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Maria Nikunlaakso

Vuodessa
metsästäjäksi
– Keski-Rengon Erä
panostaa nuoriin tosissaan
Panu Ignatius ei halunnut 80-vuotissyntymäpäivälahjaksi kirjoja, kukkia tai konjakkia. Hän halusi antaa
renkolaisnuorille mahdollisuuden
metsästää. Syntymäpäivälahjarahoilla
– 3800 eurolla – käynnistyi syyskuussa 2009 Keski-Rengon Erän Nuorisoakatemia.

Keski-Rengon Erässä on sama tilanne
kuin niin monessa muusakin metsästysseurassa: jäsenistön keski-ikä on lähempänä
kuuttakymmentä ikävuotta.
– Tähän on nyt tartuttu. Toivottavasti
projekti kantaa hedelmää ja Nuorisoakatemian suorittaneet hakevat seuran koejäsenyyttä, sanoo Keski-Rengon Erän puheenjohtaja Jaakko Mannila.

S
l – Suomessa tehdään hyvää nuorisotyö-

tä metsästysasioissa, mutta yleensä se on
yhden nuoren kohdalla lyhytkestoista ja
metsästysseuran jäseneksi pääseminen on
vaikeaa. Me Keski-Rengon Erässä halusimme tarjota Nuorisoakatemiaan osallistuville mahdollisuuden päästä kiinteäksi osaksi
seuratoimintaa, Ignatius kertoo.

Keski-Rengon Erän
Nuorisoakatemia.

Takarivissä metsästyskummit Marko

Lehto, Aarre Hietala,
Panu Ignatius ja

Pekka Ojala. Keski-

rivissä akatemialai-

set Anna Valaja, Olli

Rekola, Vesa Rekola,
Pyry Kinnari ja metsästyskummi Hannu Karppi. Edessä
akatemialaiset
Laura Hyönä ja Saa-

Suunnistamaan ja
ampumaradalle
Nuorisoakatemia on kokoontunut syyskuun
alun jälkeen vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Mukana on seitsemän 15–18-vuotiasta nuorta, toimintaa koordinoiva eräalalla ammatikseen työskennellyt Pekka Ojala,

neljä metsästyskummia ja tietysti Ignatius
itse. Myös muut seuralaiset ovat auttaneet
aina tarvittaessa.
Tapaamisissa on opeteltu niin kartan
ja kompassin käyttöä, ensiaputaitoja kuin
aseenkäsittelyäkin. On rakennettu loukkuja, oltu luolakoirajahdissa, ampumaradalla,
peurapassissa, jänisjahdissa, hirvijahdissa
ajomiehinä ja yövytty metsässä. Eräelämään
on pyritty tutustumaan mahdollisimman
monipuolisesti.
– Hauskinta on ollut ampumaradalla,
kun opeteltiin ampumaan haulikolla ja kiväärillä, kertoo 17-vuotias Laura Hyönä.
Hyönä sai kutsun postissa, kuten moni
muukin renkolainen 14–17-vuotias, jonka
vanhempi kuuluu Keski-Rengon Erään tai
omistaa metsästysmaata. Metsästys kiinnosti, ja kun hän sai vielä suht helposti houkuteltua mukaan ystävänsä Anna Valajan,
on Nuorisoakatemiassa ollut todella mielenkiintoista ja kivaa.
– Metsässä liikkuminen on ollut todella
opettavaista, kehuu puolestaan Vesa Rekola,
15.
Hirvijahdissa akatemialaiset ovat kunnostautuneet niin, että seuran kiertopalkinto
vuoden ajomiehelle – ajomieskello – luovutettiin viime syksynä Nuorisoakatemialle.

Seura tutuksi
Nuorisoakatemiasta ei koidu siihen osal-
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listuville nuorille
mitään kustannuksia, vaan kaikki
maksetaan Nuorisoakatemian varoista. Kaikille nuorille
on hankittu KeskiRengon Erä Nuorisoakatemia -tekstillä
varustetut hirviliivit
ja -hatut. Nuorisoakatemiaa varten
hankitut VHF-puhelimet jäävät seuralle
seuraavaa, vuoden
kuluttua käynnistyvää Nuorisoakatemian kurssia varten.
Akatemialaiset
ovat osallistuneet
aktiivisesti vuoden
aikana järjestettyihin tapahtumiin, ja
kultakin on jäänyt
väliin vain muutamia tapahtumia
pakollisten kouluja muiden menojen
takia. Edes hirvennylkyä opeteltaessa
ei tapahtunut joukkopakoa.
– Kyllähän sekin
onnistui, kun oli koko ajan joku aikuinen neuvomassa, Pyry Kinnari (vas.) ja Olli Rekola leikkaavat peuranfilettä Metsästä pakertoo 15-vuotias taan -päivällistä varten.
Saana Rekola.
Seuran aikuiset ovat tulleet vuoden ai– Vaikka seuraan onkin ollut viime vuokana tutuiksi, mikä varmasti helpottaa myö- sina enemmän hakijoita kuin on voitu ottaa
hempää osallistumista seuran toimintaan. jäseniä, on seuran johtokunta linjannut, että
Yhdessä tehden valmistuu yksi Nuorisoaka- nuorisoakatemialaisuutta arvostetaan jätemian kohokohdista, Metsästä pataan -päi- senyyttä haettaessa, ja kaikki hakemuksen
vällinen, johon kuuluu muun muassa itse jättäneet nuorisoakatemialaiset pääsevät
paloiteltua 2-vuotiasta peurapukkia. Samal- koejäseniksi, puheenjohtaja Mannila lupaa.
la opetellaan pöytä- ja muita käytöstapoja.
Johtokunnassa on myös suunniteltu, että
varsinaiseksi jäseneksi liityttäessä maksettava
Akatemia maksaa ensimmäisen
600 euron liittymismaksu puolitettaisiin alle
metsästyskortin
20-vuotiailta.
Päivällisen lopuksi koordinaattori Pekka OjaSyksyllä, kun jahdit alkavat, järjestetään
la jakaa kaikille nuorille Metsästäjän oppaat taas yhteistä tekemistä. Metsästyskummien
seuraavalla viikolla alkavaa metsästäjäkurs- kanssa on sovittu, että kukin nuori voi aina
sia varten. Nuorisoakatemia maksaa kaikkien soittaa omalle kummilleen, kun haluaa mukurssimaksut sekä ensimmäiset metsästys- kaan jahtiin.
kortit. Diplomit suoritetusta metsästäjätutkinLisää renkolaisnuoria on tarkoitus saada
nosta jaetaan kesällä seuran hirvipeijaisissa. metsästyksen pariin vuoden kuluttua; silloin
Metsästyskortin suorittamisen ja Nuori- alkaa Nuorisoakatemian toinen kurssi. l
soakatemian päättymisen jälkeenkään nuoria
ei jätetä oman onnensa nojaan.
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Kaikki hakemuksen jättäneet
nuorisoakatemialaiset pääsevät
seuran koejäseniksi.
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Jaa jahtikokemuksesi facebookissa metsästysmatkat.ﬁ
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