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Susiryhmä on Luonto-Liiton toimintaryh-
mä, joka levittää tietoa sudesta, pyrkii vai-
kuttamaan asenteisiin sekä vähentämään 
turhaa pelkoa ja vihaa sutta kohtaan.

Suden Aika on Luonto-Liiton susiryhmän 
jäsenlehti, joka ilmestyy kerran vuodessa. 
Kirjoittajat vastaavat itse artikkeliensa si-
sällöstä. 

yhteystiedot

Luonto-Liitto / susiryhmä
Annankatu 26 A, 5. krs
00100 Helsinki
susiryhma@luontoliitto.fi

puheenjohtaja

Mari Nyyssölä-Kiisla
mari.nyyssola-kiisla@luontoliitto.fi

toimitussihteeri

Sari Latva-Kiskola
sari.latva-kiskola@luontoliitto.fi

taitto ja kuvitus

Marjut Anttilainen

Suden Aika

Susiryhmän tukijamaksu on 10 euroa vuosittain 
ja se maksetaan lahjoituksena Luonto-Liiton 
tilille. Muista kirjoittaa viestikenttään “Lahjoitus 
susitoimintaan”.

IBAN: FI62 1574 3007 1006 37
BIC: NDEAFIHH

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

Lisätietoa: www.luontoliitto.fi/susiryhma

Muista maksaa  
tukijamaksusi vuodelle 

 2016!

tukijamaksu

lahjoita

Voit tukea sudensuojelutoimintaa myös vapaa- 
valintaisella summalla. Lahjoita haluamasi sum-
ma yllä olevalle tilille ja kirjoita viestikenttään: 
“Lahjoitus susitoimintaan”.

Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji ja 
tarvitsee apuasi. Voit tehdä yksittäisen lahjoi-
tuksen tai liittyä susiryhmän tukijaksi.

2 suden aika 2016



S
usi mainitaan monilla matkailusivus-
toilla ja etenkin matkamuistomyy-
mälöissä se on hyvin esillä, mutta 
Suomessa ei ole montaa paikkaa, 

jossa voisi harrastaa susimatkailua. Susi-
vihan kukoistaessa unohdetaan täysin su-
den mahdollistama matkailupotentiaali.

Tällä hetkellä lähinnä vain Itä-Suomes-
sa on kourallinen määrä piilokojuyrittäjiä, 
jotka osaavat hyödyntää sutta tulonläh-
teenä. Samanaikaisesti he joutuvat myös 
puolustautumaan susivihaa vastaan, koska 
kuvaushaaskojen väitetään tekevän susis-
ta vähemmän ihmisarkoja. Tämä väite on 
todettu vääräksi, koska kaupallisia haasko-
ja on vähän eivätkä ne sijaitse niin lähellä 
asutusta, että niistä koituisi ongelmia. Ei 
ole myöskään takuuvarmaa, että susi il-
maantuisi kuvaushaaskalle. Tämä ei kui-
tenkaan haittaa monia luontomatkailijoita, 
jotka ovat tyytyväisiä jo nähdessään suden 
jälkiä, sen ulvonnasta puhumattakaan.

Wisconsinissa ja Michiganissa on huo-
mattu kiinnostuksen susia kohtaan kasva-
neen huomattavasti. Paikalliset susiasian-
tuntijat vievät turisteja ulvontaretkille ja 
opastavat miten tassunjäljestä saa otettua 
kipsivaloksen matkamuistoksi. Yellowsto-
nessa susien paluu luonnonpuistoon nos-

Mari Nyyssölä-Kiisla
susiryhmän puheenjohtaja

pääkirjoitus

ti matkailua noin 4 prosenttia, mikä on 3 
miljoonalla vuosikävijällä varsin merkittävä 
luku. Polar Parkissa Norjassa turistit pääse-
vät tutustumaan suljetulla suojelualueella 
elävään kolmeen laumaan, joista osa on 
pennusta saakka sosiaalistettu ihmisiin. 
Kanssakäymisellä susien kanssa yritetään 
luoda positiivisempaa kuvaa susista, koska 
se on Norjassa huonommassa asemassa 
kuin Suomessa. Eri asia on, että kuinka 
eettistä on viedä turistit liian lähelle sutta, 
etteivät eläimet stressaannu liikaa.

Espanjassa on kokeiltu kannanhoidollis-
ta metsästystä sekä susiturismia. Metsäs-
tyksen ei ole todettu ehkäisevän vahinkoja, 
mutta yhteiselo on mahdollista paimen-
nuksen ja laumanvartijakoirien avulla. Su-
siturismin tuomat lisätulot ovat luoneet 
sudelle sosiaalista hyväksyntää. Sierra de 
la Culebra on malliesimerkki siitä, miten vil-
lien susien kanssa voi elää ja nähdä ne po-
siitivisena resurssina. Päinvastoin kuin La-
pissa, jossa turisteille markkinoidaan villiä 
luontoa myös susilla, mutta tällä valtavalla 
alueella ei elä yhtään kokonaista laumaa. 

Visit Finland -sivusto täydentää Suo-
men susimatkailutilanteen varsin osuvasti: 
”Who’s afraid of the big bad wolf? There’s 
no need to fear an unexpected encounter 
with a wolf when walking in a Finnish fo-
rest, as wolves are scarce and do their best 
to avoid people.”

Nyt on aika hyödyntää susimatkailua

Revontulet, porot, huskyajelut  
ja karhun katseluretket – niistä  
on Suomen luontomatkailu tehty
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S
uden kannanhoidollinen metsästys on 
herättänyt ristiriitaisia tunteita niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin. Kokeilu on 
kaksivuotinen ja osa maa- ja metsätalo-

usministeriön hyväksymää Suomen susikan-
nan hoitosuunnitelmaa. Sen perusteina ovat 
muun muassa salametsästyksen kitkeminen, 
susivahinkojen ja asutuksen läheisyydessä 
liikkuvien susien määrän vähentäminen ja su-
sikannan kasvattaminen.

Kannanhoidollisen metsästyksen suosi-
teltiin kohdistuvan haittaa tai 
vahinkoa aiheuttaneisiin nuo-
riin susiyksilöihin ja pyynnissä 
tuli välttää alfayksilöitä. Mo-
lempina vuosina tapettiin kui-
tenkin sekä alfoja (3+11) että 
pantasusia (3+1). Pantasuden 
tappaminen pitäisi olla metsästysrikos, kos-
ka se maksaa valtiolle kymppitonnin. Lisäksi 
kannanhoidollinen metsästys on kohdistunut 
pääosin aikuisiin susiin nuorten sijasta. En-
simmäisen vuoden metsästyksessä ammuttiin 
17 sutta, joista 11 oli aikuisia ja toisen vuoden 
metsästyksessä tapettiin 43 sutta, joista 24 oli 
aikuisia.

Metsästyskokeilu poikkeuslupineen ja muine 
kuolemineen verotti susikantaa ensimmäise-
nä vuonna yhteensä 46:lla yksilöllä ja toisena 
vuotena se johti 78 suden kuolemaan, mikä 
on lähes kolmannes susikannastamme. Luon-
nonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa 

oli helmikuun 2016 lopussa 200 – 235 sutta. 
Suomen susikanta on pysynyt suurin piirtein 
samana ja metsästys on pikemminkin hidasta-
nut kasvua. Kannanhoidollisen metsästyksen 
kohdistuminen aikuisiin susiin heikentää susi-
kantamme lisääntymis- ja levittäytymiskykyä. 
Metsästys on myös ajoitettu suden lisäänty-
miskaudelle.

Susilaumaa johtavien alfasusien ampu-
minen ja ajavien koirien käyttäminen suden-
metsästyksessä ovat johtaneet susilaumojen 

hajoamiseen ja häiriöitä ai-
heuttavien susien määrän kas-
vuun. Haaskaruokinta on myös 
noussut otsikoihin eli susia on 
yritetty houkutella lähemmäs 
ihmisasutusta haaskoilla, poik-
keuslupien toivossa.

Kannanhoidollinen metsästys ei ole toiminut 
toivotulla tavalla. Metsästäjät ovat tästä eri 
mieltä, sillä kukapa ei tykkäisi seisoa kukkona 
tunkiolla. Kannanhoidollisessa metsästykses-
sä ministeriö on luovuttanut päätöksenteko-
vallan susien tappamisesta maakuntien riista-
keskuksille eli metsästäjille. Nykyinen tilanne 
viestii, että uhanalaisen eläimen metsästys on 
sallittua. Monen metsästäjän mielestä yksikin 
susi on liikaa ja 40 prosenttia Suomen met-
sästäjistä hyväksyy salametsästyksen. Kaikki 
kiinni jääneet salametsästäjät ovat rikostut-
kijoiden mukaan kuuluneet metsästäjä- tai 
riistanhoitoyhdistykseen. Ei ole oikein, että 
tappaja saa palkinnoksi metsästysmuiston eli 

Suden kannanhoidollinen 
metsästys meni hukkaan

teksti Sari Latva-Kiskola
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Metsästäjät kukkona tunkiolla

Kolmannes susista hävitettiin  
viime talven aikana

Tämä on peli,  
jonka voittajan  

pitäisi olla susi.”

”



hän saa pitää ampumansa suden taljan. Tämä 
on likainen peli, jonka voittajan pitäisi olla susi.

Metsästäjät ja viranomaiset yrittävät luoda  
käsitystä, että salametsästystä olisi saatu vä-
hennettyä. Todellisuudessa salametsästys ja 
sen jäljet on siivottu maton alle, kuten työt-
tömyystilastot ja veroparatiisit konsanaan. 
Surullista on, että sutta nimitetään valtion 
rakiksi, ja se joutuu jopa nykyisen poliittisen 
tilanteen sijaiskärsijäksi. Suden kannanhoidol-
lisen metsästyskokeilun aikana on kadonnut 
vähintään kolme laumaa ja kannanhoidollisen 
metsästyksen kohteena olevista susilaumois-
ta on todistetusti tapettu luvattomasti susia. 
Kadonneita laumoja ei ole tutkittu. Tämän 
vuoden metsästyksen aikana Kuhmossa laitto-
masti autosta ammuttu alfauros Jullen kohtalo 
on kohahduttanut raakuudellaan.

Huhtikuussa Joensuun susikonferenssissa po-
liisin edustaja totesi vain yksinäisten susien 
aiheuttavan ongelmia. Jos näin on, kannan-
hoidollisesta metsästyksestä on luovuttava 
ja poikkeusluvat on kohdistettava jatkossa 
ainoastaan häiriöyksilöihin. Kannanhoidolli-
sia tappolupia ja poikkeuslupia ei ole järkeä 
kohdistaa laumoihin, joista ei ole ollut haittaa 
ihmiselle eikä omaisuudelle. 

Suden kannanhoidollinen metsästys on 
lopetettava jo siksi, että se rikkoo EU:n luon-
todirektiiviä. Tärkeää on myös ottaa käyttöön 
petovahinkojen ennaltaehkäisykeinot, kuten 
kotieläinten suojaaminen ja asiallisen tiedon 
jakaminen.

kuva Teemu Saloriutta

Luonto-Liitolla on meneillään tänä keväänä 
kampanja, jonka päämääränä on kerätä yhtä 
monta uutta jäsentä kuin Suomessa on susia, 
eli noin 250 yksilöä. Voimme iloisina ilmoittaa, 
että 400 uuden jäsenen raja on jo mennyt rikki! 

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten järjestö, 
jonka jäsenyys on tarkoitettu erityisesti alle 
29-vuotiaille. Vuoden 2016 jäsenmaksu on 25 
euroa ja kaikki saman perheen henkilöt voi-
daan liittää perheenjäseniksi, se on ilmaista!

Jäsenenä saat lastenlehti Siepon tai ajan- 
kohtaisiin aiheisiin paneutuvan Nuorten Luon-
non. Luonto-Liiton materiaalit, leirit ja koulu-
tustapahtumat ovat jäsenille edullisempia. 
Katso jäsenedut Luonto-Liiton verkkosivuilta!

Liity laumaan!
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Kannanhoidollinen metsästys  
on lopetettava



Tukijatuotteet

Tuotot käytetään lyhentämättöminä  
sudensuojelutoimintaan!

B
iologi Mervi Laaksonen kiteyttää  
(Maaseudun Tulevaisuus 12.10.2015) 
vallitsevan susiongelman seuraavas-
ti: ”Luonnollisesti se, että kolmannes 

Suomesta on lähes sudetonta aluetta, vaikut-
taa susikannan kokoon ja sijoittumiseen. Nyt 
suurin susipaine on nimenomaan poronhoito-
alueen etelärajalla Itä-Suomessa.”

Poronhoitoalue kattaa noin 36 prosenttia 
Suomen pinta-alasta. Ongelmana on se, että 
porotalous vie pedoilta elinmahdollisuudet 
Lapissa. Lapista sudet on tapettu lähes koko-
naan ja jäljellä on vain muutamia harhailevia 
susiyksilöitä. Nykytilanne on kestämätön niin 
luonnonsuojelun, porotalouden kuin Lapin 
matkailumaineen kannalta. Oulun yliopistos-
sa tehdyn tutkimuksen mukaan Lapin rooli on 
merkittävä pohjoismaiden susikannalle. Suo-
men ja Venäjän välisten susilaumojen vuoro-

vaikutus on lähes olematonta ja Ruotsin sudet 
ovat täysin eristettyjä poronhoidon takia. Su-
sille on taattava mahdollisuus vaeltaa poron-
hoitoalueen läpi Pohjois-Suomesta Ruotsin ja 
Norjan puolelle, mikä ehkäisisi nyt vaarana 
olevaa susikantojen sisäsiittoisuutta.

Lapin sudet voidaan pelastaa vain EU:n 
luontodirektiivin päivittämisen kautta ja poro-
talouselinkeinoa muuttamalla. Susi on saatava 
EU:n luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojel- 
tujen lajien joukkoon myös poronhoitoalu- 
eella. Porojen valtava määrä ja metsähakkuut 
ovat johtaneet ylilaiduntamiseen, mikä puo-
lestaan on johtanut maaperän köyhtymiseen. 
Tämän päivän porotalous on sivuelinkeino ja 
harrastus, jota harjoitetaan keinoruokinnan 
varassa. Porotaloutta on vähennettävä kestä-
välle tasolle ja poronhoitoalueen rajaa nostet-
tava, jotta sudet voivat levittäytyä jälleen sinne 
missä elintilaa riittää.

Lisää susia Lappiin
teksti Sari Latva-Kiskola

SUSIRYHMAN

Oikeus olla susi -huppari (luomu)

5500
Oikeus olla susi -T-paita (luomu)

2000

Oikeus olla susi -pipo

1500

 Lisätietoa tukijatuotteista löydät 
susiryhmän verkkosivuilta:  
www.luontoliitto.fi/susiryhma/
tuotteet



GREY PRIDE
HOWLING
JUSTICE

FOR

kuva Max Goldberg / Flickr 

Tilaukset ja tiedustelut: 
 Sähköpostitse 
materiaalit@luontoliitto.fi 

 Tuotteita saatavilla myös  
Luonto-Liiton toimistolta: 
Annankatu 26 A, 5. krs  
00100 Helsinki

Kaikkiin tilauksiin lisätään posti- ja 
pakkauskulut.

rahankeräyslupa: keräysluvan saaja: Luonto-Liitto ry 
• keräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus • keräys- 
luvan numero: POL-2015-6635 • myöntämisajankohta: 
18.06.2015 • toimeenpanoaika: 01.07.2015 – 30.06.2017 
• toimeenpanoalue: Koko maa Ahvenanmaata lukuunot-
tamatta

Grey Pride

Luonto-Liiton susiryhmä on julkaissut eng-
lanninkielisen videon levittääkseen tietoutta 
maailmalla suomalaisen suden ahdingosta. 
Videolla kerrotaan kannanhoidollisen met-
sästyksen lisäksi mm. Lapin olemattomasta 
susitilanteesta ja sudesta metsiemme terveys-
poliisina. Suden kannanhoidollinen metsästys 
on tänä keväänä herättänyt keskustelua kan-
sainvälisessä mediassa. Jotta suden kannan-
hoidollinen metsästys saataisiin lopetettua ja 
suden oloja parannettua, tarvitsemme lisää 
kansainvälistä tukea.

Auta uhanalaista sutta jakamalla tämä vi-
deo kansainvälisille tuttavillesi! Voit ilmaista 
huolesi suoraan myös Suomen hallitukselle tai 
EU-komissiolle. Video on tehty vapaaehtois-
voimin ja kertojana videolla toimii kirjailija ja 
toimittaja Roman Schatz.

www.youtube.com/watch?v=BOrkS5rLWgk

Video löytyy Luonto-Liiton 
youtube-kanavalta

#greypride  
#shameonyoufinland

Susi-heijastin

300
Susi-rintanappi

100

Oikeus olla susi -kangasmerkki

300
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Itella Oyj 

Economy

Susiryhmä instagramissa:
instagram.com/susiryhma

Susiryhmä facebookissa:
facebook.com/susiryhma

Susiryhmä twitterissä:
twitter.com/susiryhma


