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ALKUPERÄINEN MOLOK® 
-SYVÄKERÄYSSÄILIÖ 
ON TURVALLINEN JA SIISTI KÄYTTÄÄ

2/3 Säiliöstä on maanpinnan alapuolella

Molok on kestävä, edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu tehokkaaseen  jätteiden 
keräykseen. 2/3 säiliöstä on maanpinnan alapuolella, joten säiliöt vievät vain vähän pihan 
pinta-alasta. Suuren keräyskapasiteettinsa ansiosta Molok®-säiliöiden tyhjennysvälit ovat 
huomattavasti pinta-astioita pidemmät. Polyeteenistä valmistettu säiliö on kestävä ja 
helppo pitää puhtaana. Molok®- syväkeräysjärjestelmä sopii erinomaisesti kohteisiin,  
joissa jäteastioiden hygieenisyys on oleellista samalla kun jätemäärä vaihtelevat  
kausittain. 

Lukittava täyttöluukku

- Estää ilkivaltaa
- Mahdollistaa säiliöiden sijoittelun paloturvallisesti
- Lukko voidaan sarjoittaa käyttäjien avaimiin

Molok Oy
Nosturikatu 16
37150 Nokia

Puh. 010 3429 400
www.molok.com
molok@molok.com



ARGENTIINA

KYYHKYJEN 
METSÄSTYSMATKA
Hinta: 2100 €/metsästäjä
 

Matkankuvaus:
Ajankohta: Koko vuosi

Kohde: Argentiina, Cordoban maakunta

Kesto: 4 yötä majoituksessa, 4 metsästyspäivää 
 (3 koko päivää + 2 x puoli päivää)

Kuljetukset: Lentokenttä + kaikki kuljetukset alueella

Majoitus + ruokailut: Täyshoito (sis alkoholit)

Organisaatio: Oppaat + kaikki metsästyksen järjestelyt

Patruunat: Hinta sisältää ensimmäiset 1500 patruunaa/ 
 metsästäjä (arvo 720usd)

Matkan hinta ei sisällä:
Lentoja tai lennoista mahdollisesti koituvia lisäkustannuksia
Metsästyslisenssejä 60usd/päivä
Asevuokraa 50usd/päivä
Oman aseen maahantuonti maksua 100usd/ase
Lisä patruunoita 12usd/25kpl
Tippejä noin 40usd/päivä/metsästäjä
Matkavakuutusta
Lisäaktiviteettejä

Pidätämme oikeuden 
hinnan muutoksiin.
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Keski-Aasian Kirgistan  
IBEX -PAKETIT
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1. Lento Bishkekiin,siirtyminen jahtialueelle/majoittautuminen

2.-8.   7 metsästyspäivää

9.  Siirtyminen takaisin Bishkekiin,yöpyminen

10.  Lento Suomeen

 

Paketti sisältää:

• 1 Ibexin kaatomaksun ilman   
kokorajoitusta

•  1:1 Metsästys

•  10 päivää, joista 7 metsästyspäivää

•  Kutsut,aseen tuonti/vientiluvan,eläinlää
kärin todistuksen

•  Kaikki kuljetukset jahdin aikana, lento-
kentältä metsästysalueelle sekä takaisin

•  Majoituksen ja ruokailut jahdin aikana

•  Trofeen maastokäsittelyn kotiinkuljetusta 
varten

•  1 englanninkielisen tulkin/leiri
 
Paketti ei sisällä:
•  Lentoja eikä lennoista mahdollisesti  

aiheutuvia kuluja tai lentokenttäkustan-
nuksia

•  Hotelli yöpymisiä ja ruokailuja   
ennen ja jälkeen metsästyksen

•  Viisumia
•  Alkoholijuomia
•  Lisäkaatoeläimiä
•  Lisäaktiviteetteja
•  Trofeista muodostuvia kustannuksia
•  Tippejä
•  Tavara/matkavakuutusta
 
HINTA: 4450€/metsästäjä
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin
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Lisätietoa jahdeista:
Panu Kähärä

0400-220557
Suomen jahtimatkat oy
panu@jahtimatkat.net
www.jahtimatkat.net

Venäjän ja Aasian 
-paketit

 

•  Karhujahdit Kamchatka keväällä sekä syksyllä
   Toukokuussa 2011 kaatui 7 isoa karhua jahtimatkalaisten 

tarkkoihin laukauksiin
 
•  Karhujahti Kirovin alue syksyllä
•  Chukotkan Jättihirvi Kamchatka
•  Keski Aasian Ibex Kirgistan ja Kazakstan
•  Marco polo Argali Tajikistan ja Kirgistan
•  Maral Kazakstan
•  Siperian Metsäkauris Kurgan
•  Dagestan Tur Azerbaijan sekä Venäjä
•  Kuban Tur Venäjä
•  Lumilammas Kamchatka
•  Altai ja Gobi Argali Mongolia
 
 

Pidätämme oikeuden 
hinnan muutoksiin.



 K
od

ia
k-

©
-2

01
1 

· w
ww

.k
od

ia
k.

de
 

R 93 Professional

Älä hukkaa elämäsi tilaisuutta!
Metsästysseikkailut odottavat Sinua monissa eri maissa. 
Ota haaste vastaan! Voit luottaa R93: n toimivuuteen 
vaativi mmissakin olosuhteissa.

KAMPANJATARJOUS:
R93 ST Professional Natural Stone
Sisältää Blaser pikajalan.
Kampanjahinta 2.390€, voimassa 31.7.2011 saakka.

Pitävä kuminen tartuntapinta

Vaihtopiippumahdollisuus

Kuljetat Blaser- asetta 
aina turvallisesti mukanasi, 
 nerokkaan käsivirityksen 
ansiosta.

Kuvassa: 
R 93 Professional Camo
(ei kampanjatuote)

Puh. 020 7559 480 · Fax. 020 7559 481 · www.alloptics fi · info@alloptics.fi · www.blaser.de

10294_BLA_ANZ_R93_Alloptics_105x280_FIN.indd   1 31.01.11   11:25
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Retkemme Kanadaan alkoi lennolla 
Helsingistä 24.5.2011. Sitä ennen oli 
täytetty Teron johdolla tarvittavat asei-
den vientitodistukset, ja luovutettu ne 
kuljetettavaksi kohdemaahan. Panok-
set kulkivat Teron ja Roopen panos-
laukuissa. Kaikki tuli perille Montrea-
liin jossa seikkailimme Teron hyvässä 
ohjauksessa tullin kanssa Kanadan 
aseenkantolupia kirjoitellen. Onneksi 
loppulennolle oli aikaa 3,5 h. 

Bagotvillessa oli vastassa met-
sästyksen johtajamme ”Badi” apulai-
sineen. Lastasimme autoihin matka-
tavaramme, ruokaa ja polttoainetta, 
siis kaiken mitä tarvitsimme leirissä 
seitsemän jahtipäivämme aikana. Au-
toilimme 4h kohti majapaikkaamme 
syvälle erämaahan, joka olisi mus-
takarhujahtimme tukikohta. Jahtiin 
osallistuu 8 henkeä. Huoneet jaettiin 
ja menimme välittömästi nukkumaan 
matkaväsymystä. 

Jahti alkaa
Ensimmäinen jahtipäivän aluksi koh-
distimme aseet ja saimme toiminta-

Kevätkarhujahti 
24.5.2011-02.06.2011

ohjeet miten tuli toimia jahtipaikalla. 
Jahti on järjestetty kyttäysjahtina, 
kaikilla yhden karhun kaatolupa. Isän-
tämme Tero ja oppaamme ”Padi” 
kertoivat passipaikkojen olevan lä-
hellä, vain muutaman kymmenen ki-
lometrin päässä. Osalle oli mahdolli-
suus maapassiin, osa istuisi tornissa. 
Me, hieman levottomat metsästäjät 
varustimme reppujamme ja pukeu-
duimme lämpimästi koska oli tulossa 
kolea ilta.

Klo 15:00 jakauduimme kahteen 
autoon jotka veivät meidät omiin kyt-
täyspaikkoihimme. Oma passipaik-
kani oli maassa. Jännittävyyttä oli jo 
muutenkin ilmassa mutta maapassi 
tuntui lisäävän adrenaliinin määrää 
toiseen potenssiin. Saalishan saattoi 
tulla mistä suunnasta tahansa kohti 
syöttiä. Kamerat viritin paikoilleen. 
Odotin risahdusta, joka ilmoittaisi 
että nyt sitä tullaan iltapalalle, muut 
poistukoot.  Jäniksiä, oravia ja lintuja 
oli. Karhuhavaintoja en tehnyt.  Pala-
simme tukikohtaan klo: 22:15. Muual-
la näytti olleen toimintaa enemmän. 
Tuomas oli tavannut karhunsa kah-
den tunnin odottamisen jälkeen. One 
Shot, ja punnitsemaan. Muiden passit 
olivat olleet hiljaisempia. Ilta kääntyi 
yöksi kerraten useaan kertaan kaikki 
onnellisen kaatajan vaiheet ennen ja 
jälkeen laukauksen.

Toinen päivä 
...kului levätessä tutustuen muihin 
matkalaisiimme. Tänään isäntämme 
vei meidät kauemmas vehreämmille 
paikoille. Matkalla oli emo ja kolme 
poikasta ratkaisseet silmujen syönnin 
kiipeämällä haapaan.Otimme muuta-
mia valokuvia ja jatkoimme matkaa. 
Tällä kertaa oma passipaikkani oli 

tornissa. Oppaani vei lisää ruokaa 
syöttipaikalle ja kertoi että läheltä 
löytyi iso karhun jätös. Ympärillä on 
siis karhuja. Ilta kului odottaessa istu-
ma-asentoa vaihdellen ja yrittäen pi-
dätellä yskää, niiskutusta tai kolinaa. 
Karhut kuulevat erittäin herkästi kai-
ken. Hajuaistikin on kymmeniä kerto-
ja ihmistä herkempi. Kun oppaani tuli 
hakemaan, autosta vääntyi ulos on-
nellinen mies, karhunkaatajaksi tullut 
Matti. Tilanteet selitettiin useaan ker-
taan. Tukikohdassa oli myös toinen 
onnellinen mies Raimo joka oli saa-
nut kaadettua karhunsa. Selvitykset 
tilanteista monin sanakääntein. Kat-
sottiin videot sekä kuvat.

Perjantai, kolmas  
jahtipäivä 
Uusiin paikkoihin jälleen. Ilta oi kau-
nis mutta kohdalleni ei tullut vielä 
kaadettavaa. Muualla oli kyllä aikai-
sempina päivinä näkynyt karhuja 
useampiakin. kevät oli myöhässä jo-
ten nallet etsivät vihreää ateriaa jotta 
vatsalaukku kasvaa ja sinne mahtuu 
myös syöttiemme tapaista ruokaa. 
Usko ei horju vaikka paikat puutuvat. 
Roope nimittäin kaatoi tänään ison 
uroksen. Onnistunut Ilta oli siis jäl-
leen. Jahtitilanteen kerrontaa jänni-
tyksen tihentymien kuvauksin. 

Kerran vielä
Lauantai-iltana lähti enää puolet 
omaansa ottamaan. Ei vieläkään kar-
huhavaintoja passissani, mutta ehkä 
huomenna. Huomenna alkaa myös 
aamupassitus.Sunnuntaiaamu aloi-
tettiin heräämällä Klo:06:30, aamu-
palaa nopeasti ja aamupassiin. Pieniä 
nisäkkäitä oli liikkeellä. Aamujahdin 
päätös: Topi käytti karhulupansa. 
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Alkoi tuntua että olen joutunut 
metsän peittoon enkä saa mitään. Vi-
ka täytyy olla henkilökohtainen. Päi-
vällä teimme viimeiset mahdolliset 
taiat salaisin konstein, lepyttääksem-
me metsän jumalatar Dianan. Uudet 
passit ja odotus alkoi hiljaisuudella. 
Tuuli pyöri vähän joka puolelle enkä 
ollut ollenkaan varma että tänään-
kään tulisi mitään. Laskeskelin että 
olen ollut karhupassissa jo 24 h täl-
lä viikolla. Ukkonen kuului kaukana, 
mustat pilvet lähestyivät ja tunnin 
päästä viimeistään on tämä päivä 
ohi. 

Mitä nyt? 
Jokin iso musta oli täyttänyt syötille 
menevän polun! Sieltä tulee aivan 
äänettömästi suuri karhu. Varovasti 
ja ympärilleen pälyillen se astelee. 
Sydän hakkaa? missä ase? miten 
nyt? onko yksin? Kivetyin toteamaan 
tilanteen ja nauttimaan mustakarhus-
ta. Yksin on, ei takana muita karhuja. 
Kuin kuningas se asettautuu viimein 
syömään kääntyy poikittain. Ampu-
maholli! Hei, kamera päälle! Miksi 
piippu heiluu? Sydän, rauhoitu nyt, 
olaan ampumassa elämäni ensim-
mäistä karhua! Nyt rauhoittuu keho, 
ristikko kymppiin, varmistin hiljaa 
pois, odotusta. Pam, Oryx matkaan, 
isku lapaan ja karhu kääntyy pois, pu-
toaa kesken liikkeen, henki pois! Olen 
karhunkaataja! Paineet helpottavat, 
on olo kuin ruhtinaalla. pitää kantaa 
nalle nopeasti autoon ukkosen tieltä. 
Haemme Heidin joka on myös saanut 
aikuisen karhu-uroksen. 

Jouni Näreaho, karhunkaataja

Eräretkiä 
etelän ristin 
alla

sin sen kovaan pahviputkeen ja pa-
nin tämän matkalaukkuun vaattei-
den sisään. Kiväärin lukon on oltava 
irti aseesta, pakattuna aseen kanssa 
samaan laukkuun ja patruunat erik-
seen pakattuina lukittavaan peltilaa-
tikkoon.

Riistaa riittää   
afrikassa
Matkan hintaan kuuluu kolme kaa-
toa, kuudesta eläimestä valiten, os-
taa saa lisäkaatoja. Opas tieduste-
lee mitä halutaan, tekee sen joka ilta 
seuraavaa päivää ajatellen. Vie sitten 
sinne missä tietää näitä olevan. An-
noin autossamme olleiden ensiker-
talaisten aloittaa, hyvin nämä sen 
aloituspäivänä tekivätkin, kumpikin 
sai impalan saaliikseen. Minä sitten 
sain impalani seuraavana päivänä. 
Valkopäätopiantilooppeja mentiin 
jah taamaan todella hienoon maas-
toon Intian valtameren rannalle, ja 
salolaiskolmikolla oli onni kaikkien 
saada tämän kaato samana päivänä. 
Samalla matkalla saa tiin ihailla ko-
meita kirahveja ja gnu- antilooppeja.

Jäi edellisellä kerralla pahkasika 
kaatamatta, nyt piti sitäkin yrittää. 
Ensimmäinen yritys oli hauska ko-

Puhutaan Lapin kuumeesta, tarkoittaen tämä si-
tä, että kun kerran on yöttömät yöt nähnyt, ne on 
nähtävä toisenkin kerran. Tämä sama pätee mihin 
tahansa matkakokemukseen mistä on miellyttäviä 
muistoja. Tuli käytyä eteläisessä Afrikassa jahdis-
sa vuonna 2006, ja siitä asti on ollut jossakin si-
sällä kutina sellainen, että sinne olisi päästävä uu-
destaan.

On tässä tullut näytettyä kuvia ja Afri-
kan trofeita tutuille vuosien varrella, 
ja niinpä sitten asia menneenä syk-
synä alkoi kiinnostaa muutamia. Ei 
siinä sitten muuta tarvittu, kuin sa-
noa näille, että lähdetään. Tuttu seu-
ra on aina mukava tällaisilla matkoil-
la. Huhtikuun alussa sitten lähdettiin, 
kohteena tällä kertaa East Londonis-
ta jonkin matkaa pohjoiseen oleva, 
Komgan kylässä sijaitseva karjatilan 
yhteyteen rakennettu metsästysfar-
mi. Paikkaan on todella satsattu met-
sästäjien viihtyisyyttä ajatellen. Siis-
tit kahden hengen huoneet, suihkut, 
hienot ruokailutilat, erinomaisen hy-
vä ruoka ja vaatteiden pesupalvelu.

Jahti tapahtuu kahden hengen 
porukoissa, sitä johtaa todella hyvin 
asiansa osaava opas, joka samalla 
toimii neljän hengen avolavamaastu-
rin kuskina. Lavalla istuu penkillään 
musta tähystäjä ja saaliin käsittelijä-
poika, hyvin asiansa osaava hänkin. 
Metsästyspäiviä on kuusi, ensimmäi-
senä aamuna on aseiden käyntitark-
kuuden toteaminen ja tarvittaessa 
kohdistus. Lentokoneessa heitellään 
aselaatikolta varsin kovalla kädellä. 
Tämän tietäen otin Lakelanderistani 
kalliin kiikarin irti jalkoi neen, pakka-
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kemus. Oltiin kaverin kanssa odot-
tamassa sikoja noin sadan metrin 
päässä karjalle kaivetusta juoma-
lammikosta missä sikojen oli tapana 
käydä. Ensin tuli sinne kolme por-
sasta, jotka tietysti saivat olla, koska 
tavoitteena olivat pahkasikakarjun 
mahtavat torahampaat. Seuraavaksi 
tuli kaksi aikuista, mutta hampaaton-
ta naarasta. Ne tulivat ruohoa syö-
den, myötätuulessa, meistä mitään 
tietämättä viiden metrin päähän en-
nen kuin huomasivat meidät. Lähti-
vät siitä eri suuntiin, mutta etsivät 
sitten toisiaan, juosten edestakaisin 
edessämme ja takanamme. Seuraa-
vana päivänä toisella lammikolla tuli 
kämppäkaverilleni pieni pettymys. 
Kun hiivittiin lammikolle, oli sen toi-
sella rannalla pahkasikoja valmiina. 
Vähän pienempiä, ja yksi valtavan 
suurelta näyttävä, selkä notkolla, 
vatsa melkein maassa riippuen. Sil-
lä näyttivät olevan jonkinlaiset ham-
paatkin. Kaveri otti makuulta tarkan 
tähtäyksen, sika putosi paikalleen. 
Kun mentiin paikalle, oli siellä vain 
metrin mittainen eläin. Kokoerehdys 
johtui siitä, että sen seurana verrok-
kina oli varsin pieniä kavereita. Oli-
vat sillä sentään 15- senttiset ham-
paat.

toista sataa kilometriä maisemiin 
joissa näitä eläimiä oli. Paljon olikin. 
Yritettiin ensin oppaan kanssa ruohi-
kossa kontata lauman lähelle. Minä 
en ole kuu lemma lapsena kontannut 
ollenkaan, olen vetänyt itseäni käsil-
läni istuallaan pitkin lattiaa. Tuli nyt 
sitäkin opeteltua kahdeksankymppi-
senä puolen kilometrin matka, kivää-
ri kaulassa riippuen. Oppia ikä kaikki. 
Kun näin päästiin viimeisen matalan 
pensaan taakse, tarkat eläimet huo-
masivat meidät ja lähtivät. Hyppyan-
tilooppien meno on näyttävää, loikat 
viiden, kuuden metrin pituisia, välil-
lä ne hyppäävät parin, kolmen met-
rin korkeuteen.

Nyt muutettiin jahti ajometsästyk-
seksi, ja saatiinkin monen yrityksen 
jälkeen kumpikin kaato. Muutamilla 
antilooppilajeilla, juuri tällä hyppyan-
tiloopillakin on erityinen ominaisuus. 
Kaadon jälkeen niiden selkäkarvat 
nousevat pystyyn, ja karvojen alla 
on hieno, todella hyvä parfyymin 
tuoksu.

Hieno matka, hienoja eräelämyk-
siä lämpimässä Afrikan syksyssä.

Pentti Kataja, teksti ja kuva

Kaikki on suhteellista, 
matkan pituuskin
Teki minun mieli kaunista hyppyan-
tiloopin nahkaa ja sarvia. Vihje tästä 

oppaalle, tämä ehdot ti et-
tä noustaan sitten aa-
mulla neljältä ylös, 
syödään, ja mennään 

sitten ”vähän matkan 
päähän.” Noustiin maas-

turiin ja ajettiin pitkälti 
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P. +358 (0)40 5515 669
www.jahtimatkat.net

JAHTIPAKETTI

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  

3 eläintä 6:sta vain 1850,-

Valitse kolme eläintä seuraavista:

impala
valkopäätopiantilooppi
sukeltaja-antilooppi
pahkasika
hyppyantilooppi
vuoriruokoantilooppi

sekä ilmaiseksi muun jahdin 
yhteydessä sattumalta kohdattuna
vaippasakaali, paviaani, vervettiapina, 
pensselisika

Kaatojen lisäksi paketti sisältää:

•  varaamme lentoliput ja aseilmoitukset
•  teemme asiakirjat aselupaan, kutsut 

ja motivaatiokirjeet
•  6 jahtipäivää alueella.
•  opas 2x1
•  jäljittäjä 
•  4x4 kuljetukset jahdissa
•  majoitus
•  ruuat, myös riistaruuat
•  Juomat, oluet ja viinit
•  suomalainen opas sovittaessa
•  riistan maastokäsittely
•  trofeiden rahdin järjestely
•  trofeiden ja asiakirjojen tarkastus

Lisäpalveluna, vuokra ase + panokset 20e/vrk
Paketit eivät sisällä lentoja, tippejä, eläinten 
täyttömaksuja+rahtia eivätkä valtion veroja.
Hinnat saattavat muuttua meistä riippumattomista 
syistä.

Pahkasika/Warthog: 
Säkäkorkeus: 60 - 70 cm, Paino: 40 - 110 kg Jahti: Elää 
jokipenkoilla ja pusikoiden aukeilla. Ampumamatka 50 m, 
Kaliberi .270-300wm. Perhelaumoissa n 8 sikaa max. Sitkeä 
ja piiloutuu haavoittuneena pesäkoloonsa.
  

Etelä-Afrikka  
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Impala: Säkäkorkeus: 100 cm, Paino: 40 - 80 kg, Jahti: 
elää pusikkoalueilla tasamaalla ja laaksoissa. Seka- ja 
uroslaumoja. Ampumamatka 150 m. kaliberi .243-.300wm. 
Haavoittuneena sitkeä ja piiloutuu helposti tiheikköihin.  

Valkopäätopiantilooppi/Blesbuck: 
Säkäkorkeus: 100 cm, Paino: 60 - 85 kg Jahti: Elää avoimilla 
ja puoliavoimilla ruohosavanneilla. Seka- ja uroslaumoja. 
Ampumamatka 50-300 m, Kaliberi .243-300wm, Sitkeä ja 
vaikeasti lähestyttävä.  

Vuoriruokoantilooppi/Mountain Reedbuck: 
Säkäkorkeus: 75 cm, Paino: 30 - 40 kg Jahti: Elää 
ruohoisilla mäillä ja kuivissa jokitörmissä. Sekalaumoja ja 
yksittäisiä pukkeja.. Ampumamatka 100-250m.  Kaliberi 
.243-300wm. Ei sitkeä, mutta piiloutuu rinteille helposti 
haavoittuneena.

Hyppyantilooppi/Springbuck: 
Säkäkorkeus: 75 cm, Paino: 30-50 kg, Jahti: elää ruo-
hosavannilla ja harvassa pensas savanilla, vaikea hiipiä 
lähelle. Seka- ja uroslaumoja. Ampumamatka 100-300 
m.kaliberi .243 -.300wm. Ei sitkeä ja helppo seurata riista-
laukauksen jälkeen aukealla.

Sukeltaja-antilooppi/Duiker: Säkäkorkeus: 51 cm, Paino: 
15 - 25 kg , Jahti: elää pusikoissa ja jokitörmillä. Yksittäisiä 
eläimiä tai pienlaumoja. Ampumamatka 50-100m. Kaliberi 
haulikko 5mm tai .243-.308win Ei sitkeä, mutta piiloutuu 
tiheään pusikkoon haavoittuneena. 

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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Eläintäyttämö Trofe Art 
Jarno Raiski

Valmistamme:

• nisäkkäät • linnut • kalat • päät 
• eksoottiset eläimet  • kallotrofeet 

• myytävänä myös valmiita töitä 
• nopeat toimitusajat 

• korkealaatuinen
• vertailun kestävä hintataso

Trofe Art, Jarno Raiski
Tuomitie 4, 63700 Ähtäri, FINLAND  |  +358 40 5819 624  |  trofeart@elisanet.fi  |  www.trofeart.tk

Norma Oryx 
Täydellinen laajeneminen

TTTTTTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhttttttttttuuuuuuuuuuummmmmmmmiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnn kkkkkkkkkkeeeeeeeeeeessssssssssssssskkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiipppppppppppppppiiiiiiiiissssssssssstttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssäääääääääääää
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Namibia 2011  
JAHTIPAKETIT

Järjestämme Namibiaan myös muita 
metsästysmatkoja, jotka räätälöimme juuri sinun toiveittesi mukaan!

Yhteyden otot: +358 40 5515 669 tai tero@jahtimatkat.net

4-8 metsästäjää

1.  Lähtö Suomesta

2.  Saapuminen aamulla Windhogiin, kuljetus leiriin   
(Kataneno n. 270 km)

3-7.  Metsästystä

8.  Siirtyminen Windhogiin, kiertoajelua, nähtävyyksiä,  
ostoksia jne. Illalla lento Eurooppaan

9.  Saapuminen Suomeen

Hinta sisältää kolme kaatolupaa. Kaadettavat eläimet voit 
valita seuraavista: Oryx, Warthog, Hartebeest, Springbuck tai Blue 
Wildebeest naaras.

Hinta sisältää myös: majoitukset, ruokailut ja alkoho-
littomat juomat leirissä, pesupalvelut, oppaat, jäljittäjät, riistan 
maastokäsittelyn, metsästyslisenssit, kaikki kuljetukset sekä 
lähtöpäivänä tutustumisen kirtoajeluineen Windhoegissa oman 
maun mukaan.

Hinta ei sisällä: lentolippuja tai lennoista mahdollisesti 
aiheutuvia lisäkustannuksia, trofeista muodostuvia kustannuksia, 
tippejä, alkoholijuomia, tavara- tai matkavakuutusta, lisäkaato-
eläimiä, lisäaktiviteettejä.

Hinta: 2490 € / metsästäjä
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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Jousellakin onnistuu, kun sen osaa...

tutkahemmo.fi
KOIRATUTKAHUOLTO 
JA MYYNTI

Sähköasennus Hemmot Oy  |  Mestarintie 14  |  82600 Tohmajärvi
Janne Mielonen  |  040-5407086



Zimbabwe

PUHVELI
Paketti sisältää:
• 1 trofeepuhvelin kaatoluvan

• 7 metsästyspäivää 

• 1:1 metsästys

• oppaat ja jäljittäjät

• majoitukset ja ruokailut juomineen jahdin aikana

• päivittäinen pesulapalvelu

• kuljetukset jahdin aikana

• valtion verot

• saaliin maastokäsittelyn

Hinta ei sisällä:
• lentoja Helsinki - Zimbabwe – Helsinki

• lennoista mahdollisesti koituvia lisäkustannuksia

• sisäisiä charterlentoja hinta riippuu montako metsästäjää 
matkassa tai vaihtoehtoisesti maakuljetusta metsästys-
alueelle

• ylimääräisiä kaatoja

• eläinten lähtökuntoon saattamisesta, rahdista tai täyttämi-
sestä koituvia kuluja 

• tipit ammattimetsästäjä/leirin henkilökunta

• vakuutusta 

• ylimääräisiä aktiviteetteja

• mahdollisia hotelliöitä ennen/jälkeen metsästyksen

Tero Kantelo 
+358 40 5515 669
WWW.JAHTIMATKAT.NET 
Suomen Jahtimatkat Oy 
Hunting Travels Finland LTD 

7950 € 
/ metsästäjä

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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Kaakon Nettipalvelu Oy
Lappeenranta
Pekka Hannonen
pekka@knp.fi
050 582 6523

KNP kameravaljas
on nyt karhukoiramiesten toivomuksesta kaksivärinen.
Katso lisää osoitteesta kameravaljas.fi



AFRIKAN TAUDIT

Afrikkalainen 
punkkikuume 
(African tick bite fever)

Taudin aiheuttaja on punkin syljessä oleva bakteeri’. Tautia esiin-
tyy ainoastaan eteläisessä Afrikassa eikä sitä tule sekoittaa muihin 
punkkien levittämiin tauteihin kuten borrelioosiin eli Lymen tautiin 
tai puutiaisaivokuumeeseen eli Kumlingen tautiin.

Taudin aiheuttaa riketsioihin kuuluva Rickettsia africae -baktee-
ri. Jhmisiin tauti tarttuu punkkien välityksellä. Tautina Afrikkalai-
nen punkkikuume on yleensä lievä. Vakavat komplikaatiot tai kuo-
lemaan johtaneet tapaukset ovat harvinaisia. Jos punkki pääsee 
puremaan, vedä se pois ihosta ja pyyhi purema-aluetta alkoholilla 
tai antiseptisellä voiteella.

Punkkikuumeen oireisiin kuuluu:
Musta, halkaisijaltaan 2-5 mm jälki puremakohdassa
Flunssaoireet kuten kova päänsärky
Korkea kuume
Turvonneet imusolmukkeet puremakohdan lähellä
Ihottuma koko kehon alueella
Tarvittaessa tautia hoidetaan antibiooteilla (doksisykliini tai ter-

ramysiini). Tartuntoja voi ehkäistä välttämällä paikkoja, joissa pun-
kit viihtyvät. Sopiva vaatetus, pitkähihainen paita, pitkät housut ja 
saappaat, auttaa ehkäisemään punkkien pääsyä iholle. Hyönteis-
karkotteita voi myös käyttää. On myös syytä olla tarkkana ja pois-
taa puremaan päässeet punkit mahdollisimman nopeasti.

Lääkäriin on syytä ottaa yhteyttä, mikäli oireet ja etenkin niskan 
jäykkyys jatkuvat yli viikon punkin irrottamisesta, riippumatta siitä 
jäikö puremasta jälki vai ei.

Käännös: Kalle Kinnunen 

Lisää tietoa löydät Internetistä hakusanalla Riketsia.
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Kaakon Nettipalvelu Oy
Lappeenranta
Pekka Hannonen
pekka@knp.fi
050 582 6523

KNP kameravaljas
on nyt karhukoiramiesten toivomuksesta kaksivärinen.
Katso lisää osoitteesta kameravaljas.fi
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Suuren riistan metsästyksessä 
ei ole varaa kompromisseihin.
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ELÄINTENTÄYTÖN 
HUIPPULAATUA!

eläintentäyttäjä 
Sami Karppinen
050 383 4352
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Ratakatu 37 – 39, LAPPEENRANTA, Puh. (05) 6129 000, www.koskimies.fi
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Absehen 60 
beleuchtet

Tarkkuusoptiikkaa vaativalle metsästäjälle
Duralyt kiikaritähtäinsarja on nyt saatvissa valaistulla ristikolla 60. Erittäin
kirkas ja hieno valopiste on täydellinen päivä- ja yökäyttöön minimaalisella
kohteen peitolla. Monikalvopäällysteiset linssit takaavat terävän ja kirkkaan
kuvan vaikeissakin olosuhteissa.
Duralyt mallit: 1.2 - 5 x 36, 2 - 8 x 42 ja 3 - 12 x 50.
Ristikot: 6 ja 60 (valaistu)
Made in Germany.

Ylivoimainen
näköelämys

Hiuksenhieno valaistu ristikko 2. kuvatasossa.
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.fi

Maahantuoja:
All Optics Finland Oy
Vernissakatu 6 A
01300 VANTAA

Puh. +358 207 559 480

UUTUUS: Duralyt kiikaritähtäinsarja valaistulla ristikolla

UUTUUS: Valaistu
ristikko 60


