Tässä on tietoja aseen kanssa matkustavalle ja muillekin.

HUOM!!! Ilman asetta matkaava ei tarvitse mitään alla mainittuja papereita,
kopioita tai asiakirjoja, ainoastaan passin ja lentoliput.
Henkilö, joka matkustaa aseen kanssa, tarvitsee matkalle tarvittavat asiakirjat, jotka toimitamme kotiin
hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Näiden asiakirjojen lisäksi jokaisen aseen kanssa matkustavan pitää
muistaa ottaa mukaan kopiot: aseluvasta, passista ja lentolipuista, nämä annetaan aseluvan myöntäjälle
Johannesburgissa.
EU-asepassin voi ottaa mukaan jos sellainen on, mutta sitä ei varsinaisesti tarvita mihinkään, ainut
kuvitteellinen tilanne on, jos jostain syystä aseet jouduttaisiin ottamaan ulos esim. Frankfurtin kentällä.
Tässä on lista tiedoista jotka tarvitsemme jokaiselta aseen kanssa matkustavalta:
1. aseen merkki (esim. Sako)
2. aseen malli (esim. 75)
3. aseen kaliberi (esim. 9,3 x 62)
4. aseen sarjanumero (esim. 123456789)
5. ko. aseeseen mukaan otettavien patruunoiden määrä (40 kpl on oikein hyvä)
6. ko. aseeseen kantolupa, joka on oltava mukana + kopio siitä
7. aseen toimintatapa (kertalaukeava / pulttilukko) ase EI SAA OLLA PUOLIAUTOMAATTINEN!!!!!!
8. äänenvaimennin on sallittu, jopa suositeltava.
-koko nimi: niin kuin se on passiin kirjoitettu
-osoite:
-puhelintiedot: gsm/koti/fax)
-sähköpostiosoite:
-sosiaaliturvatunnus:
-passin tiedot + voimassaoloaika:
-ikä:
-ammatti:
-työnantaja: (jos yksityisyrittäjä, mikä)
-työpaikan osoite
-työpaikan sähköposti, puh ja fax:
-siviilisääty:
-puolisin nimi ja syntymäaika:
(välillä haluavat puolison tiedot ja taas toisinaan ei, sama juttu työpaikan suhteen)
Lisäksi haluamme tietoa jokaiselta jos on jokin matkan onnistumista rajoittava tekijä :
-mahdollisesti normaalia metsästystä rajoittavia tekijöitä:
-ruoka-allergiat:
-muut ruokarajoitteet:
-jotain muuta, mikä meidän tulee tietää, tai mikä vaikuttaa matkan onnistumiseen:
HUOM ÄLÄ allekirjoita asekaavaketta (SAPS 520)!!! Ovat joskus repineet asekaavakkeet jotka on
etukäteen allekirjoitetut!!!
Jos täytät asekaavakkeeseen joitakin kohtia.... tee se vain ja ainoastaan MUSTALLA kynällä!
Aseen pakkaaminen:
- ase kovaan laukkuun, lukko irti aseesta, kankaan sisään, lukko pakataan samaan laukkuun, ja laukku
lukkoon.
Aselaukun ympärille voi myös pyöräyttää ilmastointiteippiä jos epäilee lukkojen kestävyyttä. On hyvä ottaa
teippiä myös mukaan matkalle, niin voi tehdä saman varmistuksen myös kotimatkalle.
Aselaukkuun voi myös pakata esim. asehihnan, etujalat, tukikepin tai esim. pehmeän asepussin.
Mutta ei missään tapauksessa puhdistuskemikaaleja tai patruunoita!!!
Suosittelemme ottamaan pehmeän asepussin mukaan, koska liikkuminen metsästysalueella kovan laukun
kanssa on hieman hankalaa, muttei mahdotonta. Itse olen koittanut aina laittaa aseen ensin asepussiin ja
sitten lievää väkivaltaa käyttäen koko hoidon kovaan laukkuun.

Patruunoiden pakkaaminen:
Patruunat kannattaa pakata omiin lukittaviin laukkuihinsa, jolloin millään lentokentällä tai virkailijalla ei voi
olla patruunoiden kuljettamista koskien huomautettavaa. Itse olen ostanut pienen alumiinisen kameralaukun
tai työkalulaukun Bauhausista, se on edullinen, näppärän kokoinen ja täyttää kaikki vaatimukset. Yhteen
tällaiseen patruunalaukkuun mahtuu useamman metsästäjän patruunat.
Ryhmän koosta riippuen kannattaa sopia porukan kesken montako patruunalaukkua otetaan, yleisin on ollut
kaksi laukkua. Jos ryhmällä tulee olemaan kaksi patruunalaukkua, suosittelen että jokainen laittaa yhden
askin toiseen laukkuun ja toisen toiseen. Eli jos kävisi niin hullusti, että lentoyhtiö hävittäisi matkalla toisen
laukun, säästyisi siten ainakin puolet patruunoista.
Mukaan otettavat patruunat tulee pitää alkuperäisaskeissaan, eli esim. Sakon askissa, jossa ne on ostettaessa
olleet. Jos joku on ladannut itse mukaan otettavat patruunat, ne pitää silti laittaa alkuperäisaskiin. Ja toinen
huomio itselataajille on tarkistaa, ettei jokaisessa hylsyn kannassa lue eri valmistajaa.
Ja huom! yksi patruunalaukku saa painaa enintään 5kg!!!
Muiden tavaroiden pakkaaminen:
Varsinkin aseen kanssa matkustavalle kertyy kiloja uskomattoman helposti. Suosittelenkin miettimään
tarkasti mitä todella reissussa tarvitset ja mitä et. Yksi hyvä tapa matkaan lähtiessä on pukeutua
metsästysvaatteisiin ja maihareihin/ metsästysjalkineisiin, toinen metsästysvaatesetti mukaan
+kotiinpaluuvaatteet (pesupalvelu toimii hyvin), ei siis kannata ottaa liikaa tavaraa mukaan.
Metsästysasusteista sen verran että, ei kirkkaita värejä, jotka erottuvat varsinkin liikkuessa taustaa vasten
helposti, vaikka eläin ei värejä näekkään. Myös pitkähihainen t-paita on hyvä, että meidän suht vaaleat kädet
eivät näy, eivätkä pala auringossa. Aamut ovat välillä viileitä ja mitä lähemmäksi Toukokuuta mennään sitä
viileämmiksi ne muuttuvat, joten voit tarvita jotain vähän lämpimämpääkin, päivälämpötilat vaihtelevat
yleensä 20-35 °C välillä. Myös Coretex voi olla käytännöllinen, jos sattuu satelemaan vettä.
On myös todella hyvä jos onnistuu pakkaamaan käsimatkatavaroihin extra vaatekerran siltä varalta jos laukut
ei saavukkaan perille samaan aikaan.
Tärkeimmät mukaan otettavat tavarat:
Punkkikarkoitetta ja aurinkorasvaa (reilusti), pitkät metsästyshousut ja pusero, sekä kunnon lakki joka suojaa
auringolta, henkilökohtaiset toalet-tarvikkeet, sekä lääkkeet (alkuperäispakkauksissa pakattuna
käsimatkatavaroihin).
Jalkaan suosittelisin mahdollisimman tukevia metsästysjalkineita, koska välillä liikumme kivikoissa.
Tukevat kengät pienentävät nilkan nyrjähdyksen mahdollisuutta. Jalkineet saisivat olla hieman
korkeampivartiset. Jos mahdollista mukaan voi ottaa etäisyysmittarin tai / ja kiikarit, se helpottaa eläinten
seuraamista ja etäisyysmittarilla on mukava tarkistaa etäisyys kohteeseen.
Myös pieni metsästyslaukku tai reppu on hyvä olla mukana.
Rokotteet:
Varsinaisia vaatimuksia ei ole. Varmista että jäykkäkouristusrokote voimassa. Hepatiitti A ja -B rokotteet
ovat suositeltavia kaikille, matkusti sitten missä tahansa. Muutamat ovat halunneet ottaa keltakuumerokotteen,
ei siitäkään haittaa ole. Malaria-alueelle on matkaa yli tuhat kilometriä, joten en pidä sitä
ollenkaan välttämättömänä. Tärkeimpänä pidän punkkikarkoittetta ja sitä, että muistaa sitä käyttää
(apteekeista löytyy kysymällä). Allergisille henkilöille suosittelen ottamaan mukaan allergiatebletteja.
Asevuokrat:
Aseen voi vuokrata omalta oppaalta. Asevuokra on 25 e/metsästäjä/päivä, eli kuudestä päivästä
150e/metsästäjä
Tipit:
Tipeistä ja tippien suuruudesta on montaa mielipidettä. Kun minulta on kysytty, mikä on sopiva summa...
olen suositellut seuraavaa:
omalle metsästysoppaalle +- 35 e/metsästäjä/päivä, noin 200-250e/metsästäjä
jäljittäjälle 5 e/metsästäjä/päivä tai per kaadettu eläin, noin 20-40e/metsästäjä
huonesiivoojalle/keittiöhenkilökunnalle 7-15 e/henkilö/yö, noin 50-100e/henkilö
Tipit kannattaa antaa kun metsästys on ohi. Jokainen päättää omakohtaisesti itselle sopivan summan.
Muuta huomioitavaa:
- jokaisella oma matkavakuutus!!!!!!!!!
Otathan mukaan kopion jossa passi ja matkavakuutuskortti, nämä on hyvä pitää oppaan autossa.
- suosittelen soittamaan vakuutusyhtiöön, ja kertomaan, että on menossa Afrikkaan metsästämään, mukana
on kivääri, optiikka, kiikari, kamera, joiden kokonaisarvo on XX euroa. Jos jotain sattuu, vakuutusyhtiö on
ollut vakuutusta myöntäessään tietoinen yksityiskohdista. Arvokas tavara, kuten kamera ja kiikari pakataan

käsimatkatavaroihin.
- me täytämme muita tarvittavia papereita kuten motivaatiokirje, kutsukirje, esitäytetty sapskaavake,
aseen tullaus paperi, nämä edellä mainitut tietysti sitten mukaan! Aseen tullaus paperiin haetaan tullista
(Helsinki-Vantaa tuloaula 3, tullin ovi löytyy päätyseinältä) leima, ennen sisään kirjautumista! MUISTA TEHDÄ
TÄMÄ!!!
Sanokaa, että olette lähdössä mettsästämään ja tarttette leiman, ne tietää kyllä!
- aseen puhditamista/öljyämistä varten olevat sprey/ponneainepurkit jätetään sitten samantein kotiin, ne
meinaan otetaan kuitenkin pois jo Helsinki-Vantaalla (ja sitten ne myllää laukun sisustan, kokeiltu on, ei
hyvä), mukaan korkeintaan pienen pieni tippapullo. Ja se onkin hyvä olla mukana, sillä joskus ilmankosteus
voi ruostuttaa asettasi!
- ampumamatkat voivat tuntua hieman pitkähköiltä, jos verrataan vaikka hirvenmetsästykseen, joten kiikarit
kohdistellaan mielellään 150 m, jolloin voi melkein kaliberistä riippumatta ampua riistalaukauksen 0-200m
suoraan päin, riippuen tietenkin käytettävän kaliberin ja luodin "lentoputkesta".
- näppärän kokoiset kiikarit lisäävät metsästysmukavuutta melkoisesti, voitte koittaa löytää metsästettävän
riistan kiikareilla ennen opasta tai jäljittäjää. Myös videokameralla saa tallennettua mukavia muistoja ja
hyvällä tuurilla myös oman riistalaukauksen.
-hyvä lisävaruste on aseeseen laitettavat etujalat, usein voi tulla tilanne, jossa pääsee ampumaan makuulta,
jolloin etujaloilta saa hallitumman laukauksen.
- yksi huomioitava asia on se että nyt ei olla ns. "lihametsästystä" vaan trofeemetsästystä harrastamassa, siksi
suosittelenkin että ristikko suoraan lapaan, ala kolmannekseen ja eläin mahdollisimman nopeasti
hengettömäksi, kyllähän meille tuttu "keuhkolaukaus" tappaa samalla tavalla kun täälläkin, mutta siellä
eläimen etsiminen on hieman hankalampaa. Muistathan.... haavoitus tai eläin, mitä ei löydetä on
yksiselitteisesti kaato!!!
- yleisesti varsinkin "ensikertalaiselle", joka lähtee Afrikkaan jahtiin sanottakoon; maisema, ympäristö,
eläimet, ihmiset, itse metsästystapa ovat vieraita, jolloin se varsin harmittavaisen ohilaukauksen riski kasvaa.
Joten tiedostakaa tämä, vaikka se jostakusta ehkä hölmöltä kuulostaakin.
- itse ampumistilanteesta sen verran, että jos tunnet itsesi epävarmaksi, älä ammu! Sinä päätät, ei kukaan
muu! Uusia tilanteita tulee kyllä!
Toivon kaikki sydämellisesti tervetulleiksi metsästämään ja kokemaan mahtavia hetkiä kanssamme.
T: Tero Kantelo 040 5515 669 tero.kantelo@hotmail.fi
ps. vastaan/vastaamme mielellään kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin!!!

