Suomen Ajokoirajärjestö ry:n kannanotto
sudenhoitosuunnitelman päivitykseen toimenpiteitä varten

Yleistä
Koiran kanssa metsästämisellä on Suomessa vuosituhansia vanhat perinteet. Suomen
Ajokoirajärjestö on huolissaan tämän perinteen jatkumisesta. Koirilla on oikeus niille kuuluvaan
normaaliin elämään, rotujen käyttötarkoituksiin yhdessä omistajiensa kanssa. Koirilla ja tässä
tapauksessa myös metsästyskoirilla on perheissä suuret kumppanuus- ja tunnearvot. Niiden lisäksi
koulutetut koirat ovat taloudellisesti merkittäviä, rahalla korvaamattomia. Hyvän metsästyskoiran
kouluttaminen – koiran perimästä riippumatta – kestää neljä-viisi vuotta ja se vaatii lukemattoman
määrän harjoittamis- ja kouluttamiskertoja.
Kotimaiset koirarotumme, erityisesti metsästyskoirarotumme ovat maamme eläviä kansallisaarteita,
toisin kuin sudet. Vahinkoa ja haittaa tehneet sudet on aikanaan metsästetty pois maastamme ja näin
tulee tehdä jatkossakin. Metsästyskoirilla pitää olla oikeus ajaa ja haukkua riistaeläintä
metsästyksen, harjoitusten tai koulutuksen aikana, kun omistajalla on siihen lailliset oikeudet.
Eläinsuojelulain ajatuksena on, että eläimen tulee saada toteuttaa käyttäytymistapojaan luontaisissa
olosuhteissa, kuten esimerkiksi metsästyskoirat rodunomaisesti käyttäytyvät.

Koirien harjoittaminen on turvattava
Metsästyskoirien kanssa metsästäminen ja niiden harjoittaminen on käynyt hankalaksi ylisuuren
susikannan takia. Osassa Suomea eivät koiranomistajat uskalla laskea koiriaan metsään, kun susia
on liikkunut vakituisesti ja oleskelee niiden perinteisillä metsästysalueilla. Metsästyskoirakokeita on
jouduttu perumaan jo lukuisia tämänkin syksyn aikana susivaaran takia. Metsästyskoiria on
joutunut kymmenittäin jo kuluvankin syksyn aikana suden tappamaksi tai vahingoittamiksi.
Puhumattakaan aikaisemmista vuosista. Koirasta, joka joutuu suden vahingoittamaksi
metsästysreissulla, tuskin tulee enää kunnon metsästyskoiraa susipelon vuoksi. Menetykset ovat
korvaamattoman suuria koirien omistajille ja harrastuksellemme. Susipolitiikan jatkuminen
nykyisellä tavalla vaikeuttaa metsästykoirien kanssa työskentelyä kohtuuttomasti ja aiheuttaa
pahimassa tapauksessa arvokkaan kansallisen metsästyskulttuurin loppumisen.

Vahinkojen torjuminen
Koira- ja tuotantoeläinvahingoilta, sekä maaseutuihmisten peloilta vältytään, kun susikantaa
vähennetään. Nykyisellään susikannan suuruus on sitä luokkaa, ettei maaseudulla harrastavat ja
asuvat ihmiset sitä enää kestä. Susi on palautettava metsästettäväksi riistaeläimeksi niin kuin
esimerkiksi karhu on tällä hetkellä ja kantaa on hoidettava metsästyksellä. Kaikki niin sanotut
häirikkösudet on poistettava, samoin koirasudet, joita maassamme todistettavasti on. Metsästäjien
tulee tulevaisuudessa hoitaa ja vastata susikannasta niin, että vahingot minimoidaan. Susi ei ole
uhanalainen Suomessa, sillä Venäjällä oleva kanta levittäytyy varmasti aina myös Suomen puolella.

Lailliset oikeudet
Metsästyslakia tulee muuttaa niin, että se antaa luvan ampua suden, mikäli se selvästi on aikeissa
hyökätä kotieläimen kimppuun tai aiheuttaa häiriötä esimerkiksi pihapiirissä. Tällaisessa
tapauksessa tulee ampujalla olla lailliset oikeudet tekoonsa, eikä se silloin saa johtaa
poliisitutkintaan. Samoin poliisilakia on muokattava siihen suuntaan, että viranomaisella on
helpompi antaa lupa häirikkösuden poistoon, eikä viimesijaisena keinona kuten siinä nyt lukee.
Koiranomistajalla tulee olla laki puolellaan, kun hän suojelee omaisuuttaan, johon myös koira
lukeutuu suomalaisessa oikeuskäytännössä.

Suomalainen demokratia
Kun seuraavaa susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, on neuvottelupöydässä oltava myös
maamme metsästyskoirajärjestöt edustettuina. Susien suojelijat pyrkivät vain susikannan ylläpitoon
ja mahdolliseen nostamiseen, eivätkä kuuntele päämäärissään muita harrastajia tai
elinkeinonharjoittajia. 2010-luvun suomalainen demokratia ei voi toimia näin.

Lopuksi
Suomalainen kennelväki vaalii perinteitä, johon myös koiralla metsästäminen kuuluu. Haluamme
myös, että maamme nuoret voivat tulevaisuudessaan harrastaa tätä hienoa ja jaloa harrastusta
tarvitsematta pelätä menettävänsä koiransa suden suuhun ja tätä ei saavuteta ilman susikannan
pienentämisestä. Metsästys- ja metsästyskoiraharrastuksella on myös kansantaloudellisesti iso
asema maassamme. Samoin monelle ihmiselle koiraharrastus avaa sosiaalisen verkoston ja estää
osallaan näin syrjäytymistä.
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