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 Meidän kaikkien susi
Uuden susikannan hoitosuunnitel-
man valmistelussa on ollut keskei-
senä esillä halu lisätä paikallistason 
päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sitä, 
että paikallisilla olisi enemmän vaiku-
tusvaltaa päättää susikannasta omilla 
alueillaan. 

Ajatusta paikallistason demokratian lisäämi-
sestä on sinänsä helppo kannattaa, mutta 
sen edistämiseen liittyy omat vaaransa. 
Tällä hetkellä ongelmaksi on koettu se, ettei 
paikallisia kuunnella tarpeeksi ja päätökset 
tehdään kaukanakin kyseisestä alueesta. 
Tämä taas voi edesauttaa vastakkainasette-
lun muodostumista kaupungissa asuvien ja 
maalla asuvien välille, sillä voidaan nähdä, 
etteivät kaupunkilaiset tiedä asioista mi-
tään. Ovathan he täysin luonnosta vieraan-
tuneita. 

Paikallisdemokratian ongelmaksi voi muo-
dostua se, että suden kannanhoidon kan-
nalta olennaisista asioista päättävät sellaiset 
ihmiset, jotka eivät halua susia omille alueil-
leen. Tämä taas voi koitua kohtalokkaaksi 
susille. Tämän takia pitäisi herätellä niitä 

susialueilla asuvia, jotka suhtautuvat susiin 
myönteisesti ja jotka voisivat vaikuttaa tilan-
teeseen paikallistasolla, ettei ääneen pääsisi 
vain yksipuolinen edustusjoukko. 

Luonto kuitenkin kuuluu kaikille, joten lo-
pulta siitä päättäminen pitäisi kuulua kai-
kille, niin paikallisille kuin myös susialueiden 
ulkopuolella asuville. 

Luonnosta vieraantumista ei ole syytä pitää 
minkäänlaisena perusteena sille, ettei saisi 
yrittää osallistua asioiden kulkuun. Onhan 
ihminen kuitenkin perustavanlaatuisesti 
vieraantunut luonnosta jo tuhansia vuo-
sia sitten, kun siirtyi metsästäjä-keräili-
jästä viljelemään maata. Joten voi sanoa, 
että olemme kaikki samalla lähtöviivalla.

Teksti: Tea Tawast
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Tammikuussa susiryhmän uutena puheen-
johtajana aloitti Tea Tawast. Pieneltä paik-
kakunnalta kotoisin oleva, helsinkiläistynyt 
Tea opiskelee tallä hetkellä viimeistä vuot-
taan Hämeen ammattikorkeakoulussa kes-
tävää kehitystä, ja valmistuu ensi kesänä 
ympäristösuunnittelijaksi. 
  - Tein kouluni ensimmäisen harjoittelun 
Luonto-Liitolle vuonna 2012, jolloin kuulin 
Luonto-Liiton ryhmistä ensimmäistä kertaa. 
Susiryhmä tuntui alusta asti siltä omaltani, 
vaikka kestikin hiukan kauemmin liit-
tyä ryhmään ja lähteä mukaan 
toimintaan. 
 
Mikä sitten sai Tean in-
nostumaan susiryh-
mästä ja susista?
  - Susissa kiehtoo 
kaikki! Minua har-
mittaa se, että susi 
nähdään kamalana 
petona, joka vaanii 
nurkan takana, vaikka 
susi lopulta karttaa 
ihmisiä. Susi on, kai-
kista ennakkoluuloista 
huolimatta, laumaeläin, 
joka tarvitsee laumaansa 

pärjätäkseen. Ihmiset ja sudet eivät ole niin 
erilaisia, sillä lopulta, kuka oikeasti haluaisi 
olla yksin?  
  - Olen ollut mukana susiryhmän toimin-
nassa viime vuoden marraskuusta lähtien. 
Voi siis sanoa, että olen ottamassa vielä lap-
sen askelia, mitä ryhmän toimintaan tulee. 
Olen kuitenkin innokkaasti mukana ja ha-
luan oikeasti oppia paljon niiltä, jotka ovat 
olleet kauemmin toiminnassa mukana. 
 
Susiryhmän parhaiksi puoliksi Tea nostaa 
vaikutusmahdollisuudet, kuten poliitikko-
jen lobbaus sekä ennakkoluulottomat ja 
iloiset susiryhmäläiset, jotka olivat myös al-
kusysäys ryhmään liittymiselle. 

  - On mahtavaa oikeasti olla mukana 
toiminnassa ja auttamassa uhan-

alaista sutta, eikä vain istua teke-
mättä mitään.  

 
Lopuksi Tea lähetti terveisiä 
kaikille susiryhmäläisille:
  - Keep on fighting! Aina 
on toivoa, vaikka se saat-
taisi näyttää olematto-
malta.  Kaikki suuri lähtee 
kuitenkin pienestä, teette 
todella hyvää työtä!

Esittelyssä susiryhmän 
 uusi puheenjohtaja

Nimi: Tea Tawast 
Ikä: 25 

Ammatti: Opiskelija 
Paikkakunta: Helsinki

”

Teksti: Riikka Vihavainen
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Oikeus olla susi -luomuhuppari 55 €
materiaali: luomupuuvilla 
väri: musta 
mallit: unisex, ladyfit

Oikeus olla susi -T-paita 20 € 
materiaali: luomupuuvilla 
värit: musta, ruskea 
mallit: unisex, ladyfit 

Oikeus olla susi -pipo 15 €
materiaali: 100% akryylia

Oikeus olla susi -kangasmerkki 3 €
värit: punainen, keltainen, sininen 
 

Susiryhmän heijastin 3 €

Rintanapit 1 €
viisi erilaista, kolme uutta Oikeus olla susi 
-nappia 

Tuotot käytetään lyhentämättöminä suden-
suojelutoimintaan. 

Tilaukset ja tiedustelut:  
materiaalit@luontoliitto.fi

Kaikkiin tilauksiin lisätään 
posti- ja pakkauskulut.

Susishop
www.luontoliitto.fi/susiryhma/tuotteet

Tuotteita saatavilla myös Luonto-Liiton toimistolta:  
Annankatu 26 A, 5. kerros 

00100 Helsinki
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Nimi: Emmi Ikäheimo 
Ammatti: Valmistunut ympäris-

tönsuunnittelija (AMK), opiskelee 
yliopistossa ympäristötiedettä ja -tek-

nologiaa 
Ikä: 24 

Asuinpaikka: Jyväskylä

Uusien jaostolaisten  
esittelyt

Mikä susissa kiehtoo? 
Sudet ovat eläimiä muiden joukossa ja erit-
täin tärkeitä petoja koko ekosysteemin toi-
mivuuden kannalta. Silti alkukantainen 
pelko saa ihmiset edelleen vainoamaan ja 
vihaamaan susia aivan järjettömissä mitta-
kaavoissa. Eli niissä kiehtoo se miten aivan 
tavallinen villieläin muuntuu monien sil-
missä pelottavaksi hirviöksi ja tappoko-
neeksi. 
 
Mikä sai sinut mukaan susiryhmän 
toimintaan? 
Halusin tehdä jotain konkreettista työtä su-
sien hyväksi sekä jakaa oikeaa tietoa susista. 
 
Oletko ollut Luonto-Liiton jäsen 
ennen susiryhmään liittymistä? 
En ole ollut Luonto-Liiton jäsen 
 
Mikä susiryhmässä on parasta? 
Parasta susiryhmässä on työskentely ihmis-
ten kanssa, jotka rakastavat susia ja luontoa 
yhtä paljon kuin itsekin. Sekä tietysti ne pie-
netkin onnistumiset suojelutyössä. 
 
Terveiset muille susiryhmäläisille: 
Aina joskus taistelu suden puolesta tuntuu 

taistelulta tuulimyllyjä vastaan, mutta 
muista ryhmäläisistä saa tukea ja voimia. 
Eikä omatunto salli koskaan lopettaa taiste-
lua eläinten puolesta. 
 
Haluatko vielä sanoa jotain? 
Vaikka itse Helsingissä asunkin, niin mökin 
tontilla ja lähistöllä on ollut susia, ilveksiä 
sekä karhuja. Lisäksi sukuni on kotoisin Äh-
täristä, joten suurpetojen läheisyys on tut-
tua. 

Mikä susissa kiehtoo? 
Niiden villi ja karu voima sekä kauneus. Ul-
konäkönsä lisäksi sudet kiehtovat myös 
pariuskollisuuden ja lauman perhekeskei-
syyden takia. 
 
Mikä sai sinut mukaan susiryhmän 
toimintaan? 
Susi on eläimenä kiehtonut minua pikkuty-
töstä saakka. Vuosia sitten lukiessani Susi-
ryhmän Suden suusta -opusta, tuskastuin 
todella syvästi susien salakaatotapauksista. 
Minua suututti ja suututtaa yhä se, miten 

Nimi: Mari Nyyssölä 
Ammatti: Assistentti 

Ikä: 35 
Asuinpaikka: Helsinki

”

”

Teksti: Riikka Vihavainen
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ihmiset voivat olla niin julmia toista luonto-
kappaletta kohtaan. Siitä syttyi palava halu 
toimia susien puolesta. 
 
Oletko ollut Luonto-Liiton jäsen 
ennen susiryhmään liittymistä, jos 
olet niin kauanko? 
Liityin Luonto-Liittoon vasta susiryhmään 
liittymisen jälkeen ehkä joskus vuonna 2009 
 
Mikä susiryhmässä on parasta? 
Se, että tuntee tekevänsä tärkeää työtä ja 
tapaa muita mukavia susista kiinnostuneita 
tyyppejä. 
 
Terveiset muille susiryhmäläisille: 
Vaikka toisinaan näyttää, että susien ja nii-
den suojelijoiden niskaan kaadetaan saavil-
linen lokaa, niin ei lannistuta! Suden sisulla 
eteenpäin! 

Mikä susissa kiehtoo? 
Susi on upea, älykäs, mystinen eläin ja saa 
aikaan ihmisissä usein vahvankin tunnela-
tauksen. Susi on samalla vahva petoeläin 
sekä sosiaalisesti herkkä ja sosiaalisista suh-
teista riipuvainen eläin. Lauma on se, joka 
tekee sudesta vahvan. Susien sosiaalis-
ten suhteiden on todettu olevan hyvinkin 
monivivahteisia ja sudet luovat kiinty-
myssuhteita laumansa jäseniin. Ehkäpä 
nimenomaan tämä herkkä-vahva vastak-
kaisasettelu kiehtoo erityisesti minua. Olen 

Nimi: Sini Tverin 
Ammatti: Töissä UFF:illa, opiskelee yli-

opistossa logopediaa 
Ikä: 29 

Asuinpaikka: Helsinki

”

ollut kuulemma jo pienenä kiinnostunut su-
sista, haista ja muista suurista pedoista, eikä 
minua ole kuulemma saanut irti television 
edestä jos niistä on ohjelmaa tullut. Tietysti 
myös kirjastot on lapsena koluttu aiheiden 
tiimoilta. Susi on arvokas osa Suomen luon-
toa. Susista tarvitaan faktapohjaista tietoa, 
sillä mutu-tietoa ja huhupuheita liikkuu pal-
jon ja ihmiset perustavat kantansa niille. 
 
Mikä sai sinut mukaan susiryhmän 
toimintaan? 
Muuttunut elämäntilanne viime vuonna 
mahdollisti vapaaehoistyön teon ja halusin 
tietysti tehdä jotain jonkun minulle tärkeän 
asian puolesta. Eläimet- ja etenkin villieläi-
met tuntuivat luonnolliselta vaihtoehdolta. 
Olin lukenut susiin ja muihin suurpetoihin 
liittyviä uutisia aina kun niitä tuli vastaan 
ja saanut sitä kautta tietoa Suomen susien 
ja muiden suurpetojen tilanteesta. Het-
ken netissä surffailtuani löysin Susiryhmän 
Luonto-Liiton nettisivuilta ja innostuin heti. 
Lähetin ryhmälle sähköpostia ja pian olin jo 
seuraavassa kokouksessa mukana. Susiryh-
män valintaan vaikuttuvat myös tavat, joilla 
Luonto-Liitto ja Susiryhmä pyrkii vaikutta-
maan sekä se, että kyseessä on lasten- ja 
nuorten järjestö. 
 
Oletko ollut Luonto-Liiton jäsen 
ennen susiryhmään liittymistä? 
En ollut Luonto-Liiton jäsen ennen Susiryh-
mään liittymistä. 
 
Mikä susiryhmässä on parasta? 
Kaikki, jotka olen Susiryhmän ja Luonto-Lii-
ton kautta tavannut ovat aivan mahtavia 
tyyppejä. Ihmisillä on hyviä ideoita, roh-
keutta ja halua olla mukana monenlaisessa 
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toiminnassa. Vapaa-ehtoisena saa osallistua 
sen verran kun haluaa, eikä ketään pako-
teta mihinkään. Nyt jaostolaisena on tietysti 
jo hieman enemmän velvollisuuksia. Susi-
ryhmän henki on avoin ja pienikin panos ja 
uudet ideat otetaan ilolla ja avoimella mie-
lellä vastaan. Ryhmältä saa tukea ja neu-
voja, jolloin uskaltaa lähteä mukaan itselle 
vieraampiinkin asioihin ilman epäonnistu-
misen pelkoa. Kaiken ei tarvitse olla täydel-
listä, tekeminen on pääasia. Jokaisen panos 
on tärkeä. Yhdessä saa aikaan yllättävän pal-
jon. Rohkeasti mukaan vaan! 
 
Terveiset muille susiryhmäläisille: 
Terveisenä haluan lähettää sydämelliset ha-
laukset ja kiitokset kaikille entisille ja ny-
kyisille susiryhmäläisille. Toivottavasti saan 
tutustua mahdollisimman moneen teistä ja 
oppia jokaiselta lisää aiheen tiimoilta. 
 
Motto:  
Ole mieluummin ensiluokkainen versio it-
sestäsi, kuin toisen luokan versio jostakusta 
muusta. 

Mikä susissa kiehtoo?  
Susi on Suomen luonnon alkuperäiseen la-
jistoon kuuluva hieno eläin. 
 
Mikä sai sinut mukaan susiryhmän 
toimintaan?  
Susien määrä on kääntynyt huolestutta-
vaan laskuun. Haluan olla varmistamassa, 
että sudella on tulevaisuudessa vahva oma 

Nimi: Terhi Väyrynen 
Ikä: 30+ 

Asuinpaikka: Helsinki
”

sijansa Suomen luonnossa. Se edellyttää 
elinvoimaista kantaa sekä asennemuutoksia 
ihmisissä. Asenteisiin voidaan vaikuttaa ja-
kamalla oikeaa tietoa mm. kouluvierailuilla. 
Salametsästyksen kitkemiseen tarvitaan ko-
vempia keinoja: valvonnan lisäämistä ja lisä-
resursseja rikosten tutkintaan. 
 
Oletko ollut Luonto-Liiton jäsen 
ennen susiryhmään liittymistä, jos 
olet niin kauanko? 
Olen ollut Luonto-Liiton jäsen koko tei-
ni-iän. Sitten aikuisempana SLL:n jäsen. 
Luulin, että susiryhmä on puhtaasti nuoriso-
toimintaa, mutta osallistuttuani Susi-kävely 
-tempaukseen syksyllä 2013 sain huomata, 
että ryhmässä onkin mukana kaikenikäisiä 
ihmisiä. Rohkaistuin sitten lähtemään mu-
kaan kokouksiin ja sitä kautta muuhun toi-
mintaan. 
 
Mikä susiryhmässä on parasta? 
Susien suojeluun motivoituneet ihmiset ja 
hyvä tekemisen meininki. 
 
Terveiset muille susiryhmäläisille: 
Kannustan kaikkia tulemaan toimintaan 
mukaan! Jokainen voi antaa omannäköisen 
ja -kokoisen panoksensa. Osallistua voi mo-
nella eri tavalla. 
 
Haluatko vielä sanoa jotain? 
Jokaisen panos on tärkeä. Aktivoidutaan yh-
dessä! :) 
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Nimi: Jari Eklund 
Ammatti: Ammattivalokuvaaja Suorit-
taa kuvataiteen korkeakouluopintoja  

Ikä: 51 
Asuinpaikka: Rovaniemi ja Käl-

viä, työtilanteesta riippuen

”

Mikä susissa kiehtoo?  
Susi on älykäs ja kaunis eläin, jolla on oma 
paikkansa osana Suomen luontoa. Suden 
tapa toimia perheessään ja laumansa osana 
kiehtoo eritysesti. 
 
Mikä sai sinut mukaan susiryhmän 
toimintaan? 
- Kimpaantuminen ihmisten asenteisiin, 
siellä missä susista puhutaan. Olen tuolla 
kulkiessani seurannut, kuinka paljon viha-
mielistä asennetta, väärää tietoa ja huhuja 
on liikkeellä ja kuinka liian usein sellaisten 
perusteella tehdään susien kohtaloon vai-
kuttavia lopullisia ratkaisuja. Jopa sukupol-
vesta toiseen, isältä pojalle. Mietin, kuinka 
tähän saisi muutoksen ja miten voisi vaikut-
taa suden säilymiseen lajistossa. Uskon vas-
tauksen löytyvän susiryhmän toiminnasta!  
 
Oletko ollut Luonto-Liiton jäsen 
ennen susiryhmään liittymistä, jos 
olet niin kauanko? 
Kuuluin todella kauan sitten Luonto-Liit-
toon ja osallistuin silloisen bongausker-
homme mukana mm. Uudenmaan piirin 
toimintaan. Näitä varhaisvuosia seurasi 
pitkä aikuisiän ajanjakso, jonka samoilin 
pääsääntöisesti yksin, liittoon tai kerhoihin 
kuulumatta. Ja nyt sitten ”taas” Susiryhmän 
myötä mukana. 
 

Mikä susiryhmässä on parasta? 
Mahdollisuus toimia yhdessä tärkeän asian 
puolesta, uskon susiryhmän mahdollisuuk-
siin vaikuttaa tässä asiassa. 
 
Terveiset muille susiryhmäläisille: 
Toivottavasti tavataan mahdollisimman pal-
jon susiryhmän tapahtumissa. 
 
Uusina jaostolaisina aloittivat myös: 
 
Anne-Maria Sjöstedt 
Rakel Halmesvaara 
Simo Jalonen
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Tutkimushankkeen taustalla on tilanne, 
jossa EU:n luontodirektiivi on nykyisel-
lään osoittautunut liian tulkinnanva-

raiseksi, jotta siihen vetoamalla kyettäisiin 
ratkaisemaan suurpetojen suojeluun liit-
tyviä ristiriitatilanteita. Tästä syystä kon-
fliktien ratkaisussa joudutaan jatkuvasti 
turvautumaan tilapäisratkaisuihin eri intres-
siryhmien paineessa. Erityisen olennainen 
kysymys on direktiivissä keskeisen suotui-
san suojelun tason (SST) käsitteen tulkinta.
Yksi tutkijoiden päätavoitteista onkin ke-
hittää SST:stä tieteellinen tulkinta. Tämä 
tarkoittaa käsitteen lakitieteellistä ana-
lysointia ja selventämistä niin, että on 
mahdollista hyödyntää ekologisia mal-
leja SST:n määrittämiseksi. Näin käsitettä 
voitaisiin soveltaa nykyistä johdon-
mukaisemmin ja objektiivisemmin.
Toinen tutkimushankkeen keskeinen 
tehtävä on saavuttaa valaisevien ta-
paustutkimusten avulla yleisiä johto-
päätöksiä siitä, miten lajien suojelun 
tavoitteen tulisi ilmetä lainsäädännössä. 
Yksi tutkimusryhmän listaamista tapauk-
sista koskee suden suojelua Skandinaviassa. 
Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan 

Claws & Laws
Ruotsissa käynnistyi tammikuussa 2014 monitieteinen tutkimushanke, jonka 
tavoitteena on selkeyttää EU:n luontodirektiivin tulkintaa ja soveltamista suur-
petojen suojelussa. Claws & Laws -nimellä kulkevaan hankkeeseen osallistuu 
sekä ekologian että ympäristölainsäädännön asiantuntijoita Uppsalan yliopis-
tosta ja Ruotsin maataloustieteellisestä yliopistosta.

suden asemaa Ruotsin, Norjan, Suomen 
ja Venäjän lakiteksteissä. Tutkimuksen tar-
koituksena on selvittää, sallivatko luonto-
direktiivi ja Bernin sopimus (Yleissopimus 
Euroopan luonnonvaraisen kasviston 
ja eläimistön sekä niiden elinympäris-
tön suojelusta) suden metsästyksen ti-
lanteessa, jossa SST ei ole toteutunut.
Muut tutkimusohjelmassa mainitut hank-
keet käsittelevät mm. EU-jäsenmaiden ra-
jojen ylittävien populaatioiden suojeluun 
liittyviä konflikteja (Puola ja Slovakia), maan 
sisäisiä ristiriitoja suojelukäytännöissä (Es-
panja) sekä vertailua suurpetojen suojelua 
koskevien lainsäädännöllisten toimenpitei-
den välillä EU:n ja Yhdysvaltojen kesken.
Tutkimushankkeessa pyritään myös ke-
hittämään “lainsäädännöllisen ekologian” 
teoriaa suojelulainsäädännön paranta-
miseksi. Tutkijat aikovat muotoilla ehdo-
tuksia, joiden pohjalta voidaan rakentaa 
ekologisen tiedon huomioon ottaen ihan-
teellista sääntelyjärjestelmää suurpetojen 
suojelulle. Ehdotukset tulisivat käsitte-
lemään sitä, miten lakitermistöä tulisi 
määritellä niin, että se sopii yhteen eko-
logian teorian kanssa, sekä sitä, miten 

Teksti: Ilkka Hiltunen
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ekologista tietoa voidaan sisällyttää ja muuntaa lakinormistoksi riittävän hyvin. 
Tämän lisäksi hankkeessa käsitellään sitä, miten kehittää lakitieteelli-
siä mekanismeja lakien sopeuttamiseksi muuttuviin luon-
nonolosuhteisiin ja uuteen tieteelliseen tietoon.
Claws & Laws -tutkimushankkeelle on epäilemättä tar-
vetta EU-lainsäädännön selkeyttämisen näkökulmasta. 
Jos tutkimus täyttää tavoitteensa ja sen tulokset hyödynne-
tään asianmukaisesti, hankkeesta voi toivoa olevan myös konkreettisesti 
apua niin Suomen kuin muidenkin EU-maiden uhatuille suurpedoille.

Tutkimushankkeen sivut: 
www.clawsandlaws.eu
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Saamelaisten porotalous & 
suurpedot

Millään alkuperäiskansalla ei ole oikeutta poistaa ko-
toperäistä lajia sen luontaiselta elinalueelta.

(Suomenkielinen käännös Aftonbladetissa 25.4.2013 ilmestyneestä artikkelista)

Suurten lihansyöjien kannanhoidon 
tila Norjassa on häpeällinen. Mutta 
se tosiasia, että tämä tapahtuu alku-

peräiskansa saamelaisten ja monien ym-
päristöjärjestöjen siunauksella, on silkkaa 
hulluutta.  
 
Vaikuttaa siltä, että suurin osa norjalai-
sista ympäristöjärjestöistä ei uskalla sanoa 
mitään negatiivista saamelaisten poron-
hoidosta, vaan ne jättävät tämän erittäin 
kyseenalaisen hoitojärjestelmän rauhaan. 
Vai ovatko ne sellaisen harhakäsityksen val-
lassa, että jos jollain on tippakin alkuperäis-
kansan verta suonissaan, niin kaikki mitä he 
tekevät tai sanovat on viisasta ja eduksi yh-
teiselle olemassaolollemme? Se, mitä al-
kuperäiskansan jäsenet 
sanovat tai tekevät, ei 
välttämättä ole jär-
kevää tai oikein. 
On sallittua käyt-
tää omia aivojaan 
vaikka puhujana 
olisikin saame-
lainen, intiaani, 
maori tai inuiitti. 
Pohjois-Amerikan intiaanien 
keskuudessa on ilmaisu, joka 

kuvaa alkuperäiskansan arvot hylännyttä 
henkilöä: ”omena” – punainen ulkoapäin, 
mutta valkoinen sisältä. 
 
Ristiretkellään Norjan vähälukuisia suurpe-
toja vastaan saamelaiset poronhoitajat väit-
tävät oikeudekseen YK:n ja Kansainvälisen 
työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 169 
nojalla ampua enemmän suurpetoja. Jo-
kaista, joka uskaltaa vastustaa tätä, syyte-
tään rasismista alkuperäiskansoja kohtaan. 
Poronhoitaja totesi NRK Sápmi:ssa kesä-
kuussa 2012 seuraavasti: ”Norja on ratifioi-
nut ILO:n kokouksen ja sanonut, ettei meitä 

sorreta. Mutta juuri niin he tekevät, 
kun eivät anna meidän ampua tar-
peeksi tuhoeläimiä.” Mitä hemmetin 

puhetta tuollainen on? 
 

ILO:n yleiskokous nro 169, joka käsitte-
lee erityisesti alkuperäiskanso-

jen ja heimojen oikeuksia, 
on tarkoitettu suojele-

maan heitä sortoa 
ja kulttuurin tu-
hoamista vastaan. 

Sitä ei ole tarkoitettu 
tukemaan elinkeinoa, jonka 

perusasenne luontoa kohtaan 

Teksti: Mari Nyyssölä
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ei ole luonnonkansojen arvojen mukainen. 
Yritys käyttää näitä vaivoin ansaittuja lail-
lisia oikeuksia suurpetojen tappamiseen 
on uskomattoman epäkunnioittavaa ot-
taen huomioon sen julman historian, josta 
nämä juridiset suojaukset ovat kummun-
neet. Lisäksi sana ”tuhoeläin” ei kuulu alku-
peräiskansojen sanastoon lainkaan. Mitä 
tapahtuikaan sanonnoille ”kunnioita kaikkia 
eläviä” ja ”harmoniassa luonnon kanssa”? 
 
Näiden mielenilmausten perusteella saame-
laisilla ei ole paljoakaan jäljellä alkuperäis-
kansojen luontoperäisestä ajattelutavasta. 
Norjan saamelaisyhdistys (NSR) väittää, että 
nykyiset suurpetokannat uhkaavat koko 
porotalouden olemassaoloa ja että suur-
petojen tavoitekannat ovat liian korkeita. 
Kuitenkin nykyinen hoitojärjestelmä ja ta-
voitekanta ovat suurpedoille tuhoisia. 
 
Oikeuden ja velvollisuuden välillä on eroa. 
Vaikka sinulla alkuperäiskansan jäsenenä 
olisikin laillinen oikeus tehdä jotain, niin 
esi-isiesi tieto ja viisaus velvoittavat sinut 
toimiaan oikein luonnon kannalta. Esi-isät 
tiesivät, ettei mikään ole tärkeämpää kuin 
yhteiselo ja luonnon säilyttäminen tuleville 
sukupolville. Jos riistät luontoa kestämät-
tömästi sillä oikeudella, jonka olet alkupe-
räiskansan jäsenenä saanut, niin et ole enää 
alkuperäiskansaa vaan omena. 
 
On turha ajatella, että ”näin toimivat vain 
muutamat yksilöt, jotka eivät edusta kaik-
kia saamelaisia”. Eri mieltä olevien vaike-
neminen on aivan yhtä paha asia. Miksi 
annatte saamelaisten maineen likaan-
tua tällaisten asenteiden takia? Mei-
dän tekomme ja ajattelutapamme 

tekevät meistä alkuperäis- ja luonnonkan-
saa, eivät geenimme. Joten ryhdistäyty-
kää ja miettikää, voitteko katsoa esi-isiänne 
silmiin. Millään alkuperäiskansalla ei ole 
oikeutta poistaa kotoperäistä lajia sen luon-
taiselta elinalueelta. 
 
Aida Dinéh  
Apassi-intiaani 
 
Maja Dinéh Sørheim 
Apassi-intiaani ja biologi
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Teksti on hyvin kansantajuista: lähes 
kaikki vaikeat termit on selitetty. Kieli 
on monipuolista ja sujuvaa. Etenkin 

alussa tekstissä kuitenkin toistuvat samat 
asiat turhan monta kertaa. Tämä lisää ym-
märrettävyyttä, mutta toiston vuoksi tekstin 
lukeminen on ajoittain puuduttavaa.  
Teos on visuaalisesti miellyttävä. Kirjassa on 
hienoja ja paikoitellen myös hellyttäviä va-
lokuvia. Kuvat on ottanut pääosin Hannu 
Huttu. Teos on tyylikkäästi taitettu.  
 
Kirja ei saarnaa. Se painottaa sopivasti ihmi-
sestä sudelle aiheutuvia haittavaikutuksia.  
Susi-teos sisältää oman kappaleen suden 
metsästyksestä. En olisi kaivannut niin yksi-
tyiskohtaista tietoa metsästysaseista.  
Kirjassa pohditaan suden suojelun mer-
kitystä. Esille tulevat suden ihmiselle 

tuottamat hyödyt matkailun näkökulmasta, 
suden vaikutus ekosysteemiin ja lajin ole-
massaolo itseisarvona. Susiasioihin hyvin 
perehtyneelle opus ei tuone lisätietoa, 
mutta minun kaltaisilleni aloittelijoille se 
tarjoaa runsaasti uutta tietoa ja on väylä pa-
rempaan tietämykseen sudesta.  
 
Suosittelen tätä ajatuksia herättävää kir-
jaa kaikille: se sopii tiedonjanoisille sekä 
tustajille. Kirjan lukeminen saattaa auttaa 
ymmärtämään erilaisia suteen liittyviä mie-
lipiteitä. 
 
Psykologista pohdintaa asenteista  
 
Teos ottaa kantaa metsästykseen seuraa-
vasti:  
“Ekologisen näkökulman mukaan metsästys 

Kattava 
tietoteos
sudesta

Mervi Laaksosen tuore tietokirja Susi (Maahenki, Helsinki 2013) 
on kattava tietopaketti suden käyttäytymisestä sekä ihmi-

sen ja suden suhteesta. Opus kertoo sudesta laumaeläimenä 
ja ekosysteemin osana. Kirjassa keskitytään myös suden ih-
misille aiheuttamiin haittoihin sekä niiden ehkäisemiseen. 

Teksti: Taru Tanhuanpää
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sinällään on oikeutettua, ja suden metsäs-
tystä on rajoitettava vain siksi, että se on 
uhanalainen laji, ja metsästys vaarantaa sen 
esiintymisen maassamme. Susia on oltava 
niin paljon, että laji säilyy maassamme pit-
källäkin aikavälillä perimältään terveenä ja 
elinvoimaisena.”  
 
Mielestäni kappale tiivistää hyvin kirjassa 
esitellyt metsästykseen liittyvät seikat. Se 
tarjoaa selkeän näkemyksen suden metsäs-
tykseen ottamatta kuitenkaan liikaa kantaa.  
 
Kirjassa pohditaan psykologisia näkökul-
mia, kuten sitä miten susi ja susikeskustelut 
vaikuttavat ihmisen mieleen. Psykologinen 
pohdinta auttaa - toivottavasti - ymmärtä-
mään omia ja muiden erilaisia näkemyksiä 
susipolitiikasta.  
 
Opus kertoo esimerkiksi median vaikutuk-
sista ihmisten suhtautumiseen:  
“Toimittajat tekevät hanakasti juttuja peto-
eläinten aiheuttamista vahingoista. Näissä 
uutisissa näkyvät raadellut lampaat tai 
porot sekä syödyt koirat. Dramaattiset uuti-
set myyvät.”  
 
Median tuomilla negatiivisilla mielikuvilla 
on suuri vaikutus siihen, mitä ihmiset ajat-
televat susista. Asiasta on hyvä keskustella, 
jotta ihmiset tiedostaisivat sen.  Ihminen 
kiinnittää eniten huomiota sellaisiin asioi-
hin, jotka miellyttävät häntä.  

 
“Pyrimme ohittamaan sellaiset me-
dian sisällöt, jotka eivät vastaa omia 
käsityksiämme esimerkiksi suden pai-
kasta suhteessa luontoon ja ihmisen.” 
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Susiryhmän tukijamaksu on 10 euroa.
Maksut Luonto-Liiton tilille

IBAN: FI62 1574 3007 1006 37
BIC: NDEAFIHH

Kun olet maksanut tukijamaksun, ilmoita nimesi ja yhteystietosi osoitteeseen  
susiryhma@luontoliitto.fi. 

Voit myös tukea susien suojelua lahjoittamalla haluamasi summan yllä olevalle tilille. Kir-
joita viestikenttään: “Lahjoitus susitoimintaan”. 

Lisätietoja 
www.luontoliitto.fi/susiryhma

Muista maksaa tukijamaksusi vuodelle 2014

Kiitos susien puolesta!

KERÄYSLUPA 1.7.2013 ALKAEN:
KERÄYSLUVAN SAAJA: LUONTO-LIIT TO RY

KERÄYSLUVAN MYöNTÄJÄ: POLIISIHALLITUS
KERÄYSLUVAN NUMERO: 2020/2013/1235

MYöNTÄMISAJANKOHTA: 3.6.2013
TOIMEENPANOAIKA: 1.7.2013–30.6.2015

TOIMEENPANOALUE: KOKO MAA AHVENANMAATA LUKUUNOT TAMAT TA
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Sudet suolla: uusi tukituote 

Sudet suolla on taiteilija Laila Nevakiven akvarellityö, joka on julkaistu 
aiemmin kuvituskuvana lapsille suunnatussa tietokirjassa Lapsen oma 
petokirja (2010).  

A3-arkin kokoisia vedoksia akvarellista on nyt myynnissä 15 euron 
hintaan yhteistyössä Aamumaan kanssa. Niiden myyntituotoista puo-
let ohjataan Luonto-Liiton susiryhmän tekemälle sudensuojelutyölle. 

Akvarellivedokset ovat taiteilijan signeeraamia.  

Tilaukset Aamumaan kautta: www.aamumaa.com
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