-
tään etsimääni. Ympärilläni oleva hanki 
on kuin muistikirja. Siihen on tallentunut 
useiden päivien aikana niin ketun, jänik-
sen, hirven kuin lumikonkin jälkiä. Jopa 
supikoirakin näkyy heränneen talviunil-
taan, mutta ensimmäistäkään suden jättä-
mää jotosta ei ole vielä kohdalleni osunut. 
Viikkoon ei tältä alueelta ole tullut tietoo-
ni yhtään havaintoa, vaikka tiedän niiden 
usein liikkuvan juuri tällä alueella. Pysäh-
dyn jokaisen hirven ja valkohäntäkauriin 
kahlaaman paikan luo tarkastaakseni sen 
huolella, jos vaikka ovat kulkeneet saaliin 
jäljissä, mutta ei.

Tämä on jo toinen talvi, kun hiihdän 
täällä jälkiä seuraten. Kolme vuotta sitten 
ne asettuivat tänne sopivan rauhalliselle 
erämaasaarekkeelle, jossa on isoja soita, 
monimuotoista vanhaa metsää ja paljon 
riistää mitä syödä. Kokemuksesta tiedän, 
että jälkien löytäminen on kuin sattuman 

kauppaa. Harvoin, jos koskaan, voi var-
muudella sanoa mistä niitä voisi löytää tai 
edes kannattaisi etsiä. Viime viikot naaras 
on ollut kiimassa. Uros ei päästä sitä silmis-
tään, vaan yhdessä ne kulkevat retkillään 
ja merkitsevät reviirinsä. Yrjön päivä on 
huhtikuun lopulla ja silloin toivon pentu-
een syntyvän täydentämään alfaparia oike-
aksi laumaksi. 

Parina liikkuessaan ne voivat myös ot-
taa isompaa saalista, vaikka yksinäisinäkin 
ovat taitavia saalistajia. Olen nähnyt kuin-
ka kevyesti on suden hampaissa katkennut 
valkohäntäkauriin selkäranka ja pienellä 
pelolla ajattelenkin usein, että entäpä jos 
ne eräänä päivänä tulevatkin meidän lai-
tumellemme, jossa pidämme vuohiamme ja 
lampaitamme. Pysähdyn, kaadan termok-
sesta kuumaa teetä kuksaani ja muistutan 
itselleni miten tärkeää on laidunkauden 
alussa tarkastaa, että kaikki aitaukset ovat 
talven jälkeen kunnossa. Tarvittaessa voin 
vetää vaikka hajustetun lippusiiman laitu-
mien ympärille ja vaikka kytkeä käyttöön 
sähköpaimenen.

Tällä parilla ei ole kuitenkaan ollut ta-
pana käydä laitumilla, eikä myöskään hyö-
kätä koirien kimppuun. Naapurikunnan 
puolella ne kuitenkin ovat herättäneet är-

              
Vesa Hankonen           
              

Susi, naapurini
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tymystä liikkuessaan hevosaitauksien lä-
histöllä. Haju houkuttaa, mutta toistaiseksi 
vierailut ovat jääneet pelkän uteliaisuuden 
asteelle. Olen usein muistuttanut tästä mai-
nitseville, että susi ottaisi tyhmänrohkean 
riskin yrittäessä ruokaa tällä tavoin, kun 
metsä on täynnä sille paljon helpompaa 
saalista. Viha ja epäluulo näitä luojan luo-
mia kohtaan on kuitenkin niin ankara, et-
tä asenteita on vaikea saada muuttumaan. 
Helpompi on monelle löytää syitä poistaa 
sudet, kuin saada ne säilymään.

Pakkaan termoskannun ja kuksan ta-
kaisin reppuun, jonka heitän selkääni. 
Hikinen paidanselkämys tuntuu kylmältä 
selkääni vasten kiristäessäni reppuni hih-
nat. Pari sivakkaa potkua suksilla ja kylmä 
tunne kaikkoaa. Kirin hiukan verkkaista 
vauhtiani, koska kohtaa laskeutuu hämä-
rä ja sitä seuraa pimeys. Päätän kuitenkin 
vielä tehdä ylimääräisen lenkin. Hiihdän 
katsomaan paikkaa, joka voisi tarjota si-
jaintinsa puolesta hyvän edellytyksen pe-
sintään. Täältä koukkaan vielä tutulle riis-

tapolulle, jossa olen nähnyt parikin kertaa 
suden jälkiä. Tällä kertaa ei sielläkään 
mitään. Otan suunnaksi tutun laavun ja 
oikaisen sinne järvenselkää pitkin tummu-
van taivaan alla. Saavun laavulle, puhdis-
tan sukseni lumesta ja istahdan katsomaan 
jonkun hiipumaan jättämää nuotiota vain 
yksi ajatus mielessäni. Oletteko vielä täällä 
ensi talvena, kun tulen kotiinne taas hiih-
tämään?
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Luonto-Liiton susiryhmän jäsenmaksut 2010

5 / 10 /10 + euroa  
(köyhät/rikkaat/muut)

tilille: 218518-153042
viite: 1070

(jätä maksun viestikenttä tyhjäksi)

Huomio!  
Kun olet maksanut jäsenmaksun, lähetä nimesi ja yhteystietosi
osoitteeseen: susiryhma luontoliitto.fi

tai

Luonto-Liitto/susiryhmä
Annakatu 26 A
00100 Helsinki

Kerro samalla oletko susiryhmän vanha vai uusi jäsen.

Liity myös Luonto-Liiton jäseneksi! Jäsenyydelläsi susiryhmässä  
tuet parhaalla tavalla susien asemaa, mutta se ei tee sinusta vielä  
Luonto-Liiton jäsentä.

www.luontoliitto.fi/susiryhma
www.salakaadotseis.fi
www.luontoliiitto.fi
susiryhma luontoliitto.fi
040 560 7303
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Susi ulvoo

Susi ulvoo,
itkeekö se lastaan,
sinä kuulet sen susi,
miksi et ulvo vastaan?
 
Kuulen uneeni
suden äänen,
se ulvoo mun sisälläin,
ylös nousen ja
metsään huudan,
oksa katkeaa särähtäin.
 
Susi ulvoo,
kaipaako se laumaa,
sinä kuulet sen susi,
se ulvoo,
joka rakastaa.
 
Ei kuulu enää suden ääni,
on yö niin hiljainen,
puun runkoon painan pääni,
huokaa metsä surullinen.
 
Susi ulvoo,
itkeekö se lastaan,
sinä kuulet sen susi,
miksi et ulvo vastaan?
 
Tähtitarhista susilauma
vyöryy metsään yölliseen,
selät kiiltäen 
juoksee joukko
kuusten sekaan kadoten.

Sinikka Aaltola

 

Runo               
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SUSISHOP 

Bite Back -kierrätyspaidat 5 euroa
Susiryhmän heijastimet 3 euroa
Pinssit 1 euro
Oikeus olla susi  -paidat 20 euroa (Reilun kaupan puuvillaa)
Tilaukset: materiaalit luontoliitto.fi tai susiryhma@luontoliitto.fi

         Tue sudensuojelutoimintaa
                      
         Sudensuojelu tarvitsee vapaaehtoisten toimijoiden lisäksi myös rahaa! 
                       
         Tue sudensuojelutoimintaa taloudellisesti. Sudet tarvitsevat sinua tai oikeastaan  
         meitä kaikkia. Ilolla otamme vastaan lahjoituksia sudensuojelutyöhön.
                          
         Lahjoitukset: 
         Sampo 800010-90861 (keräyslupa OKU 627 A).  
         Erityisen tärkeää on, että merkitset lisätietoja kohtaan 
         ”lahjoitus susitoimintaan”.
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