
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomalaisten ja venäläisten yhteinen metsäpeurahanke 2013–2014 

Uutiskirje 3, Joulukuu 2014 
 

Rajat ylittävä metsäpeurahanke lähestyy loppuaan. Hankkeessa valmistetut materiaalit, kuten 

tuhdin annoksen metsäpeuratietoa tarjoavat verkkosivut, on julkistettu. Hankkeen lopputyönä 

laadittu Metsäpeuratoimintasuunnitelma on myös kaikkien luettavissa. Kaikki materiaalit on 

julkaistu suomeksi, venäjäksi ja englanniksi. Toivomme materiaalien tavoittavan mahdollisimman 

monia luonnosta ja erityisesti metsäpeurasta kiinnostuneita niin Suomessa kuin Venäjälläkin. 

Rauhallista joulunaikaa niin ihmisille kuin metsäpeuroillekin! 

 

 Uusi metsäpeuraverkkosivusto on avattu osoitteessa www.suomenpeura.fi. Sivuilta löytyy 

kattavasti tietoa metsäpeurasta. Sivustoon voi tutustua yläpalkin valikon tai etusivun 

linkkikartan avulla. Sivuilta löytyy muun muassa animaatio metsäpeuran levinneisyydestä 

eri aikoina, tietoa meneillään olevasta palautusistutushankkeesta sekä paljon muuta tietoa 

metsäpeuran historiasta, kannanhoidosta, suojelusta ja uhkista.  

Halutessanne voitte lisätä sivuston linkiksi omille verkkosivuillenne tai kertoa siitä omissa 

julkaisuissanne! 

 Hankkeessa valmistettu metsäpeuravideo (11 min) löytyy YouTubesta. Videota esitetään 

myös metsäpeura-alueen luontokeskuksissa. Video ja kaikki muut hankkeessa tuotetut 

materiaalit, kuten paperiesite ja tiedot näyttelystä, löytyvät myös suomenpeura.fi -sivuilta. 

http://www.suomenpeura.fi/fi/materiaalit.html 

http://www.suomenpeura.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=awrJ8XDITQk
http://www.suomenpeura.fi/fi/materiaalit.html


 Metsäpeuratoimintasuunnitelma sisältää tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia Suomen ja 

Karjalan väliselle metsäpeurayhteistyölle. Toimintasuunnitelmassa on myös raporttiosio, 

jossa on kahdeksan raporttia koskien muun muassa kantojen tilaa Karjalassa ja Suomessa, 

salametsästystä ja Karjalan lentolaskentoja. Toimintasuunnitelma löytyy verkkosivujen 

Materiaalit -sivulta. 

 Hankkeen yleisölle avoin loppuseminaari järjestettiin Kuhmo-talossa 28.10.2014. Paikalla 

oli noin 60 henkilöä. Tilaisuuden yhteydessä esitettiin Kari Kemppaisen metsäpeuravideo 

sekä avattiin Antti Leinosen metsäpeuranäyttely ”Metsäpeura Kainuussa”. 

 Hankkeen puitteissa Venäjän Tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen biologian 

laitoksen tutkijat ovat järjestäneet kouluvierailuja Petroskoihin kouluihin. Oppilaille on 

jaettu tietoa metsäpeurasta tavoitteena nostaa lajin arvostusta alueella. Metsäpeura kuuluu 

Karjalan punaiseen kirjaan, eikä sitä saa metsästää. Salametsästys on kuitenkin alueella 

yleistä.  

 Karjalan metsäpeuroille on hankittu satelliittipantoja, jotka on tarkoitus laittaa 

metsäpeuroille kevättalvella 2015. Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos laittaa 

pannat moottorikelkan ja nukutusaseen avulla lumien tultua. Pannoitusta yritettiin 

heinäkuussa 2014 siinä kuitenkaan onnistumatta. Pantojen avulla saadaan tärkeää tietoja 

metsäpeurojen tärkeistä vasomis- ja vaellusalueista. Näille alueille voidaan perustaa 

suojelualueita metsäpeurojen häirinnän ja salametsästyksen estämiseksi sekä maankäytön 

rajoittamiseksi siten, ettei metsäpeurojen elinalueita turmella. 

 

 Rauhallista Joulua! 
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