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Demokratian itsepuolustus

”NRA -nimen valita oli tietoinen 
yritys avata keskustelua”, yhdistyksen 
puheenjohtaja Runo K. Kurko sanoo. 
Muitakin nimiä yhdistykselle mietit-
tiin, mutta NRA oli lopulta luonnol-
linen valinta. Aloite tehtiin Suomes-
ta käsin, jonka jälkeen Yhdysvalto-
jen NRA otti suomalaiset mielellään 
vastaan. Taloudellista tukea suoma-
laiset eivät amerikkalaisilta aseveljil-
tään saa. 

Perustaminen ajoitettiin Suomen 
EU-puheenjohtajuuden alkuun, jotta 
keskustelu kotimaisesta asepolitiikas-
ta huomattaisiin. Kurkon huolena on 
erityisesti, että Suomen allekirjoitta-
ma ATT -sopimus ratifioidaan puheen-
johtajuuden aikana.

Herrat juovat kaffetta
Eräs syy kivääriyhdistyksen perusta-
miselle oli Kurkon mukaan olemas-
sa olevien etujärjestöjen passiivisuus. 
”Herrat vain juovat kaffetta”, Kurko 
toteaa. NRA on yhdysvalloissa ollut 

vahva poliittinen vaikuttaja jo vuo-
sia. Järjestö näkee, että perustuslaki 
oikeuttaa kaikkien kansalaisten pitää 
hallussa aseita. Tämä on heille yhteis-
kunnan perusta. ”Oikeus aseisiin on 
oikeus, joka turvaa kaikki muut oikeu-
det”, sanoo NRA:n varapuheenjohta-
ja Wayne LaPierre yhdistyksen koti-
sivuilla. ”Kuitenkaan NRA ei sisällytä 
aseenkanto-oikeutta rikollisille. USA:
n liittovaltion lainsäädäntö mahdollis-
taa vuoden ehdottoman vankeustuo-

mion rikolliselle, mikäli hänellä on 
ampuma-ase hallussaan”, Kurko huo-
mauttaa. 

Kurko sanoo allekirjoittavansa 
NRA:n teesit sinällään. Yksi merkit-
tävä ero kuitenkin yhdistysten välil-
lä on. Suomessa yhdistys ajaa aseiden 
rekisteröintiä, jota yhdysvaltalaiset ei-
vät ole koskaan ajaneet. Lisäksi yh-
dysvalloissa NRA uskoo, että yksilöllä 
on oikeus itsensä ja kotinsa aseelliseen 
puolustamiseen. Suomessa näkemyk-
set ja perinteet ovat toisenlaisia, eikä 
itsepuolustusasia sen takia ole suoma-
laisten kiväärimiesten agendalla.

Epäilijöitä riittää

Heinäkuussa perustettu NRA Kan-
sallinen Kivääriyhdistys ry. käynnisti 
toimintansa suhteellisen suurella huo-
miolla. Lehdistössä ja internetin kes-
kustelupalstoilla käytiin kiivasta kes-
kustelua aseharrastajien ja vastustaji-
en kesken. 

National Rifle Assosiation tunnetaan Suomessa vielä toistaiseksi parhaiten Michael 
Mooren amerikkalaista asepolitiikkaa käsittelevästä dokumentista Bowling for Co-
lumbine. Elokuvassa yhdistyksestä maalataan syyllistä yhteiskunnalliseen aseongel-
maan, jonka seurauksena ihmisiä kuolee. Nyt samaa nimeä kantava yhdistys on pe-
rustettu myös koivun ja tähden alle.

”Tuomioja haluaa 

puheenjohtajuuden aikana 

ottaa mahdollisimman 

näkyvän roolin, johtuen 

meidän heikosta 

pääministeristämme”

Teksti ja kuvat: Antti Lehtinen
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Osa epäilijöistä uskoo, 
että maapuolustushenkinen 
NRA on tuomassa suojelus-
kuntia takaisin Suomeen. 
”Ei pidä paikkaansa”, Kur-
ko toteaa yksiselitteisesti. 
Maanpuolustushengen yllä-
pito ja kasvattaminen ovat 
kuitenkin yhdistyksen agen-
dalla. ”Tämä maa on puo-
lustamisen arvoinen. Se on 
jokaisen suomalaisen – se-
kä miehien että naisten teh-
tävä”, puheenjohtaja sanoo. 
Moni pelkää NRA:n vie-
vän Suomea militaristisem-
paan suuntaan. Kurko kiis-
tää väitteen. Sveitsin mal-
lia hän arvostaa, koska siel-
lä aseellista puolustamista 
harjoitellaan säännöllisem-
min. ”Suomessa varusmies-
palveluksen voisi lyhentää 
kolmeen kuukauteen, jos 
jokaisella asevelvollisella 
olisi velvollisuus osallistua 
kaksi kertaa vuodessa vii-
kon mittaiseen kertaushar-
joitukseen. Samalla myös 
kansalaisten fyysinen kunto 
paranisi”, Kurko ehdottaa Jorma Ol-
lilan esittämän huolen hengessä. 

Yhdistyksen perustamista Suo-
meen on epäilty myös asekauppiai-
den salajuoneksi. Kurko oli aikanaan 
asekauppiaiden edunvalvojana mon-
ta vuotta ja itse Suomen suurimman 
käsiasekaupan omistaja. Kurko sanoo 
olevansa täysin irtautunut asekauppi-
aista tänä päivänä. Asekauppaan, niin 
kansalliseen kuin kansainväliseenkin, 
hänellä on ”täysin neutraali kanta”. 
Hän kuitenkin korostaa, että asemark-
kinoilla suomalaisille on annettava sa-
mat mahdollisuudet kuin muillekin.

Tuomioja riisuu aseet?

Suurimman huolen Runo K. Kurko 
kantaa vuonna 2001 käynnistyneestä 
ATT -sopimuksesta. Kurkon mukaan 
sen alkuperäinen tavoite oli laittoman 
asekaupan kitkeminen. Tätä tavoitetta 
hän myös kannattaa. ”Jossain vaihees-
sa vuonna 2003 kansalaisjärjestöt ku-
ten Oxfam ja Amnesty International 
pääsivät vaikuttamaan tekstiin. Näi-
den järjestöjen tavoitehan on kaikki-
en aseiden poistaminen maailmanlaa-

juisesti. Edes metsästysaseita ei saisi 
olla. Se on heidän tavoitteensa”, Kur-
ko toteaa närkästyneesti. Hän syyttää 
päätöksentekijöitä piittaamattomuu-
desta asekysymyksissä: ”tietämättö-
myys antaa mahdollisuuden kieltää 
kaiken”.

ATT – sopimuksessa oleellis-
ta Kurkon mukaan on se mitä aseita 
se pitää sisällään. Harrastuaseet ku-
ten käsiaseet ja metsästyskiväärit ei-
vät saisi hänen mukaansa kuulua so-
pimukseen. ”Eivät ne ole niitä aseita, 
joilla kansanmurhia tehdään”, Kurko 
toteaa.

Lähetystöneuvos Erik af Häll-
ström ulkoasianministeriön poliitti-
selta osastolta vahvistaa, että ATT – 
sopimuksen piiriin kaavaillaan kaik-
kia ”tavanomaisia aseita”. Tavan-
omaisilla tarkoitetaan tässä yhteydes-
sä pienaseita ja myös perinteisiä met-
sästysaseita, ”jos niille voidaan kuvi-
tella sotilaallinen tarkoitus”.

Myös Suomi on allekirjoittanut so-
pimuksen. Lähes 400 000 metsästä-
jän ja yli puolen miljoonan aseluvan 
maassa on vaikea kuvitella totaalista 
asekieltoa. Kurko kuitenkin uskoo, et-
tä sellainen voi mennä läpi. Vaikka hä-

nelle on viranomaisten toi-
mesta vakuutettu, että suo-
malaiset metsästys- ja ase-
perinteet saavat jatkua - hän 
ei ole vakuuttunut. ”Minä en 
luota koskaan viranomaisen 
lupauksiin. Se on periaattee-
ni. Olen sillä tavalla valveu-
tunut kansalainen. Viran-
omainen ei ota mitään vas-
tuuta lupauksistaan. Se pi-
tää ymmärtää”, Kurko huo-
mauttaa, ja sanoo puhuvansa 
kokemuksesta.

Lähetystöneuvos af Häll-
ström ei usko, että ATT – so-
pimuksen ratifioinnilla tulee 
olemaan käytännön mer-
kitystä aseharrastamiselle 
kansallisesti. ”Sopimus tus-
kin tulee vaikuttamaan nyt 
laillisiin aseen käyttötarkoi-
tuksiin tai niihin sidottuihin 
elinkeinoihin Suomessa”, 
hän sanoo.

Kurko on todella huo-
lissaan aseettomasta Suo-
mesta. Hänen suuri huolen-
aiheensa on se, että Suomi 
ratifioisi ATT-sopimuksen 

ollessaan EU:n puheenjohtaja tänä 
vuonna. Yhtenä syynä hän näkee po-
liittisen näkyvyyden. ”Tuomioja ha-
luaa puheenjohtajuuden aikana ottaa 
mahdollisimman näkyvän roolin, joh-
tuen meidän heikosta pääministeris-
tämme”, hän sanoo. 

Erik af Hällström kiistää väitteen 
näkyvyyden tavoittelusta. Hänen mu-
kaansa Suomi tukee ATT – sopimus-
ta voimakkaasti, mutta tuskin ryhtyy 
näkyviin toimiin puheenjohtajuuskau-
den aikana. ”ATT – sopimus ei ole ra-
tifiointivaiheessa. Eikä näin ollen tule 
ajankohtaiseksi Suomen EU-puheen-
johtajuuskaudella”, af Hällström to-
teaa.

Kurko uskoo, että ATT – sopimus 
ei tule kestämään. ”Sopimus ei tule 
johtamaan sopimukseen. Suuret maat 
kuten USA, Venäjä, Jemen tai Iran ei-
vät tule allekirjoittamaan sitä”. 

Ase ei tapa
Aseen hankkiminen on Suomes-
sa nykyään liian vaikeaa, sanoo Ru-
no Kurko. Ennen kaikkea hän kriti-
soi tapaa, jolla lupa Suomessa myön-
netään. Myöntämisessä subjektiivis-

                             Runo K. Kurko
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Menovinkki:
Ruokapöytä ja 
tuolit 400 

Tulovinkki: Opintolaina

Opintolaina tuo joustovaraa päivittäiseen budjettiin. Kun haet 
valtiontakauksen valmiiksi muun opintotuen yhteydessä, voit 
hoitaa loput muodollisuudet vaikka verkossa, kun rahantarve 
yllättää. Katso lisää osoitteesta op.fi/nuoret.

ta harkintaa käyttää aina paikallinen 
poliisiviranomainen. Aseen saaminen 
tietyllä paikkakunnalla saattaa onnis-
tua ja toisella paikkakunnalla ei, vaik-
ka kyseessä olisivat samat perustelut 
ja sama henkilö. Hän myös harmitte-
lee, että poliisi luokittelee aseet nii-
den vaarallisuuden mukaan. ” Minä 
lähden siitä, että aseen omistaja on se 
henkilö, jonka pitää täyttää referens-
sit”, hän jatkaa. Kurko sanoo, ettei ole 
urallaan koskaan nähnyt, että ase oli-
si ampuma-aserikoksessa syytettynä. 
Syytettynä on aina ihminen. Yhdys-
valtalainen NRA on jo pidempää ju-
listanut: ”guns dont’t kill, people do”.  
Aseiden lisääntymistä yhteiskunnassa 
Kurko ei näe uhkakuvana. Hänen mu-
kaansa aselupakäytäntöjen yhtenäistä-
minen ja mahdollinen aseiden lisään-
tyminen kasvattaisi aseiden määrää lä-
hinnä niillä ihmisillä, joilla aseita on 
jo ennestään, kuten keräilijöillä. 

Kurko sanoo, että aseiden muka-
na tarvitaan valistusta. Esimerkin hän 
ottaa rapakon takaa. Yhdysvallois-
sa NRA on pyörittänyt Eddie Eagle 
– kampanjaa, jonka tarkoituksen on 
kertoa lapsille ja nuorille aseiden vaa-
roista. Kun lapsi näkee aseen, häntä 
neuvotaan poistumaan paikalta ja ker-
tomaan asiasta heti aikuiselle. Runo 
Kurkon mukaan ampumaharrastus so-

veltuu aikaisintaan 10-vuotiaalle, täl-
löinkin aikuisen valvomana. 

Tulevaisuus
Mitä yhdistys saa aikaiseksi seuraavan 
kymmenen vuoden sisällä? ”Olemme 
Suomen suurin ja tehokkain tämän 
alan yhdistys. Olemme saaneet tur-
vattua nämä oikeudet, joita nyt jo on. 
Ihmiset voivat hankkia aseita laillisiin 
käyttötarkoituksiin ja harrastaa niillä 
metsästystä, urheiluammuntaa, keräi-
lyä ja reserviläistoimintaa”, puheen-
johtaja linjaa. 

Karl Fredrik Reuterswardin tai-
deteos YK:n päämajan edessä.


