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Epäpoliittiset keskustan harrastuskerhot kasvattavat suosiotaan 
 

Kiinnostaako yhteiskunnallinen keskustelu, samanhenkinen seura ja mukavat tapahtumat? Varsinainen puoluepolitiikka 

ei kuitenkaan kiinnosta, vaikka puolue on selvillä, koska et halua joutua byrokratian hampaisiin, käyttää vapaa-aikaasi 

kokouksissa ja palavereissa? 

 

Oikea vastaus saattaa löytyä epäpoliittisesta, mutta kuitenkin poliittisesta 

harrastustoiminnasta.  

Keskustassa harrastusryhmiä ei perinteisesti juurikaan ole ollut. Tilanne 

on muuttunut viime vuosina, kun on perustettu niin Keskustanuorten 

eräkerho kuin Kerttu-verkostokin. Molemmat ovat kasvattaneet 

jäsenmääriään nopeudella, joka kertoo, että kysyntää todella on.  

- Eräkerho on matalan kynnyksen toimintaa eikä niin poliittista, mutta 

kuitenkin keskustahenkistä. Se madaltaa kynnystä lähteä mukaan. 

Jokaisesta reissusta on yleensä löytynyt pari uutta jäsentä, kertoo 

Keskustanuorten Eräkerhon puheenjohtaja Osmo Ihanus.  

Kerttujen saama tuki ja suosio on yllättänyt jopa verkoston etujoukon 

naiset. Hyvin harva on ilmaissut kielteisen kantansa nuorten naisten 

verkostolle.  

- Näyttää olevan kova kysyntä tällaisella toiminnalla. Monille on luontevaa 

tehdä asioita yhdessä samalla tavalla ajattelevien kanssa, kun yhteistä on 

ajatus- ja arvomaailmallisesti. Meillä on ollut hyviä keskusteluja ja 

väittelyitäkin, kertoo Kerttujen puheenjohtaja Annika Saarikko.  

 

Eräkerho  

esikuvana  

 

Ensimmäiset Keskustanuorten Eräkerhon jäsenet mahtuivat helposti 

yhden pöydän ympärille. Perustajajäseniä yhdistykselle oli kolme. Nyt 

jäseniä on 23 ja tänä vuonna määrä nousee 25:een.  

- Keskustanuorten eräkerho perustettiin vuonna 2005 ryhmäksi, jossa 

keskitytään enemmän toimintaan kuin politiikkaan. Erästely tarkoittaa 

metsästyksen lisäksi myös vaeltamista ja luonnossa liikkumista, kertoo 

Eräkerhon sihteeri-rahastonhoitaja Jaska Salonen.  

- Sitä ei perustettu niinkään niille, jotka ovat kiinnostuneita 

puoluepolitiikasta. Haluttiin perustaa puhtaasti yhdistys, joka ei olisi 

puolueen tai keskustanuorten alainen, Salonen kertoo.  

Keskustanuorten eräkerhon ensimmäinen puheenjohtaja oli Johanna 

Koivuniemi. Naisia kerhon jäsenissä on myös.  

- Jäsenyysvaatimuksina on 15-vuoden ikä, metsästyskortti ja keskustan 

paikallisosaston jäsenyys. Mikään sukupuolikysymys tämä ei ole, koska 

Suomessa metsästäjistä viisi prosenttia on naisia, tietää Salonen.  

Eräkerhon tehtävänä on ollut alusta asti seurata ajankohtaista keskustelua 

ja tarvittaessa ottaa siihen kantaa. Riista- ja kalatalouden asioista 

pyritään myös tietämään oikeasti jotain.  

- Puoluepolitiikkaan ei kuitenkaan haluta sekaantua ja sen epämiellyttävä 

puoli jää pois. Meillä ei ole edustusta missään kokouksissa, Salonen 

toteaa.  

- Jos puoluetta halutaan uudistaa, tässä on yksi tapa, lisää Salonen.  

 

Lue lisää päivän lehdestä.  
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