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Neljäs kerta, vaan ei viimeinen

Malis-huhtikuun vaihteessa tänä vuon-
na toteutui matka, jota oli alettu suun-
nitella heti edellisen jahdin päätyttyä. 
Tarkoituksena oli saada Tiny Ten ryh-
mään kuuluva Eastern Cape Grysbok 
-antilooppi. Kiivasta yhteydenpitoa 
PH:n (Professional Hunter) Louw Pie-
terseen, joka tulisi toimimaan neljän-
nen kerran PH:nani tällä reissulla.

Matka suuntautui jälleen Eastern 
Capen alueelle, joten lensimme East 
Londoniin, aivan Intian valtameren 
rannalle. Tero Kantelo oli vastassa ken-
tällä ja matka jatkui Iron Gate Safaris:n 
jahtialueille ja Lodgeen.

Iron Gate Safaris sijaitsee noin 1 ½ 
tunnin ajomatkan päässä East Londo-
nin lentokentältä. Perille päästyämme 
pesemme pois matkan pölyt, syöm-
me ja tutustumme paikkaan. Tila on 
vuorten ympäröimä ja joki virtaa aivan 
rakennusten lähituntumassa, joten 
odotan täydellistä matkaa. Jo viime 
reissustani oppineena Tero oli varan-

nut Coca Colaa noin rek-
kalastillisen.

Aikaisin aamulla koh-
distamme aseet. Mukana-

ni on Blaser 93, kaliberissa 
6.5 x 57 ainoastaan tuota 

Grysbok jahtia varten. Eläin 
painaa noin 10-12 kg, joten ei 
siihen isoa kanuunaa tarvita.

Kohdistusten jälkeen vilk-
kaasti maastoon. Päivä kuluu 

etsien Mountain Reed-
bokia, vuoristoa 

koluten ylös ja alas, mutta eläin pysyy 
piilossa.

Seuraavana päivänä lähdemme 
Port Elizabethin suunnalle, kauan odo-
tetulle Grysbok jahdille. Eläintä oli yri-
tetty jo useasti aikaisemmilla reissuilla, 
mutta tuloksetta. Vain naaraat ovat su-
vainneet näyttäytyä aikaisemmin. Nyt 
odotukset ovat korkealla, olihan eläintä 
kaadettu usein noilla seuduilla, vaikka 
lupia myönnetään harvakseltaan, ehkä 
1-2 per safaripaikka vuodessa. Jahti to-
teutetaan hämärässä/pilkkopimeässä 
valonheittimen avustuksella. Saavum-
me perille, laitamme tavaramme huo-
neisiin, ruokailemme pikaisesti, koska 
alkaa jo hämärtää. Tavarat kyytiin Toyo-
tan lavalle ja matkaan.

Valonheitin et-
sii pilkkopime-
ässä silmäpa-
reja pelloilta, 
vuorenrinteil-
tä, maissipel-

loilta ja 
tiheäs-
tä hei-
nikois-

ta. Lavalla ovat paikan omistaja, Louw, 
minä ja kaksi tummaa Trackeria. Aluetta 
on haravoitu autolla noin kahden tun-
nin ajan, eikä mitään ole nähty. Sitten 
äkkiä pusikossa kiiluu silmäpari ja PH 
kehoittaa olemaan valmiina. Liuutan 
varmistimen pois päältä Blaseristani.

Kaikki etsivät sarviparia eläimen 
päästä, se on Grysbok, mutta sarvia ei 
näy. Jälleen kerran se on naaras, iso 
uros antaa edelleen odottaa itseään. 
Paikan omistaja sanoo;” Kaj, takaisin, 
emme lähde ennen kuin uros on löy-
detty”. Ajatus kihelmöi ja valaa uskoa, 
että vielä sinä yönä sen kohtaamme. 
Jälleen kerran pysähdyimme tarkaste-
lemaan pimeässä kiiluvaa silmäparia. 
Naaras ruokailee. Uskoimme, että nyt 
uroskin on lähettyvillä. Äkkiä huomaan 
liikettä pellolla, vasemmalla puolel-
la. Pysähdymme. Käännämme valot 
osoittamaani suuntaan. Ja siellähän se 
on, kahden vuoden odotus ja etsintä. 
Valtavan suuri uros noin 20 m päässä 
autosta korkeassa heinikossa. PH in-
nostuu ja sanoo: ”Ammu heti kun si-
nulla on mahdollisuus”. Aseeni kiikari 

etsii eläimen heinikosta, punai-
nen piste hakee eläimen 

keskiosaa mahdollisim-
man nopeasti. Pienen 

odotuksen jälkeen, 
elämäni Easton 

Cape Grysbok 
astuu koko-
naan esiin. 
Kevyt pu-
ristus lii-
pasimes-
ta ja 6.5 



x 57 tekee sen työn, mihin se on tar-
koitettu.

Grysbok makaa hengettömänä hei-
nikossa ja koko porukka tuulettaa ja rie-
muitsee kaadosta. Jopa kuski taputtaa 
käsiään ohjaamossa. Tunne on sanoin 
kuvaamaton. Asiaan kuuluvat valoku-
vat otetaan. 

Listallani seuraavana on harvinai-
nen pieni kissapeto, Genet Cat, jonka 
reviirillä olemme. Kun lähdemme pa-
luumatkalle PH koputtaa jälleen auton-
kattoon ja huutaa: ”Genet, Genet”. Va-
lokeila etsii nopeasti kaatuneen puun 
heinikosta, jota pitkin Genet Cat kiipe-
ää. Kiipeilyreissu jää kisun viimeiseksi. 
Matkaa kohteeseen oli noin 40-50 m ja 
kissa tipahti puusta kuin eno veneestä, 
kuten sanonta kuuluu. Large Spotted 
Genet Cat vedetään yli listaltani. Erit-

täin hieno kissaeläin, mutta peto siinä 
kuin tosi isot serkkunsa, Gepardi, Leo-
pardi ja Serval Cat.

 Suorituspaineet oli nyt nollattu, 
kiitos siitä Terolle, joka löytää oikeat 
henkilöt ja PH:t, jotka auttavat toteut-
tamaan unelmaani. Listallani on vielä 
Iso Warthog (pahkasika), Fallow deer ja 
Impala, 24”, joka on jonkin sortin ”ku-
ningasmitta” Impalalle. 

Louwn kanssa kävelemme alueita 
ristiin rastiin, on vuoristoa, tasankoa, 
kivikkoa, pusikkoa ja isoa pusikkoa. 
Valoisaa aikaa on jäljellä noin 3 tuntia 
kun pysähdyimme korkean kukkulan 
huipulle lepäämään ja kiikaroimaan 
toisen kukkulan rinteitä. Äkkiä Louw 
pomppaa pystyyn, asettaa kolmijalka-
ni valmiiksi ja taas kiikaroi. Ammu! Sa-
noin, että anteeksi kuinka. Ammu nyt 
ihmeessä, julmetun kokoinen sika vas-
tarinteellä. Ammu! Katselen kiikareilla 
vastarinnettä, mutta kun en löydä, niin 
en löydä. Asetan kiväärini kolmijalalle 

ja Louw suuntaa sen kohti sikaa, mutta 
kun ei osu silmään, niin pirun vaikeaa 
on ampua. Louw pomppii ja vaikeroi: 
”Voi hemmetti soikoon, sika pääsee 
karkuun jos et ammu”. Hermostun ja 
sanon, että jos et nyt oo hiljaa ja rau-
hoitu, saat kolmijalasta kohta otsaas. 
Molemmat katsomme tiukasti toisiam-
me hetken. Tilanne laukeaa ja päättyy 
hiljaiseen nauruumme. 

Jatkan kiikarointia, nopea liike pal-
jastaa sian piilopaikan ja näen massii-
viset syöksyhampaat.

Mittaan kiikareillani matkan, 176m. 
Valopiste hakee sian lapaa ja siihen 
osoitteeseen lähetän ensimmäisen 8.2 
g Hirtenberger luotini. Sika notkahtaa, 
ottaa muutaman askeleen eteenpäin, 
pysähtyy ja vaappuu edes takaisin. 
Ammun varmistukseksi toisen kerran. 

Sika kuukahtaa kyl-
jelleen ja kaatuu sit-
ten kahden pensaan 
väliin. 

Juoksemme jäl-
jittäjän kanssa rin-
teeltä toiselle. Louw 
ohjaa meitä vasta-
rinteeltä huutamalla 
ohjeita. Sekä sika, et-
tä sen hampaat ovat 
todella suuria. Pi-
meys alkaa jo hiipiä 
paikalle. Minä ja kol-
me tummaa mies-
tä vedämme sikaa 
pressun päällä pitkin 
vuoren rinnettä alas. 

Sitten loppuvat 
voimat. Tankkaan 
kolme tölkillistä 

Louwn tuomaa Cocista, että suurin 
nestehukka hellittää. Louw ottaa paik-
kani vetohommissa. Nyt on jo pime-
ää, menen autolle, otan taskulampun 
ja kiiruhdan näyttämään valoa muille. 
Valokuvat otetaan vasta kämpillä.

Käy ilmi, että sikani on suurin, jo-
ka on koskaan ammuttu tältä alueelta, 
ruho painaa yli 100 kg. Tyytyväisempi 
en olisi voinut enää olla. (Kuva löytyy 
keskiaukeamalta).

Seuraavan päivän saaliini on Kuu-
sipeura. Matkaa kohteeseen on  noin 2 
tuntia. Tavarat kasaan ja maastoon kii-
karoimaan. Pian kuuluu Kuusipeuran 
ääntelyä, kiima-aika on alkamassa. Jäl-
jitämme urosta parin tunnin ajan, nä-
köyhteyden saamme useaan kertaan, 
mutta riittävän lähelle emme pääse. 
Aseeni on kohdistettu 200 m, ja eläi-
meen on matkaa noin 400 m. Haluan 
olla 100 % varma, että osun kuoletta-
vasti eläimeen, kun laukauksen hinta 
on 750 euroa. 

Lounastamme ja odotamme ilta-
päivää. Löydämme usean naaraan ja 
nuoren uroksen lauman, mutta ei sel-
laista josta olisin ollut kiinostunut. Sit-
ten näimme kaksi jotakuinkin identtistä 
urosta kylki kyljessä kiinni erään pusi-
kon reunassa. Louw sanoo, että ovat 
nyt tämän alueen suurimmat, mutta ei-
vät sellaisia kuin olemme hakemassa. 
Laitan kolmijalan kuitenkin valmiiksi ja 
asetan Blaserin paikoilleen. Katselen 
”veljeksiä” kun viereisestä pusikosta 
pilkistää pää ja sarvet. Kysyn Louwlta, 
miltä tuo sinusta näyttää? Tumma, mel-
kein musta uros nousee seisomaan ja 
tulee ulos pensaikosta. Se on epäile-
mättä koko ryhmän johtajauros, pomo. 
Taas mittaan matkaa ja lukemiksi tulee 
244 m. Tilannetta hankaloittaa, että kol-
mijalkaa ei saada hyvään asentoon ki-
vikkoisessa maastossa ja ampumamat-
ka on alaviistoon, tasangolle. Sydän 
jyskyttää ja kiikari vaeltaa sinne tänne 
Kuusipeuran lavassa. Ammu! Lasken 
vikaan ampumakulman, luoti tärähtää 
eläimen etujalkaan, aivan yläosaan.

Uros lähtee karkuun kohti toisen 
Outfitterin maita. Otan kolmijalan kan-
toon, uusi kuti piippuun, varmistin 
päälle ja vauhdilla eläimen perään. 
Tumma mies jää antamaan suuntimia. 
Pyrin pääsemään madollisimman lä-
helle eläintä. Lopulta löydän sen le-
päämässä ison puun alta, se vaikuttaa 
olevan kunnossa, mutta kiikaroidessa-
ni huomaan, että jalasta vuotaa verta ja 
siksi on tärkeää saada eläin kaadettua. 
Pystytän kolmijalan, hengitän syvään ja 
tähtään. Juuri kun aion puristaa liipai-
sinta, eläin ryntää juoksuun, ilmeisesti 
tuulen suunta kääntyi ja se haistoi mi-
nut. Perään taas. Seuraan sitä rauhalli-
sesti kävellen ja äkkiä se seisoopusikos-
sa edessäni. Hartiat ja pää näkyvissä, 
muu osa ruumiista pusikon takana. 
Ammun pusikon läpi oletettuun lavan 
kohtaan. 

Jälleen kerran eläin lähtee juok-
suun. En voinut ampua ohi. Matkaa 
oli vain noin 80 m. Olen murtunut ja 
masentunut. Nyt en saa enää uutta 
tilaisuutta. Kiikaroin kukkulalle, min-
ne tumma jäljittäjämme jäi antamaan 
suuntimia. Mies heiluu siellä peukalo 
pystyssä ja tuulettaa kuin olisi tehnyt 
maalin jossain lajissa. Olisiko luotini 
sittenkin osunut. Etsin pensaitten takaa 
ja sisältä ja siellä se on noin 30 m pääs-
sä minusta. Riemuissani vetäsin pienet 
Break Dancet kaadon kunniaksi.

Louw tulee avolavan kanssa paikal-
le, kättelyt, valokuvat, eläin kyytiin ja 
päivä on saanut arvoisensa päätöksen.

Viimeisenä päivänä listallani on 
vielä se Impala, 24”. Sitä lähdetään etsi-
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mään paikasta, jonka Tero on löytänyt. 
Kuuleman mukaan alueella liikuskelee 
muutama oikein iso. 

Aurinko paistaa lämpimästi ja tai-
vaalle alkaa kerääntyä tummia ukkos-
pilviä. On vain ajan kysymys, koska 
saadaan vettä niskaan ja urakalla.

Taas kävelemmen ja kiikaroimme. 
Löydämme 14 Impalan lauma, johon 
kuuluu useampi eri-ikäinen uros. Jou-
kossa on kaksi huomattavasti muita 
kookkaampaa. Kiikaroimme näitä kahta 
ja valitsemme kohteeksi suuremman.

Kolmijalka on taas paikoillaan, lau-
kaus, Impala hyppää suoraan ylöspäin 
ja koko lauma säntää karkuun. Louw 
sanoi, että osuin liian ylös lähelle nis-
kaa. Etsimme lauman uudelleen. Suu-
resta uroksesta valuu verta, laukaukse-
ni on osunut liian ylös, lähelle kaulaa. 
Luoti on mennyt suoraan läpi. Eläimet 
haistavat meidät ja lähtevät taas juok-
suun. Iso uros pysähtyy laakson pohjal-
le, matkaa on 270 m. blaser pamahtaa. 
Se on puhdas ohilaukaus. Taas etsim-
me eläimet tiheästä pusikosta. Alueen 
omistaja on tullut myös paikalle seu-
raamaan jahdin etenemistä. Kolmijalka 
taas paikoillaan, laukaus.

Taas lähdettiin. Kun järki ei ole täy-
sillä mukana tähtäyksessä, tulos on sen 
mukainen. Laukaukseni osui Impalaa 

aivan liian taakse ja liian ylös. Eläin 
on huonossa kunnossa.Minua hävet-
tää vietävästi. Impala juoksee muun 
lauman mukana karkuun ja ne etsivät 
toisen tiheän puskan. Paikan omistaja 
ja Louw löytävät kiikarilla eläimen sei-
somasta puun vierestä. Onnistun kier-
tämään pusikon ja tähtäämään eläintä 
suoraan edestäpäin rintaan. Neljäs luo-
ti osuu eläintä keskelle rintaa. Se kaa-
tuu niille sijoilleen, mutta elää vieläkin. 
Kokeilen kolmijalalla sen silmää, silmät 
liikkuivat. Vasta viides laukaus noin 3 
m etäisyydeltä suoraan sen  sydämeen 
päättää kärsimykset.

Asian ainoa hyvä puoli on, että eläin 
löydettiin ja saatiin lopetettua. Päästy-
ämme leiriin, jännitimme, on-
ko tämä sarvipää todellakin 
24” vai alle. Louw mittaa kah-
desti ja ilmoittaa: ”Onneksi ol-
koon, Impalasi on 24”.

Viimeinen ilta vietetään lei-
rissä syöden herkullisia ruokia 
ja nauttien talon loistavista pu-
na- ja valkoviineistä. Takassa 
palaa tuli, vaihdamme mieli-
piteitä jahdeista, eläimistä ja 
metsästyharrastuksesta yleen-
sä. On hienoa vain istuskella 
ja nauttia illasta ja ilmapiiristä. 
Cocista kuluu illan mittaan. 

Jo viimeisenä iltana alan valmistel-
la seuraavaa jahtiani marraskuulle. Nyt 
eläimet on jo listattu, PH varattu, lento-
lippukin on alustavasti varattu, ei puu-
tu kuin, jahtipäivien lukkoonlyöminen. 
Mutta se on sitten jo toinen juttu.

 Kiitokset  Terolle ja Melissalle lois-
tavasti organisoidusta safaristani. Mi-
tään ei jätetty sattuman varaan, kaikki 
toimi kuin sveitsiläinen kello. Kun am-
mattilainen hoitaa homman, lopputu-
los on erinomainen.

 Tarkkoja ja suoria laukauksia jahti-
kaudelle 2012.

  Kaitsu
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ELÄINTENTÄYTÖN 
HUIPPULAATUA!

eläintentäyttäjä 
Sami Karppinen
050 383 4352



Discover tomorrow´s
innovations today:

zeiss.com/zeissexperience 

Löydä pienimmät yksityiskohdat -
koe suurimmat elämykset. 
Näiden hetkien eteen teemme töitä.

ZEISS
EXPERIENCE

Koe huomisen ratkaisut
jo tänään

zeiss.com/zeissexperience

CONQUEST HD: teknisten toteutusten uusi taso.

Luonto ei lepää, ei myöskään Carl Zeiss. Selkeimmin tämän huomaa uudessa 

CONQUEST HD kiikarimallissa, ennennäkemätön muotoilu, ergonomia ja optiikka. 

Tässä täydellisessä monikäyttömallissa, Made in Germany, on onnistuttu yhdistämään 

perinteinen ZEISS-laatu ja modernein teknologia kohtuulliseen hintaan.

CONQUEST HD on portti Carl Zeiss Premium-luokkaan.

www.zeiss.com/sportsoptics

// Conquest
ZeIss. eDeLLÄKÄVIJÄ VuoDestA 1846.

PP_Conquest_HD_ZF_Rothirsch_DACH_FIN_210x297.indd   1 5/25/2012   10:53:10 AM
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www.norma.cc
www.ukpallas.fi Myynti: alan liikkeet

Suurriistan metsästyksessä 
ei ole varaa kompromisseihin.

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
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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:
Suomen jahtimatkat oy
www.jahtimatkat.net

•  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.

Venäjän ja 
Aasian -paketit
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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 

8800 € 
/ metsästäjä

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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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
•  ruokajuomat, olut ja ruokaviinit
•  suomalainen opas sovittaessa
•  riistan maastokäsittely
•  trofeiden rahdin järjestely
•  trofeiden ja asiakirjojen tarkastus

Lisäpalveluna, vuokra ase + panokset 25e/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.  

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.

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.
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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

Namibia  
JAHTIPAKETIT

JAHTITARJOUS!
■  6 – 8 metsästäjää (ohjelma kuten yllä).

■  Paketti sisältää 4 kaatoeläintä:  
oryx, warthog, hartebeest ja blue 
wildebeest (kaatoeläimet ovat 
naaraita).

■  Näiden lisäksi saa kaataa oppaan 
valitseman oryxin ilmaiseksi (ei sis. 
trofetta).

■  Hinta 1690 €/metsästäjä
 
Paketteja rajoitetusti.

Pidätämme oikeuden 
hinnan muutoksiin.



Viime vuosina minulta on usein 
kysytty Afrikan metsästyksen eet-
tisyydestä. Olen väsymiseen asti 
kerrannut perusasioita: ilman kau-
pallista metsästystä Afri-
kan eläinkanta kansallis-
puistoja lukuunottamatta 
olisi jo kadonnut. Tosiasia 
on myös se, että Afrikan 
villieläinkanta on tänään 
suurempi kuin esim. 100 
vuotta sitten. Tämä johtuu 
siitä, että trofee-eläiminä 
riistalla on enemmän ar-
voa kuin pelkkä liha-arvo.

Kuitenkin yhä useam-
mat metsästäjät koettavat 
löytää ns. eettisesti hyväk-
syttäviä perusteita harjoit-
taa harrastustaan myös 
Mustalla Mantereella. Tar-
kastelen lyhyesti muuta-
maa mielenkiintoista jah-
timuotoa, joiden oikeutus 
on helppo selittää.

 Vahinkoeläinjahdit: 
Lempijahtini on paviaanijahti, vaik-
ka tämä kuulostaakin täysin nauret-
tavalta. Paviaanijahti on äärettömän 
haasteellista, mikäli tavoitteeksi ase-
tetaan suuren ja vanhan uroksen 
metsästäminen. Paviaani on usein 
älykkäämpi ja ovelampi kuin tyhmä 
mies: paviaani ei helposti tule alle 
300 metrin etäisyydelle ihmisistä. 
Samoin paviaanien ollessa ryöstö-
retkillä, lähettää lauman johtaja en-
sin ryöstöalueelle nuoret naaraat ja 
poikaset, sitten vanhemmat naaraat 
ja vähäisemmät urokset ja viimeise-
nä saapuu alueelle johtava uros. Var-
muudeksi paviaanit jättävät usein 
tähystäjiä, jotka varoittavat äänek-
käällä haukullaan mahdollisesti uh-
kaavasta vaarasta.

Paviaanijahti vaatii tarkkaa suun-
nittelua. Jahtimiehen on tutustutta-
va  tarkoin alueeseen jossa paviaanit 

käyvät ryöstöretkillään ja ymmär-
rettävä paviaanien kulkureitit sekä 
tähystäjien paikat. Tämän jälkeen 
rakennetaan piilokoju mielellään pa-

viaanien jo ollessa yöpuulla ja kojun 
valmistuttua sen annetaan olla tyh-
jänä päivän pari, jotta eläimet ehti-
vät tottua siihen. Kojuun ryömitään 
aamuvarhain ennen kuin paviaanit 
ovat jalkeilla. Sitten vain odotetaan 
kunnes haluttu uros ilmestyy ampu-
malinjalle…

Paviaanit ovat Afrikassa vihattuja 
tuhoeläimiä, jotka aiheuttavat suur-
ta vahinkoa paikallisten ihmisten sa-
doille. Mikäli lauman johtajan onnis-
tuu ampumaan sadonkorjuuaikaan, 
saa tästä paljon kiitosta maanvilje-
lijöiltä.  Ammutusta paviaanista saa 
esim. hienon kallotrofeen, joka on 
täysin vertailukelpoinen esim. leo-
pardin kallon kanssa.

PAC elefantit:
Monin paikoin norsut aiheuttavat 
uskomatonta tuhoa. Näitä norsu-
ja harvennetaan ns. PAC –jahdeis-

Eettisellä asenteella Afrikkaan 
(Tai ainakin halvemmalla)

sa (=Problem Animal Control). Olin 
maaliskuussa 2001 Zimbabwessa 
syrjäisillä mustien viljelyalueilla par-
tion mukana, joka auttoi alkuperäis-

väestöä maissipeltojensa 
suojelussa. Käytännössä 
partiollemme ilmoitettiin, 
missä norsut tuhosivat öi-
sin satoa, jonka jälkeen 
menimme paikalle odotta-
maan norsulaumaa.

Maissipelloilla norsu-
lauma kykeni helposti tu-
hoamaan parissa yössä 
usean sadan henkilön ky-
län vuoden sadon ja on 
ymmärrettävää, että vaih-
toehtoina oli yhden nor-
sun kuolema tai koko kylän 
nääntyminen nälkään. Zim-
babwessa ei ole sosiaali-
turvaa, joten sadon menet-
täminen tarkoitti todellista 
hätää kyläläisille.

Paviaanin kallo ei häviä leopardin kallolle mikäli vertaamme 
trofeiden näyttävyyttä

Caracal eli aavikkoilves on uskomatonta 
tuhoa tekevä kissaeläin. Tämän ammuin 
lammasfarmilla Etelä-Afrikan Eastern 
Cape provinssissa.
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Tavallisesti norsut saapuivat 
edellisenä yönä vierailemalleen 
maissipellolle pimeän laskeuduttua. 
Tällöin metsästäjien tehtävänä on 
hiipiä pellolle säkkipimeässä, valita 
siluetiltaan ja omaa turvallisuuttaan 
ajatellen sopiva eläin ja ampua se. 
Tällainen jahti on järjettömän pelot-
tavaa ja en tule enää koskaan läh-
temään mukaan norsujen PAC-jah-
teihin; kerta riittää! Näihin jahteihin 
kuuluu se, että norsun nahka ja syök-
syhampaat jäävät valtion omaisuu-
deksi ja kyläläiset saavat lihan. Sitä-
hän tulee useampia tuhansia kiloja.

Sopiva trofee jahdista ovat nor-
sun häntäjouhista tehty rannekoru. 
Teetin itselleni yhden Afrikassa ja 
toisen kultasepällä Itävallassa. Lisäk-
si annoin vastaavat korut muistoksi 
läheisilleni. Aina kun otan käteeni 
norsujahtini ainoan trofeen, tunnen 
kylmän väristyksen selässäni. Unoh-
tumaton jahti ja sen lisäksi jahti oli 
erittäin edullinen!

Karjansyöjät:
Olen ollut maatalousalueilla sekä 
leijona- että leopardijahdissa. Jah-
din ajatuksena oli saalistaa karjaa 
varasteleva kissaeläin. Tällainen jah-
ti on upeaa, sillä siinä metsästetään 
hienoa riistaeläintä ja metsästäjä saa 
myös itselleen trofeen. Kaiken lisäksi 
vahinkoeläimen metsästäminen on 
halvempaa kuin ns. trofee-eläimen.

Merkittävää on se, että riistaeläi-
men metsästykselle on ns. yleises-
ti hyväksyttävä syy. Tällainen met-
sästys on tarkoitusperiltään hyvin 
erilaista kuin metsästettäväksi kas-
vatetun petoeläimen ampuminen 
suljetussa tarhassa. Vahinkoeläimet 
ovat tyypillisesti vapaina aitaamat-
tomilla alueilla liikkuvia eläimiä ja 
niiden metsästäminen on huomatta-
vasti vaikeampaa kuin aidatuilla alu-
eilla olevien eläinten metsästys.

Minulta on usein kysytty miten 
olen voinut ampua upean leopardin 
ja täytätyttää sen vuoteeni yläpuo-
lelle. Kun kerron kyseisen leopar-
din tarinan ja miten se varasti karjaa 
vuoristoisella Musarabanin alueella 
Zambesin laakson yläpuolella, tulee 
tarinasta paljon mielenkiintoisempi. 
Jahtini ajatuksena ei ollut ampua 
leopardia vaan tietty leopardi, joka 

ei voinut elää rinnan maatalousvä-
estön kanssa. Afrikassa usein ihmis-
ten ja eläimistön välinen ristiriita on 
todellinen.

Vahinkoeläinjahdeilla on toi-
nenkin puoli: nämä jahdit ovat tyy-

seen ja yleensä normaalijahtia edul-
lisemmin. Yksi unohtumattomista 
jahdeistani oli tällainen harvennus-
jahti Doman alueella Zimbabwessa 
tammikuussa 2000. Jahti jäi mie-
leeni useasta syystä: en koskaan 
ole ollut niin kuumassa paikassa ja 
nähnyt niin paljon käärmitä ja hämä-
häkkejä. Mieleenpainuvin kokemus 
oli kuitenkin se kun juoksin pitkään 
jäljittämäni hirviantiloopin perässä 
ja laukaisin .375 kaksoisluodikkoni 
siten, että ase ei ollut kunnolla olal-
lani ja tuloksena oli kaksoislaukaus. 
Tähtäinkiikari iski silmieni väliin sel-
laisella voimalla, että putosin tajut-
tomana maahan. Jahdista minua 
muistuttaa kunnon arpi nenäni ylä-
puolella sekä hieno elandtrofee.

Meidän Afrikkaa rakastavien met-
sästäjien tulisi aina vaatia kaikilta 
jahdeiltamme ehdotonta eettisyyttä. 
Valtava osa matkanjärjestäjistä on 
eettisesti korkeatasoisia yrittäjiä se-
kä valtaosa ammattimetsästäjistä on 
luontoa ja sen eläimistöä rakastavia 
ammattilaisia.

Ainoastaan pitämällä huolen sii-
tä, että jahtimme täyttävät aikamme 
eettiset vaatimukset, voimme taata 
harrastuksemme tulevaisuuden.  Ih-
minen on jo niin vieraantunut luon-
nosta, että useat meistä eivät enää 
ymmärrä luonnon tasapainoa ja ih-
misen roolia tasapainon vaalijana. 
Metsästäjien tehtävänä on myös li-
sätä muun väestön tietämystä.

Dr Kari Luomakoski, PhD, MBA

pillisesti halvempia kuin normaalit 
trofeejahdit. Usein karjankasvatus-
alueilla esim. shakaalin ampuminen 
on lähes ilmaista tai täysin ilmaista.

Yksi suosittu  edullinen jahti-
muoto on ns. harvennusjahti. Usein 
rajatuilla riista-alueilla jonkin eläin-
lajin kanta ylittää alueen kestoky-
vyn. Tällöin metsästäjille tarjotaan 
mahdollisuutta kannan harventami-

PAC norsun metsästäjän trofee.

Melko luonnollisen näköinen.
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Keilers kyttäyskopit EPS-elementeistä 
(50 mm styroksieriste kahden 2 mm pellin välissä)
• Sisäkorkeus (säkä)185 cm, –hyvä seisontakorkeus
• Irroitettava katto pikalukituksella
• Kolmella sivulla äänettömästi aukeava ikkuna tupla lasilla
• lukittava ovi
• Ampumataso
• Nostosilmukat nurkissa
• Hyvä äänen- ja lämmöneristys
• Rakennettu alustan päälle (esim. peräkärryssä ovi aukeaa laidan yli)

OTA KOPPI !
Keilers  Jahti 1) 1250 mm x 1250 mm 1850 €
Keilers  Jahti 2) 1250 mm x 2500 mm 2600 €
Keilers  Jahti 3) 1800 mm x 1800 mm 2600 €
Hinnat sis. alv.

Keilers Oy
Kari Tanninen

P. 0400 672 076
kari.tanninen@ketlift.fi
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Marko, TRG ja Springbuck, 680 m. Onnittelut vuoden komeimmasta laukauksesta.
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www.norma.cc
www.ukpallas.fi Myynti: alan liikkeet

Norma Oryx
- voimakas shokkivaikutus - pieni lihahävikki 

www.pinewood.eu
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         ZEiSS. EDELLÄKÄviJÄ vUoDEStA 1846.

Valovoima asettaa rajansa -
sinä tarkat laukaukset.
Näiden hetkien eteen teemme töitä.

VICTORY HT. Valovoimaisin tähtäinkiikari Carl Zeissilta.

Uudet VICTORY HT –sarjan kiikaritähtäimet tarjoavat yli 95 prosentin valonläpäisyn.

SCHOTT HT High Transmission –lasi, ristikkorakenne, joka ei hukkaa valoa ja suorituskykyisempi Carl Zeiss  

T*-monikalvopäällyste tekevät VICTORY HT –mallista kiikaritähtäimen, joka on kehitetty metsästyksen myöhäisimpiin 

hämärän hetkiin. Näihin hetkiin tuo apua vielä ristikko, joka on varustettu maailman pienimmällä punapisteellä ja joka 

peittäää mahdollisimman vähän kohdetta.

Ristikko 60
Valopiste on erittäin pieni, valovoimainen ja
soveltuva päiväkäyttöön. Sen saa tarvittaessa 
kytkettyä myös pois päältä tai himmennettyä. 
Sijoitus toiselle kuvatasolle takaa pienen peiton
kohteessa – 12-kertaisella suurennuksella vain 
0,55 cm sadalla metrillä.

Lisätietoja nettisivuilla:
zeiss.com/sportsoptics

PP_ZSO_ZF_VictoryHT_Rothirsch_Reiter_210x297_50erModell_FIN.indd   1 5/25/2012   11:00:07 AM
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Thorsten Kortemeier, Wetzlar, Germany
CEO / toimitusjohtaja ja omistaja MINOX GMBH

 Vaatimukset tarkkuuden suhteen 
luovat optiikan valmistuksessa teknisiä 
haasteita. Tarkkuutta vaativien optisten 
laitteiden kehittäminen ja valmistaminen 
keskittyvät Saksan Wetzlariin. Tinki-
mätön tarkkuus ja luotettavuus olivat 
valintakriteereitäni myös hankkiessani 
itselleni metsästyskivääriä. Metsästyska-
vereiden myönteiset käyttökokemukset 
Sauer 202 -aseista vaikuttivat valintaani. 
Tämän hetkiset käyttökokemukseni ovat 
ylittäneet odotukseni ja voin suositella 
tätä edelleen metsästyskavereilleni.

MAAHANTUONTI
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