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Keskustanuorten Eräkerho ry. vaatii lisää suurpetolupia Keski-Suomeen 
 
Keski-Suomessa on perinteikkäästi osallistuttu keskusteluun suurpetojen aiheuttamista 
vahingoista ja varsin usein se ryöpsähtää vasta vahingon tapahtumisen jälkeen. Osansa 
näistä vahingoista ovat saaneet niin lampaiden kasvattajat, metsästyskoirat kuin 
metsästäjätkin. Karhukannan kasvu on myös verottanut hirvikantaa. Keski-Suomessa on 
lähivuosina ollut useita tapauksia, joissa karhu on tullut metsämiehen päälle. Yksikin 
tapaus on kuitenkin liikaa. 
 
Suurpetohavainnoista voi selvästi todeta, kuinka karhuista tehdyt havainnot viittaavat 
kannan runsastumiseen. Vuonna 2004 havaintoja oli noin 570 kappaletta kun vuonna 
2008 niitä oli 840 kappaletta. Kasvua siis neljässä vuodessa 47,4 %. Havainnot keskittyvät 
luoteiseen ja pohjoiseen Keski-Suomeen. On selvää, että kannan kasvulle tulee asettaa 
selkeästi raja ja katkaista nouseva kierre. Lupia on lisättävä ja tihentymiin pystyttävä 
reagoimiin nopeasti. 
 
Keskustanuorten eräkerholla oli etuoikeus vierailla paikalla, jossa taannoin Teijo Peltonen 
sai kuvatuksi karhun neljän pennun kera. Nämä neljä pentua ovat muutaman vuoden 
päästä lisääntymisiässä ja saattavat tulla omien pentujensa kanssa paikalle siten, että 
ihminen on emon ja pennun välissä. Esitämmekin, että tulevissa hallitusneuvotteluissa on 
selkeästi tunnustettava suurpetopolitiikan suunnanmuutoksen tarve ja turvattava yhä 
paremmin kansalaistensa turvallisuus kaikin mahdollisin keinoin. 
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Kalastus ja hallitusneuvottelut 

 

Suomessa kalastus on nykyisin yhä useammalle pelkkä harrastus, kalastus ammattina on 

harvenevaa kansanperinnettä. Silti jotkut yrittävät saada elantonsa vielä kalastamallakin. 

Tiukentuneet lupaehdot, lainsäädännön muutokset sekä viljellyn kalan lisääntyminen ovat 

olleet omiaan vaikuttamaan kalastuksen siirtymisessä enemmän harrastus puolelle. 

Tehokalatalouden lisäksi myös harrastuspuolella liikkuvat vuosittain suuret summat. 

Lakisääteisen kalastuksen raamit määrittelee eduskunta. Kuitenkin uudistukset 

nelivuotiskaudelle kirjoitetaan käytännössä hallitusneuvotteluissa. Keskustanuorten 

Eräkerho ry. esittää seuraavia seikkoja otettavaksi mukaan laadittaessa seuraavia 

kalastukseen liittyviä pykäliä. 

1. Kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestöt tulee siirtää kalatalouskeskukseksi ja 
käynnistää mahdollisuudet yhdistää perustettava riistakeskus tämän kanssa 
yhdeksi eräkeskukseksi. Näin ollen samaan pakettiin saataisiin kaikki eräilyyn 
liittyvät komponentit ja hyöty olisi ilmeinen. Molemmat (+ muut mitkä?)osastot 
toimisivat kuitenkin ominaan, maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. 
Vapaaehtoisesti toimivat kansalaisjärjestöt – ja yhdistykset tulisi jättää tässä 
uudistuksessa rauhaan. 
 

2. Kalastuslupamenettelyä tulee uudistaa yksinkertaisempaan suuntaan. Kalastajalla 
tulee olla mahdollisuus lunastaa yksi lupa, joka kattaa koko Suomen. Lisäksi 
hänellä tulee olla helpommin mahdollisuus tietää, miten ostaa minkäkin vesialueen 
lupa. Eräkerho suosittelee mobiili- ja  internetpalvelujen käytön edistämisen 
lisäämistä lupamaksukäytänteitä uudistettaessa. 
 

 

 

Keskustanuorten Eräkerho ry 

 


