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Maria Nikunlaakso

– Keski-Rengon Erä 
   panostaa nuoriin tosissaan

Panu Ignatius ei halunnut 80-vuotis-
syntymäpäivälahjaksi kirjoja, kuk-
kia tai konjakkia. Hän halusi antaa 
renkolaisnuorille mahdollisuuden 
metsästää. Syntymäpäivälahjarahoilla 
– 3800 eurolla – käynnistyi syyskuus-
sa 2009 Keski-Rengon Erän Nuori-
soakatemia.

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 halusim-
me tarjota Nuorisoakatemiaan osallistuvil-
le mahdollisuuden päästä kiinteäksi osaksi 
seuratoimintaa, Ignatius kertoo.

Keski-Rengon Erässä on sama tilanne 
kuin niin monessa muusakin metsästysseu-
rassa: jäsenistön keski-ikä on lähempänä 
kuuttakymmentä ikävuotta. 

– Tähän on nyt tartuttu. Toivottavasti 
projekti kantaa hedelmää ja Nuorisoakate-
mian suorittaneet hakevat seuran koejäse-
nyyttä, sanoo Keski-Rengon Erän puheen-
johtaja Jaakko Mannila.

Suunnistamaan ja 
ampumaradalle
Nuorisoakatemia on kokoontunut syyskuun 
alun jälkeen vähintään kaksi kertaa kuukau-
dessa. Mukana on seitsemän 15–18-vuoti-
asta nuorta, toimintaa koordinoiva eräalal-
la 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 loukku-
ja, 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 ki-
väärillä, 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 kiinnos-
ti, ja kun hän sai vielä suht helposti hou-
kuteltua mukaan ystävänsä Anna Valajan, 
on Nuorisoakatemiassa ollut todella mielen-
kiintoista ja kivaa.

– Metsässä liikkuminen on ollut todella 
opettavaista, kehuu puolestaan Vesa Rekola, 
15.

Hirvijahdissa akatemialaiset ovat kun-
nostautuneet niin, että seuran kiertopalkinto 
vuoden ajomiehelle – ajomieskello – luo-
vutettiin viime syksynä Nuorisoakatemialle.

 
Seura tutuksi
Nuorisoakatemiasta ei koidu siihen osal-

listuville nuorille 
mitään kustannuk-
sia, vaan kaikki 
maksetaan Nuori-
soakatemian varois-
ta. Kaikille nuorille 
on hankittu Keski-
Rengon Erä Nuori-
soakatemia -tekstillä 
varustetut hirviliivit 
ja -hatut. Nuori-
soakatemiaa varten 
hankitut VHF-puhe-
limet jäävät seuralle 
seuraavaa, vuoden 
kuluttua käynnisty-
vää Nuorisoakate-
mian kurssia varten. 

Akatemialaiset 
ovat osallistuneet 
aktiivisesti vuoden 
aikana järjestettyi-
hin tapahtumiin, ja 
kultakin on jäänyt 
väliin vain muu-
tamia tapahtumia 
pakollisten koulu- 
ja muiden menojen 
takia. Edes hirven-
nylkyä opeteltaessa 
ei tapahtunut jouk-
kopakoa.

– Kyllähän sekin 
onnistui, kun oli ko-
ko ajan joku aikui-
nen neuvomassa, 
kertoo 15-vuotias 
Saana Rekola.

Seuran aikuiset ovat tulleet vuoden ai-
kana tutuiksi, mikä varmasti helpottaa myö-
hempää osallistumista seuran toimintaan. 
Yhdessä tehden valmistuu yksi Nuorisoaka-
temian kohokohdista, Metsästä pataan -päi-
vällinen, johon kuuluu muun muassa itse 
paloiteltua 2-vuotiasta peurapukkia. Samal-
la opetellaan pöytä- ja muita käytöstapoja.

Akatemia maksaa ensimmäisen 
metsästyskortin
Päivällisen lopuksi koordinaattori Pekka Oja-
la jakaa kaikille nuorille Metsästäjän oppaat 
seuraavalla viikolla alkavaa metsästäjäkurs-
sia varten. Nuorisoakatemia maksaa kaikkien 
kurssimaksut sekä ensimmäiset metsästys-
kortit. Diplomit suoritetusta metsästäjätutkin-
nosta jaetaan kesällä seuran hirvipeijaisissa.

Metsästyskortin suorittamisen ja Nuori-
soakatemian päättymisen jälkeenkään nuoria 
ei jätetä oman onnensa nojaan.

Kaikki hakemuksen jättäneet 
nuorisoakatemialaiset pääsevät 
seuran koejäseniksi.

Keski-Rengon Erän 

Nuorisoakatemia. 

Takarivissä metsäs-

tyskummit Marko 

Lehto, Aarre Hietala, 

Panu Ignatius ja 

Pekka Ojala. Keski-

rivissä akatemialai-

set Anna Valaja, Olli 

Rekola, Vesa Rekola, 

Pyry Kinnari ja met-

sästyskummi Han-

nu Karppi. Edessä 

akatemialaiset 

Laura Hyönä ja Saa-

na Rekola. Kuvasta 

puuttuvat seitse-

mäs akatemialainen 

Rene Kinnari sekä 

metsästyskummi 

Ville Ruoppa.

Pyry Kinnari (vas.) ja Olli Rekola leikkaavat peuranfilettä Metsästä pa-

taan -päivällistä varten. 

– Vaikka seuraan onkin ollut viime vuo-
sina enemmän hakijoita kuin on voitu ottaa 
jäseniä, on seuran johtokunta linjannut, että 
nuorisoakatemialaisuutta arvostetaan jä-
senyyttä haettaessa, ja kaikki hakemuksen 
jättäneet nuorisoakatemialaiset pääsevät 
koejäseniksi, puheenjohtaja Mannila lupaa.

Johtokunnassa on myös suunniteltu, että 
varsinaiseksi jäseneksi liityttäessä maksettava 
600 euron liittymismaksu puolitettaisiin alle 
20-vuotiailta. 

Syksyllä, kun jahdit alkavat, järjestetään 
taas yhteistä tekemistä. Metsästyskummien 
kanssa on sovittu, että kukin nuori voi aina 
soittaa omalle kummilleen, kun haluaa mu-
kaan jahtiin.

Lisää renkolaisnuoria on tarkoitus saada 
metsästyksen pariin vuoden kuluttua; silloin 
alkaa Nuorisoakatemian toinen kurssi. l

Vuodessa 
metsästäjäksi

Ilahduta 
perheenjäsentä, 
asiakasta tai ystävää.
Nyt jahtilahjakortit myynnissä, 
tilaa pian omasi! 

KUNINKAANTIE 28, 01740 VANTAA, FINLAND
TEL. +358 9 253 25300, FAX. +358 9 253 25355

WWW.KUNINKAANERA.FI

Erämatkailun edelläkävijä

Kaupan päälle 
riista illallinen 

4 hengelle Vanhalla 
Viilatehtaalla, arvo 260 €

Vaihtoehtoina mm.

Kaupan päälle saunailta Kuninkaan Lohissa, arvo 300 €

Kaupan päälleKaadettujen eläinten lihat arvo n. 600 €

Asiakkaillesi 
lahjakortti 
Viron villisika ajojahtiin.

Lähde mukaan 

riistakannan 

harvennukseen.

Ystävällesi 
lahjakortti 
Vihdin fasaanijahtiin 

seisovilla koirilla. 

Osallistu ystäviesi 

kanssa hienon jahti päivän 

viettoon fasaaninmetsäs-

tyksen parissa.

Isälle 
lahjakortti 
Laukon peurajahtiin 

tornista kyttäämällä. 

Tämä on yksi hienoim-

mista jahtimuodoista.

Jaa jahtikokemuksesi facebookissa metsästysmatkat.fi 
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