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Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvaraosasto

Lausunto susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2015-2016
Koiran kanssa metsästämisellä on Suomessa vuosisatojen perinteet. Nyt tämä
historiallinen perinteitä kunnioittava tapa on vakavasti uhattuna. Susien hallitsematon
laajamittainen leviäminen ja lisääntyminen ovat tehneet paikoitellen tämän historiallisen
perinteen vaalimisen lähes mahdottomaksi, koiran rotuun, karvaan ja metsästysmuotoon
katsomatta.
Keskeisessä roolissa ajavien koirien toiminnassa ja jalostuksessa on myös koetoiminta,
jolla kerätään jalostuksellista tietoa koirista, kokeet ovat myös sosiaalinen tapahtuma
harrastajien keskuudessa. Tällä hetkellä myös suomenajokoirien ja muiden ajavien
koirien jalostuksellinen rodunomaisten tietojen kerääminen kokeiden muodossa on
uhattuna. Sudet vaikuttavat paikallisesti jo niin paljon, että kokeita on jouduttu niiden
takia peruuttamaan.
Tämä kokeiden peruuttaminen on tullut jo esille useassakin eri yhteydessä. Kaikkiin
kokeisiin ei ole tulijoita, koiran omistajat pelkäävät koiriensa, perheenjäsentensä
puolesta. Kokeiden järjestäjille tämä ylisuuri susikanta aiheuttaa turhautumista ja
päänvaivaa. Pelko ja paine koirien joutumisesta kokeissa susien kohteeksi käy liian
suureksi. Osa kokeiden järjestäjistä on jättänyt kokeet kokonaan pitämättä, koska ei ole
mahdollista saada ja taata turvallisia koirien koetteluolosuhteita. Joillekin seuroille tämä
kokeiden peruminen vaikuttaa seuran talouteen erittäin negatiivisesti, perinteisten
seurojen toiminta tyrehtyy.
Eikä ole myöskään oikein, että sudet pyörivät asutusten lähellä, pihapiireissä. Lapset ja
vanhemmat pelkäävät, lapsia joudutaan kuljettamaan lyhyitäkin matkoja taksilla susien
takia, mikä ei todellakaan ole yhteiskunnalle ilmaista. Suden tulisi pelätä ihmistä.
Luonnollisesti on oikein, että valtio korvaa petojen aiheuttamia vahinkoja. Valtion
varoista korvatut petovahinkojen määrät ovat olleet kohtuuttoman suuria, eikä näiden
korvausten määrä ole tämän hetkisellä susikannalla missään nimessä laskussa, vaan tulee
räjähtämään käsiin. Mielestämme näillekin varoille olisi osoittaa paljonkin
hyödyllisempää käyttöä yhteiskunnassamme.

Esityksen mukainen susien suurin sallittu pyyntimäärä 39 kpl on kerrassaan hävytön ja
kansalaisia sekä metsästys- ja kennelväkeä aliarvioiva määrä. Esityksen mukaisella
määrällä ei ole mitään käytännön vaikutusta susikantaamme. Susikantamme on todella
elinvoimainen ja yhteneväinen Venäjän suurten susimäärien kanssa. Näin ollen sudet
eivät pyytämällä vähene maastamme. Rajan takaa tulee uutta verta.
Mielestämme 100 kpl pyyntilupia on oikea määrä. Reilulla metsästyksellä saataisiin susi
jälleen ihmistä pelkääväksi lajiksi. Petovahingot ja korvaukset tippuisivat siedettävälle
tasolle. Pahimpien susikeskittymien alueilla asuvien ihmisten, perheiden turvallisuus ja
turvallisuuden tunne kasvaisi. Historiallisten metsästysharrastusten ja kokeiden sekä
kenneltoiminnan tulevaisuus turvattaisiin, samalla myös ajavien koirien rodunomaiset
ominaisuudet, joita ollaan yhteiskunnassamme vuosisatoja vaalittu ja jalostettu.

1.12.2015
Suomen Ajokoirajärjestö – Finska Stövarklubben ry

Sakari Poti
puheenjohtaja
p 0400 428 097
sakari.poti@gmail.com

