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KESKUSTANUORTEN ERÄKERHO HUOLISSAAN NUORTEN METSÄSTYS- JA
AMPUMAHARRASTUKSEN PUOLESTA
Kauhajoella ja Jokelassa tapahtuneiden murhenäytelmien jälkeen on virinnyt vilkas keskustelu ampumaaselakien tiukentamisesta. Keskustanuorten Eräkerho ymmärtää nämä reaktiot mutta korostaa, että
Kauhajoen ja Jokelan ampujilla ja heidän teoillaan ei ole mitään tekemistä suomalaisen
metsästyskulttuurin eikä normaalin ampumaharrastuksen kanssa. Nuorten ammunnanharrastajien ja
metsästäjien ei pidä joutua syyttä kärsimään yksittäisten henkilöiden teoista eikä joutua kokemaan
syyllistämistä oman harrastuksensa takia.
Pääministeri Vanhanen on esittänyt, että tarkkuusammuntaan tarkoitetut käsiaseet tulisi säilyttää
ampumaradoilla. Esitys sisältää niin monta ongelmaa, että sitä ei ole syytä ainakaan esitetyssä muodossa
toteuttaa. Lisäksi on esitetty, että aseenkantoluvan ikärajaa nostettaisiin nykyisestä. Tämä ei
tapahtuneiden valossa olisi kuitenkaan estänyt kumpaakaan murhenäytelmää.
Nykyisin 15 -vuotta täyttänyt henkilö voi saada vanhempiensa luvalla aseenkantoluvan ja metsästää
alueella, jossa hänellä on metsästysoikeus. Käytäntö on ollut toimiva vuosikymmenet eikä ongelmia ole
esiintynyt. Jos ikäraja korotetaan 18 vuoteen ja vanhemman tai huoltajan läsnäoloa metsällä aletaan
vaatia, niin osa nuorista ei voi lainkaan aloittaa metsästystä. Kaikkien alle 18 -vuotiaiden nuorten
metsästäjien omat vanhemmat tai huoltajat eivät itse harrasta metsästystä eivätkä siten voisi käytännössä
toimia metsästyksen ohjaajina. Nykyisin monet nuoret ovat aloittaneet metsästyksen isovanhempansa,
setänsä, enonsa tai muun läheisen ihmisen ohjaamana. Oman huoltajan vaatiminen metsästyksen
ohjaajaksi on tarpeetonta ja asettaa 15–18 -vuotiaat metsästäjät eriarvoiseen asemaan sen perusteella
harrastavatko heidän omat vanhempansa metsästystä vai eivät.
Ampuma-aseiden säilyttäminen ampumaradoilla on sekä mahdotonta että vaarallista sen vuoksi, että
valvottuja sisäampumaratoja on vain suurimmissa kaupungeissa. Muualla ampumaradat ovat tyypillisesti
erilaisiin sorakuoppiin tehtyjä ratoja vailla soveliaita tiloja aseiden säilytykseen. Lisäksi likikään kaikki
ampumaharrastus ei tapahdu virallisilla ampumaradoilla vaan haja-asutusalueilla ihmiset harrastavat
tarkkuusammuntaa monesti aivan omassa pihapiirissään kotinsa lähelle rakentamillaan ampumapaikoilla.
Jos aseita ryhdyttäisiin säilyttämään ampumaradoilla niin kuka maksaisi asianmukaisten säilytystilojen
rakentamisen ja ympärivuorokautisen vartioinnin? Esitys on Suomen olosuhteissa yksinkertaisesti
toteuttamiskelvoton!!!
Sen sijaan Keskustanuorten Eräkerho esittää, että henkilön ensiaseeksi ei jatkossa hyväksyttäisi
käsiasetta vaan ns. pitkä ase kuten haulikko tai kivääri. Pistooli tai revolveri ei ole hyvä ensiase
aloittelevalle ampujalle, koska se ei opeta riittävällä tavalla tarkkaan ja huolelliseen ammuntaan kuten
vaikkapa pienoiskivääri tai luodikko. Tämän vuoksi kielto saada käsiase ensimmäiseksi aseeksi, voidaan
ottaa ampuma-aselakiin.
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