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Nuorten saatava metsästää jatkossakin!
Euroopan parlamentti on tekemässä päätöstä jonka mukaan alle 18 –vuotias ei olisi enää oikeutettu hankkimaan lupaa
ampuma-aseen kantamiseen ja hallussapitoon. Suomalainen metsästyskulttuuri ja ampumaurheiluharrastus ovat kuitenkin
aina lähteneet siitä, että jo nuoresta lähtien on ihmisillä ollut mahdollisuus totuttautua myös aseisiin, niiden käsittelyyn sekä
käyttöön. Kansallinen lainsäädäntömme (Ampuma –aselaki 9.1.1998/1 45§) säätää, että aseen hankkimislupa on myönnetty
sellaiselle 18 –vuotiaalle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidetty sopivana pitämään
hallussa ampuma-aseita ja aseen osia. Samalla on nuoremmille jätetty mahdollisuus saada aseen hankkimislupa sellaisille
15-18 –vuotiaille nuorille, joiden huoltajat ovat tätä puoltaneet ja jotka ovat metsästyslainsäädännön mukaan harrastaneet
eläinten ampumista tai ampumaurheilua. Lupaharkinnan suorittaa poliisi ja lupien myöntämisehtoja ollaan joka tapauksessa
kiristämässä jo kansallisilla säädöksillä joten Euroopan parlamentin taholta tulevaa säätelyä ei tarvita.
Sisäasiainministeriön mukaan suomalaisista ampuma-aseiden hallussapitoluvista 60 % myönnetään metsästysperusteella.
Heidän ylläpitämässä ampuma-aserekisterissä on 1620 000 ampuma-asetta. Näin ollen n. 972 000 asetta käytetään osana
metsästysharrastusta. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 15 - 19 -vuotiaiden metsästys vapaa-ajan harrasteena on
laskenut vuodesta 1981 vuoteen 2002 12 prosentista viiteen prosenttiin. Samaa laskua on ollut havaittavissa kaikissa
nuoremmissa ikäluokissa aina 34 vuoteen saakka. Metsästyksen suosio on laskenut viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana ja nykyisen kaltainen kehitys on vähentämässä sitä edelleen. Tämä on yhteiskunnan kannalta vaarallista koska
esimerkiksi hirvijahdin toteuttaminen muuten kuin metsästysseurojen toimesta on mahdotonta. Myöskään ei ole havaittu,
että nimenomaan metsästysperustein myönnetyillä aseilla tehtävät rikokset tai itsemurhat, olisivat ongelma. Luvattomien
aseiden ja häiriökäyttäytymisen ongelma on kokonaan toinen asia ja tulee pitää tästä erillään.
Suomalainen kulttuuri nuorten vapaa-ajan harrastusten suhteen on erilainen verrattuna eurooppalaiseen keskitasoon.
Ympäristömme ja luontomme sekä pitkät etäisyydet ja harvaan asutun maan luonne ovat taanneet vuosisatojen pitkän
jatkumon, johon metsästys on kuulunut osana suomalaista kulttuuria, vapaa-ajan viettoa sekä ympäristön tuntemista. Ihmiset
ovat liikkuneet erämaissa ja jäljittäneet riistaa aina ilman nykyajan tiedesovelluksia, navigaattoreita, gps -paikantimia tai
kännyköitä. Suomalainen sotilas on oppinut luonnossa selviytymisen taidot juuri erästyksestä. Kuitenkaan suomalainen nuori
ei ole käyttänyt asettaan harkitsemattomasti vaan on aina luvan myöntämisen perusteenakin olevaa sopivuutta osoittanut.
Keskustanuorten Eräkerho ry ei voi hyväksyä Euroopan unionin puuttumista suomalaiseen metsästysharrastukseen,
varsinkaan kun sen uusin esitys koskettaa nuoria aikuisiamme. Meidän mielestämme suomalaisen nuoren harrastuksena
metsästys ja muut eräharrasteet ovat erittäin arvostettavia ja niitä tulee myös vanhemman päättäjäsukupolven vaalia.
Nykyajan nuoret säätelevät hirvikantaa sekä vaalivat luontoamme, ja heidän tulevaisuutta sekä toimintamahdollisuuksia ei
pidä enää kaventaa.
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