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Käytä vastuullista matkan
järjestäjää jahtimatkoillasi!

En olisi uskonut kirjoittavani tätä, 
mutta elämä opettaa…

Viime kesäkuussa päätin vierailla 
tuoreahkon vaimoni kanssa Afrikas-
sa ja opettaa puolisolleni jotain met-
sästyksestä. Halusin kuitenkin hoitaa 
ensimmäisen jahdin siten, että minä 
opettaisin ampumisen alkeet, mut-
ta itse jahdista huolehtisi paikallinen 
ammattimetsästäjä.

Päätimme lähteä suomalaisen 
ystäväni riistafarmille Limpopojoen 
laaksoon Mussinan lähelle Etelä-Af-
rikkaan. Jo muutamia kuukausia en-
nen matkaa otin yhteyttä kurssito-
veriini PH kursseilta ja sovin tämän 
kanssa siitä, että hän metsästäisi 
vaimoni kanssa noin 5 päivän ajan. 
Kutsun kyseistä ammattimetsästäjää 
mukavuuden vuoksi nimellä “Julle”. 
Sovin myös siitä, että Julle järjestäisi 
.308 Win. Kiväärin sekä riittävästi am-
muksia sillä vaimoni on oikeakätinen 
ja kaikki kiväärini ovat vasureille teh-
tyjä.

Lensimme Johannesburgiin mu-
kavasti Lufthansan koneella Frank-
furtin kautta. Pääsimme koneesta 
ensimmäisten joukossa, joten passi-
muodollisuuksiin ei tuhraan-
tunut paljoa aikaa. 
Kentältä pää-
simme no-
peast i , 
s i l l ä 

meillä ei ollut aseita mukanamme. 
Vuokra-auton luovutus sujui jouhe-
vasti Aviksen toimipisteestä, sillä 
olin varannut auton etukäteen. Ja sit-
ten baanalle!

Ajaminen Etelä-Afrikassa on help-
poa, sillä tiestö on pääsääntöisesti 
loistavassa kunnossa ja matka Jo-
hannesburgista Mussinaan on help-
po, sillä N1 vie suoraan Johannesbur-
gista Mussinaan lähelle Zimbabwen 
rajaa. Näissä olosuhteissa noin 600 
km ei ole mitään ja odotimme innok-
kaasti farmille pääsyä ja Jullen tapaa-
mista. Minusta oli mukavaa esitellä 
uusi puolisoni samoin kuin nähdä Jul-
le yli 6 vuoden jälkeen.

Saapuessamme Mussinaan tapa-
sin suomalaisen ystäväni huoltoase-
malla sovitusti, mutta Jullea ei näky-
nyt. Hän ei kuulemma ollut ilmestynyt 
farmille. Sitten alkoi ammattimetsäs-
täjän metsästys. Ongelmana meillä ei 
ollut metsästysalue, sillä saatoimme 
jahdata farmilla. Ongelmana oli se, 
että meillä ei ollut asetta!

Yön nukuttuamme saimme Jullen 
kiinni. Hänelle oli tullut tarjous met-

sästää leijonaa, leopardia sekä puh-
velia, joten tavanomaiset jahdit saivat 
jäädä. Ja onneksi Julle oli järjestänyt 
tilalleen ystävänsä, jolla oli aseita se-
kä PH lisenssi kunnossa. Ryhdyim-
me siis metsästämään tätä ystävää… 
Jäljittäminen ei kestänyt pitkään; ys-
tävä oli langennut ryyppäämään ja 
vietti aikaansa kylillä kunnon kuma-
rassa. Tämän selvittämiseen kului 
jahtipäivä 2.

Saimme kuitenkin vihjeen “am-
mattimetsästäjästä”, jota kutsun Ri-
kuksi. Sain Rikun kiinni puhelimitse 
ja sovin, että hän tulisi farmille illaksi 
aseiden kanssa. Pimeän jo laskeu-
duttua farmille saapui nuori poika 
varsinaisen kiivärinrumiluksen kans-
sa. Riku oli hieman alle 20-vuotias 
poika, joka oli käynnyt PH-koulun, 
mutta lisenssiä hänellä ei tietenkään 
ollut nuoresta iästään johtuen.

Jahtipäivän 4 aamuna pääsimme 
jahtiin ja vaimoni kaatoi hienon duike-
rin. Samana iltapäivänä saaliiksi tuli 
vaimoni unelma; suuri urospaviaani. 
Näimme paviaanin hieman yli 300 
metrin päässä ja se istuskeli rauhalli-
sesti meille keskisormeaan näyttäen. 
Sivutuuli oli voimakas, mutta meillä 

oli .308 erittäin hyvällä täh-
täimellä. Komensin vai-

moni vatsalleen ja 
sanoin, että hän 

tähtäisi hie-
man oikean 



olkapään yläpuolelle, keskelle kaulaa 
tai leuan alalaitaan. Sivusuunnassa 
tähtäyspisteen piti olla ikäänkuin kes-
kellä käsivartta. Hengityksen tasaa-
minen, sen pidättäminen ja liipasimen 
puristus. Keskelle rintaa! Kuukauden 
kuluttua kotiamme koristaa paviaani!

Metsästimme vielä jahtipäivä-
nä  5 kelvollisen impalan ja rouva sai 
näin hyvin makua afrikkalaiseen jah-
tiin. Metsästäminen Rikun kanssa oli 
mielenkiintoista. Yöt tämä nuori poi-
ka juhli paikallisissa baareissa ja päi-
vät piteli päättään kankkusessa. Joka 
aamu Aamulla Riku oli tietenkin myö-
hässä pari tuntia – hän syytti liiken-
neruuhkia Mussinan ja farmin välillä. 
Toki tällä 10 km hiekkatienpätkällä 
näkyi jopa kymmenen autoa päiväs-
sä, mutta tuskin tätä ruuhkaksi voi 
kutsua. No, saimme jahtimme jah-
dattua ja kaikkiaan kokemus oli hie-
no, tosin liian lyhyt. Ei ole välttämättä 
tarkoitus, että 5 metsästyspäivästä 
käytetään kolme ammattimetsästäjän 
jäljittämiseen. Ennakkosuunnitelmien 
mukaisesti lähdimme kuvausmatkal-
le Botswanaan seuraavana päivänä, 
josta oheiset kuvat ovat.

En halunnut tällä kertaa kirjoittaa 
jahtijuttua. Enkä myöskään mitään 
teknistä. Halusin muistuttaa siitä, et-
tä kun lähtee Afrikkaan asti, ei mitään 
kannata jättää sattuman varaan.

Saattaa kuulostaa hienolta idealta 
järjestää jahtinsa suoraan esim. pai-

kallisen safari-operaattorin kanssa. 
Mutta mikä neuvoksi, mikäli operaat-
torilla on yllättäviä vaikeuksia: luvat 
peruttu, metsästysalueet menetetty, 
taikka muuten vain vastuulliset ihmi-
set ovat lähteneet muualla. Afrikassa 
kaikki on mahdollista!

Viime kesän seikkailumme opet-
ti minulle tärkeän läksyn: mikään ei 
voita vastuullisen matkanjärjestäjän 
käyttämistä. Mikäli suunnitellulla jah-
tialueella ilmenee ongelmia, matkan-

järjestäjällä on aina vaihtoehtoinen 
suunnitelma. Tällaisen kehittäminen 
itsekseen saattaa olla melko haas-
teellista.

On myös melkoinen harhaluulo 
kuvitella, että metsästysmatka mat-
kanjärjestäjän kautta olisi kalliimpi. 
Yleensä safarioperaattori maksaa 
matkanjärjestäjälle komission, jolla 
tämä elää. Eli vain harvoin saamme 
säästöä sillä, että varaisimme matkan 
suoraan. Ja trofeemaksut ovat aina 
samat. Meidän ei kannata murehtia 
paljonko matkanjärjestäjä ansaitsee; 
voimme olla varmoja siitä, että hän ei 
ainakaan rikastu.

Olen vuosien varrella järjestelly 
matkoja itse, käyttänyt suomalaista, 
tanskalaista, saksalaista, puolalaista, 
englantilaista, ja eilaisia afrikkalaisia 
matkanjärjestäjiä. Olempa pari kertaa 
langennut touhuamaan myös venä-
läisten kanssa.

Ketään tai mitään suosittelemat-
ta voin todeta, että suomea on aina 
helppo puhua ja suomalainen mat-
kanjärjestäjä on kokemuksieni mu-
kaan pääsääntöisesti rehellinen. Mik-
si emme suosisi suomalaista! 

Dr Kari Luomakoski, PhD, MBA
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Eksoottisen metsästysmatkan myö-
tä voi tulla yllättäviä terveydellisiä 
ongelmia tavalliseen mäntymaas-
toon tottuneelle suomalaiselle jahti-
miehelle. Ongelmia voi tulla paikan 
päällä ja jälkeenpäinkin. Eksoottinen 
infektiotauti on onneksi harvinainen, 
mutta turistiripuli voi olla mahdolli-
nen. Osa infektioista on yhtä lailla 
vieraita myös suomalaiselle lääkäril-
le. Tapaturma on aina  mahdollinen 
ja aiheuttajana voi olla esim vauhdi-
kas Hiluxin kyyti. Itse matkustaminen 
pitkine lentomatkoineen voi asettaa 
haasteita erityisesti sydän-  ja keuh-
kosairaille tai esimerkiksi laskimotu-
kosherkille. Matkavakuutus on hyvä 
olla voimassa ja  etukäteen selvittää 
vakuutuksen kattavuus. 

Matkalle kannattaa varautua 
omavaraisuuspohjalta. Omat pe-
rusensiapuvälineet ovat paikallaan. 
Esimerkiksi akaasian piikin naar-
maisun  tai muun pikkuvamman itse 
hoito voi olla tarpeen. Omien perus-
sairauksien lääkitystä on syytä jatkaa 
ja varautua riittävään ja jopa yli mat-
kan ajan kestävään lääkemäärään. 
Alkuperäispakkaus, josta selviää 
valmisteen varsinainen kemiallinen 
nimi on hyvä olla mukana. Olen usein 
tehnyt tutulle potilaalle englanninkie-
lisen listan käytetyistä lääkkeistä ja 
lisäksi todistuksen esimerkiksi tar-
vittavista neuloista.  Oman lääkärin 
kanssa voi varautuakin etukäteen 
esimerkiksi ottamalla mukaan joita-
kin lääkkeitä valmiiksi. Olenkin jos-
kus  tehnyt potilaskohtaisesti valmiin 
matka-apteekin ohjeineen  ennakoi-
den todennäköisimmät ongelmat. 
Viime matkalla jahtikolleega  tarvitsi 
selkäkipuunsa lääkitystä ja onneksi 
sopivaa löytyikin. Särkylääkkeet ja 
esim lihasrelaksantit voivat olla tar-
peen tapauskohtaisesti. Vatsaoireet 
närästelyineen ovat myös yleisiä. 

Kaukojahtimatka 
terveydellisesti  huomioiden

Sopivaa happosalpaajaa olisi hyvä 
olla mukana. Käsikauppavalmistei-
na saatavat ripulilääkkeet voiva olla 
myös joskus tarpeen kuumeettoman 
ripulitaudin hoitoon.  Samoin eräät 
antibiootit esim keuhko-, iho- ja suo-
listoinfektioon voivat olla tarpeen. 
Nykyisen telekommunikaatiomah-
dollisuuden puitteissa voi kilauttaa 
savannilta lääkärilleen sopimuksen 
mukaan ja omat potilaani ovatkin 
soitelleet muutaman kerran.  

Rokotukset on hyvä huomioida 
ajoissa muutamaa kuukautta aiem-
min. Perusrokotuksia ovat  jäykkä-
kouristus- ja kurkkumätärokotukset 
ja tarvittaessa MPR- ja poliorokotus.  
Rokotustilanteen voi tarkistaa työter-
veyshuollosta tai tk:sta. Useinmiten 
viimeisimmät rokotteet on laitettu 
mahdollisen varusmiespalvelun ai-
kana. A-hepatiittirokote voi olla myös 
tarpeen, mutta tämän yhteydessä 
hyvä muistaa suojavaikutus vain A-
Hepatiitille eikä kaikille mahdollisille 
infektioille. Rokotustarve pitää arvi-
oida maakohtaisesti eli on syytä neu-
votella lääkärin kanssa. 

Lisäksi on hyvä pohtia  etukäteen 
jahtimuotoa ja omaa kunto. Vikkelän 
oppaan perässä kovassa helteessä 
ei aina pysy tervekkään  perässä. 
Huonokuntoisen tai perussairaan 
onkin hyvä suosiolla harkita väijy-
mistä. Juominen on joka tapaukses-
sa huomioitava.

Tavallinen ongelma lienee ripuli-
tauti ja suurin osa onkin bakteeritau-
teja. E.Coli on tavanomainen, mutta  
toki salmonella- ja cambylobaktee-
ri- ja yersinia-infektiot ovat myös 
mahdollisia ja joskus jopa punatau-
tikin. Näihin voi liittyä niveltulehdus 
jälkitautina. Suomalaiselle lääkärille 
ovat parasiitti- eli loistaudit vieraita 
ja  matkan jälkeen oireisen onkin syy-
tä tarkentaa matkakohde  lääkärille. 

Kuumeinen, vatsakipuinen ja veri-
ripulinen tilanne on huono merkki. 
Ruokamyrkytys on  bakteerien tuot-
tamien aineiden aiheuttama kuume 
ja suolisto-oirereaktio lyhytkestoise-
na. Vastaavia ongelmia voi olla toki 
kotonakin ja esimerkkinä potilas, jo-
ka tuli Somaliasta terveenä ja sai ko-
tinakkikopilta yersinian. Käsihygienia 
ja pullovesi sekä laadukas ruoka on 
oleellinen  ennaltaehkäisy. Ainakin 
Iron Gaten Teron anopin ruoka on 
ollut laadukasta ja maukasta. Yh-
tä lailla on hyvä myös muistaa esim 
Keski-Euroopan ja Viron  villisikojen 
trikiini ja viime Puolan matkalta mu-
kana tullut liha käytettiinkin paikalli-
sella eläinlääkärillä. 

Malarian mahdollisuus on myös 
hyvä muistaa. Malariaa aiheuttaa 
hyttysen levittämä Plasmodium-su-
vun alkueläin ja sairauden vakavuus 
riippuu lajityypistä. Oireina ovat tois-
tuvat kuume ja horkkajaksot ja huo-
noimmillaan malaria voi aiheuttaa 
keskushermosto- ja munuaismuu-
toksia. Riski on suurin Saharan etelä-
puoleisessa trooppisessa Afrikassa. 
Lääkäri voi tarkistaa aluekohtaiset 
riskit ja sopivat estolääkkeet mait-
taisesta luettelosta ja esimerkiksi 
Etelä-Afrikan eteläosassa ei estolää-
kettä tarvitse, mutta pohjoisempana 
tai Namibiassa estolääke voi olla tar-
peen tämän hetkisen tiedon mukaan.  
Toki perinteiset hyttysmyrkyt ja –ver-
kot kuuluvat  ennaltaehkäisyyn. Pai-
kallinen permentiini-valmiste toimii 
myös karkoitteena.

 Punkkien levittämät taudit ovat 
tuttuja Suomessakin, mutta kauko-
matkoilta voi saada mukaan riketsian 
aiheuttaman pilkkukuumeen. Paikal-
linen punkki purressaan levittää ko 
bakteeria ja 2-14 vrk kuluttua pure-
masta ilmaantuu kuume ja lihaskivut 
sekä ihottuma ja puremapaikalle voi 
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syntyä tupakan tumppaamista muis-
tuttava kuolionäppy. Ko sairaus hoi-
tuu antibiootilla, mutta tavanomai-
nen ihoinfektioissa käytetty valmiste 
ei toimikaan, vaan pitää valita esim 
doksisykliini.  Vastaava infektio tuli 
tuttavalle toista vuotta sitten Etelä-
Afrikasta ja onneksi kyseinen henkilö 
osasi tunnistaa tilanteen. Taustalla oli 
ampuma-asento makuulla heinikos-
sa ja punkki pääsi vatsanahkoihin 
kiinni. Punkki-myrkkyä onkin hyvä 

käyttää. Punkkien välttäminen ei pi-
täisi vierasta olla kotimaassakaan.

Joskus voi saada mukaan mat-
kamuistona myös  leptospiroosia 
ihon tai limakalvojen kautta eläimen 
virtsan kontaminoimasta maasta tai 
vedestä  ja oireet voivat tulla  2–30 
vrk:n kuluttua kuume, oksentelu, li-
hasarkuus, päänsärky oireineen  ja 
ongelmia voi tulla a munuaisvauri-
on  ja verenkierto-ongelmien myötä. 
Myös punkkien ja täiden levittämää 
toisintokuumetta voi esiintyä. Kar-
jankasvatusalueilla esiintyy myös Q-
kuumetta.

Pääsääntöisesti ongelmia ei kui-
tenkaan ole ja pelko ei saa olla mat-
kaeste. Lahtivajatyyppisiä puuko-
vammojakaan ei todennäköisesti 
tule trackerin hoidellessa trofeiden 
valmistelut.  Omien sairauksien ja 
kunnon huomiointi on tarpeen. Nor-
maalia paremman ensiapupakka-
uksen luominen lääkkeineen esim 
oman lääkärin kanssa on harkinnan 
arvoinen asia kaukojahtimatkoille. 
Ongelma ovat vältettävissä tietoisel-

la ennakoinnilla. Kannattaa hakeutua 
lääkärin arvioon, jos matkan jälkeen 
ilmaantuu oireita ja tuolloin joudutaan 
pohtimaan hieman syvällisemmin eri 
vaihtoehtoja. Matkavakuutus onkin 
syytä olla voimassa. Kaukomailla ta-
pahtuva metsästys useimmiten joh-
taa vaikeasti parannettavaan, mut-
ta sinänsä viattomaan ja mukavaan 
JAHTIMATKAKUUMEESEEN. 

Pekka Vuotikka                                                                                                             
sisätautien erikoislääkäri                                                                                                   

uutta matkaa jo suunittelemassa   
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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, eläin-
lääkärin 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

 





www.norma.cc
www.ukpallas.fi Myynti: alan liikkeet

Norma Oryx
- voimakas shokkivaikutus - pieni lihahävikki 

www.pinewood.eu
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P. +358 (0)40 5515 669
www.jahtimatkat.net

JAHTIPAKETTI

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  

3 eläintä 6:sta vain 1950,-

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  

6-8 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 4 kaatoeläintä. Kaadettavat eläimet ovat: Oryx, 
Warthog, Hartebeest ja Blue Wildebeest, kaatoeläimet ovat naaraita.
Näiden lisäksi saa kaataa oppaan valitseman oryxin ilmaiseksi
(ei sis. trofetta).

Hinta sisältää myös: majoitukset, ruokailut ja alkoholittomat 
juomat leirissä, pesupalvelut, oppaat, jäljittäjät, riistan maastokäsitte-
lyn, metsästyslisenssit, kaikki kuljetukset sekä lähtöpäivänä tutustu-
misen kirtoajeluineen Windhoegissa oman maun mukaan.

Hinta ei sisällä: lentolippuja tai lennoista mahdollisesti aiheu-
tuvia lisäkustannuksia, trofeista muodostuvia kustannuksia, tippejä, 
alkoholijuomia, tavara- tai matkavakuutusta, lisäkaatoeläimiä, lisäak-
tiviteettejä.

Hinta: 1790 € /metsästäjä

JAHTITARJOUS!
■  4-8 metsästäjää (ohjelma kuten yllä).

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

■  Hinta 2490 €/metsästäjä
 

Pidätämme oikeuden 
hinnan muutoksiin.

Namibia  
JAHTIPAKETIT



Mustaa mörköä jahtaamassa  
Zimbabwessa Etelän ristin alla

Kirkkaat juoksijatähdet osoittivat tien 
kuuluisan tähdistön neljän kirkkaim-
man tähden muodostumalle Etelän 
ristille. Upean eteläisen pallonpuolis-
kon tähtitaivaan tummuudessa välk-
kyi Linnunradan uskomaton maito-
mainen suuruus – milky way. Etelän 
risti oli ollut nuoruuden kirjoista alka-
en mystisen kaukainen haave, monil-
le kulkijoille suunnannäyttäjä ja tänne 
se oli lopulta tuonut myös minut sekä 
kaksi suomalaista jahtitoveriani.

Istuimme kolmen zimbabwelai-
sen ammattimetsästäjämme kanssa 
tulisijan äärellä, jossa hehkuivat afri-
kan kovan puun pitkään kuumottavat 
hiillokset. Meitä hyväili maailman toi-
seksi suurimman tekojärven - Kari-
ba- järven - leuto tuuli.

Järvellä välkkyivät kuuluisaa 
pientä kalaa kapentaa – troolaavi-
en alusten valot. Olimme saapuneet 
metsästysleiriimme ilman kommel-
luksia kotimaan suvesta Zimbabwen 
erämaiden talveen. Huomenna alkai-
si jahti, johon oli uhrattu paljon suun-
nittelua ja odotuksia. Lähtisin puh-
velin jäljille kokeneen tiimiin kanssa 
– minä - linnunmetsästäjä ilman min-
käänlaista suurriistan kokemusta. 
Tero Kantelo oli matkaa ansiokkaasti 
organisoinut ja järjestäjän Martin Pie-

Pentti Kuronen

tersin metsästäjät ja leirin huoltoväki 
olivat ottaneet meidät pienlentoken-
tältä hoivaansa.

Miten tähän oli tultu
Tiedossani oli jo pitkään siirtyminen 
reserviin puolustusvoimista vuoden 
2011 loppupuolella. Jos koskaan - 
nyt oli aika kokeilla jotain uutta – näin 
olin tuumaillut. Seisovien lintukoirien 
kanssa on ollut aina mieluista liikkua. 
Maailmassa on toki paljon muutakin 
metsästystä. Takakäpälien vielä pi-
täessä – olisi ensimmäiseksi käytä-
vä Afrikan erämaiden jahdissa. Ns. 
riistatarhat eivät minua viehättäneet. 
Nopeasti täsmentyi, että kohde tuli-
si olemaan legendaarinen yön musta 
cape buffalo, jota usein taruissa ja 
kirjoissa arvioidaan Afrikan vaaralli-
simmaksi eläimeksi. Vaimoni ei va-
lintaani ylistänyt, vaan pelkäsi syys-
täkin puhvelin ylivoimaa sen omalla 
pelialueella. 

Kertoessani ensimmäisen illan 
nuotiolla miten tähän oli tultu, kom-
mentoi hauska ja kokenut zimbab-
welainen valkoinen metsästäjämme 
A lakonisesti: ”aloititkin sitten vai-
keimmasta”! Olivatpa asiantuntijoi-
den vaihtelevat arviot eri eläinten 
vaarallisuusvertailuissa mitä tahan-

sa, on puhveli joka tapauksessa ns. 
vaarallista riistaaa – dangerous ga-
me. Ennen saapumistamme oli ko-
kenut ammattimetsästäjä (PH, pro-
fessional hunter) saanut surmansa 
haavoittuneen puhvelin jäljitykses-
sä. Sama tapahtui naapurileirissäm-
me vielä paikalla ollessamme. The 
horned death – kuolemanvaaralliset 
sarvet eivät selvästikään ole tarua. 
Varsinkin haavoitettuna, ansalangas-
ta, vanhasta haavasta tai muusta se-
littämättömästä syystä ärsyyntynee-
nä, on liki tonnin painoiseksi kasvava 
mitään pelkäämätön ja aisteiltaan 
ylivertainen, varjoihin taidokkaasti 
naamioituva eläin hyökätessään ar-
moton vastustaja kokeneellekin met-
sästäjälle. 

Valmistelut
Olin jo vajaa pari vuotta ennen eläk-
keelle siirtymistäni aloittanut valmis-
telut. Oli valittava aseistus, valmis-
tauduttava varustehankintoihin sekä 
ennen kaikkea normaalin esikunta-
työn tapaan hankittava tiedustelutie-
toa, millainen tämä mystinen kafferi-
puhveli olisi saalistuksen kohteena. 
Hankin lukuisia kirjoja sekä joitakin 
DVD levyjä Amazonin ja Safari Pres-
sin kautta – näin sain verrattain hy-



vän käsityksen olosuhteista, joissa 
jahti tapahtuisi. Siunailin myös inter-
netin ja googlen tarjoamia mahdol-
lisuuksia monipuolisen tiedustelun 
suorittamiseksi. 

Koirankorville kuluivat lopulta 
eläinlääkärin ja ammattimetsästäjä 
Kevin Robertsonin kirja Afrika`s Most 
Dangerous - The Southern Buffalo 
sekä kokeneen metsästäjän ja ase-
asiantuntijan Terry Wielandin kirja 
Dangerous Game Rifles sekä Afrikan 
kävijän Craig Boddingtonin Safari 
Rifles II. Lukuisat oivat ne hetket, jol-
loin mielikuvaharjoituksissa tarkas-
telin eri laukaisukulmia varmistaak-
seni ”yhden täydellisen laukauksen” 
periaatteella tavoitteen. Laukauksen 
aikanaan lähtiessä siunailin anatomi-
an mietiskelyjäni. Kannattaa mainita 
vielä kirja Safari Guide II (Peter Flack, 
Dr. J K Neufeld), jossa on monenlais-
ta tärkeää tietoa eri Afrikan maihin 
halajavalle jahtimiehelle. Näillä kir-
joilla pääsee jo pitkälle. Suomenkie-
listä tietoa saa varsin monipuolisesti 
googlesta.

Millainen aseistus
Menemättä tässä perusteellisiin poh-
diskeluihin lukuisista vaihtoehtoisista 
mahdollisuuksista, käsittelen lyhyes-
ti itselleni tärkeiksi nousseita kohtia.

Olin päätynyt vähintään .400 ka-
liiberin aseeseen, jolloin puhutaan jo 
medium bore tai vähän karkeampa-

na big bore kaliibereista. Eri maissa 
on vähimmäissuositukset kaliibereis-
ta ja tehoista. Zimbabwessa ehdoton 
minimi norsulle, puhvelille ja virtahe-
volle (ns. luokan A riistaeläimet) on 
9,3x62 kaliiberi ja patruunan on täy-
tettävä tietty teho. Useimmissa mais-
sa eräänlaista Afrikan metsästyksen 
kultaista ja monipuolista standardia 
eli .375 Holland ja Holland kaliibe-
ria ei saa alittaa. Sillä saavutetaan 
suunnilleen Sako 9,3x66 patruunan 
tehokkuustaso. Asia on aina koh-
demaan osalta tarkistettava. Safarin 
järjestäjällä voi olla omia minimitason 
ylittäviä kriteerejä. Kaliiberi .416 Rig-
by sekä vastaavat ja ylöspäin tasol-
le .500 NE yltävät kiväärit saavat jo 
yleistä hymistystä niin kirjallisuudes-
sa kuin ammattimetsästäjiltä.

Puhvelin- kuin myös norsunmet-
sästyksen luodeilta vaaditaan kalii-
berista riippumatta erityisiä raken-
teellisia ominaisuuksia, jotta riittävä 
tunkeutuvuus saavutetaan. Yleen-
sä niissä on kovametallinen vaippa 
päällimmäisen kupari- tai erikois-
vaipan alla lyijyä peittämässä, joka 
puolestaan on kiinnitetty kyseiseen 
metalliin. Ensimmäinen laukaus on 
erityisesti vaarallisen riistan kysees-
sä ollen ratkaisevan tärkeä – näin 
luonnollisesti metsästyksessä yleen-
säkin. Puhvelia metsästettäessä 
ensimmäinen laukaus ammutaan 
yleensä lyijykärkisellä luodilla ja seu-

raavat ovat kokovaippaisia. Nykyai-
kaiset laajenevat luodit, kuten Swift 
A Frame, Barnes X ja Woodleigh 
Weldcore saivat oman metsästäjäni 
lämpimän kannatuksen. Monia mui-
takin hyviä luoteja on. Laajenevan 
luodin on pysyttävä hyvin kasassa 
laajentuen sienimäiseksi. Kokovaip-
paiselta luodilta vaaditaan, että luoti 
säilyttää muotonsa, jotta läpäisy ja 
luodin suuntavakaus voidaan var-
mistaa. 

Valitaanko yksipiippuinen, ta-
vallisimmin pulttilukkoinen ase vai 
kaksipiippuinen rinnakkais- tai pääl-
lekkäispiippuinen ase. Itse päädyin 
pulttilukkoiseen jo siitäkin syystä ett-
en ehtinyt löytää sopivaa tuplakivää-
riä, jollaiseksi olisin kelpuuttanut .470 
tai .500NE väljyyden. Edellytän tup-
lakivääriltä virittymistä haulikon ta-
paan taittaessa ja samoin varmistin- 
mekanismia kaulalla. Tämä vaatimus 
siitä syystä, että olen poikavuosista 
alkaen metsästänyt haulikolla ja no-
peissa tilanteissa toimintamallit ovat 
jo olemassa. Pulttilukkoiselta edel-
lytin mauser- tyyppistä lukkoa, jota 
poikkeuksetta myös ammattimet-
sästäjät suosivat. Niissä on kontrol-
loitu patruunan syöttö sekä ulosveto.

Aseen valintaprosessissa sain 
jahtitovereiltani hyvää tukea. Edelli-
sen kesän tiedustelujen pohjalta löy-
sin Englannista kesäisin toistuvasta 
mittavasta ns. CLA Game Fair- ta-
pahtumasta John Rigbyn valmis-
taman käytetyn ja hyväkuntoisen 
.450 kaliberin pulttilukkokiväärin, 
jota oli käytetty aikoinaan maineik-
kaan lontoolaisen asevalmistajan 
Paul Robertsin tehdessä kyseisen 
patruunan kokeiluja Afrikassa. Sain 
häneltä aseen historian myöhemmin 
selville. Aikaa säästääkseni valitsin 
hyväkäyntiseen aseeseen Norman 
lataamat .450 Woodleigh Weldcore 
luodilla varustetut patruunat. Koko-
vaippaisia tarvittiin vain parikym-
mentä ja pehmeäkärkisiä muutamia 
kymmeniä. Patruunoiden hinta on 
Suomessa suolainen, jopa parikym-
mentä euroa kappale. Halvemmalla 
niitä löytyy mm. Virosta. Eipä tuhteja 
laukauksia huvikseen tule ammuttua, 
mutta veljellinen ote rekyyliin ja omi-
naisuuksiin on silti löydettävä. Lau-
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kaisun arastelu ei käy tositoimissa. 
Kaliiberi on kehitetty kuuluisan .416 
Rigbyn hylsyn suuta laajentamalla. 
Norman PH sarjan suurriistapatruu-
nassa.450 luodin paino on 550 gr (35 
g) ja lähtönopeus n 630 m/s. Hirmui-
sesta iskuvoimasta huolimatta re-
kyyli ei ole epämiellyttävän repäisevä 
vaan enemmänkin reippaasti töytäi-
sevä. Valitun aseen brittiläinen hyvä 
tasapaino, lukon pehmeä syöttö ja 
hyvät ampumaominaisuudet sisälty-
vät laatupeliin. Nyttemmin on ladattu 
Normaa hiukan edullisempaa Sakon 
patruuna Swift A Frame erinomaisel-
la luodilla.

Harjoittelu
Taustalla oli poikavuosien ilmakivää-
riharjoittelut avotähtäimillä. Vuosien 
haulikkoammunnan arvelin antavan 
pohjaa jos heittolaukausta tarvittai-
siin. Kiväärin avotähtäimillä oli tul-
lut ammuttua varusmiesaikana neli-
senkymmentä vuotta aiemmin. Toki 
rynnäkkökivääriä ja kiikarikivääriä oli 
tullut käytettyä vuosittain jonkin ver-
ran. Näillä pohjilla oli totuttauduttava 
rautatähtäimiseen suurriistakivääriin. 
Tähtäiminä oli minulle outo loiva 140 
asteinen V- hahlo ja hopeinen nuppi-
jyvä. 

Aloitin maaliskuulla 2012 säännöl-
lisen kivääriharjoittelun avotähtäimin 
noin 70 m ja 90 m tauluihin siten että 
lähimpään tauluun ammuin käsiva-
ralta ja kauempaan Afrikassa paljon 
käytetyn kahden ristikkäisen sauvan 
tuelta. Kolmisauvaista tukea ei hitaan 
asettelun takia ainakaan meidän met-
sästysjoukkomme ammattimetsäs-
täjät käyttäneet enkä minäkään sitä 
juuri harjoitellut. Tuen käytön oppii 
melko nopeasti. Ohjeita löytyy mm. 
googlesta (shooting sticks).

Ammuin harjoituskerralla 5 lau-
kauksen nopeahkoja sarjoja kum-
paankin tauluun, yhteensä noin 20-
30 laukausta sekä molempiin tauluin 
lopuksi kerran ”isolla pojalla”, kuten 
parempaan kaveruuteen päästäkseni 
aloin tuttavallisesti Rigbyä kutsua.
Hiljalleen avotähtäinten tähtäinku-
va alkoi palautua ja tulokset alkoivat 
tyydyttää. Samalla kasvoi varmuus ja 
luottamus työkaluun. Sotilaskiväärin 
rekyyli ei enää haitannut lainkaan ja 

ison pojan jympsäykset muuttuivat 
lähes siedettäviksi. Tukin painaminen 
oikealle kohdalle rintakehälle alkoi 
sujua. Muutama huolimaton asettelu 
olkaan muistutti tehokkaasti ja välittö-
mästi laukauksen lähtiessä ”ison po-
jan” ominaisuuksista.

Muut toimet
Rokotukset olivat jo ennestään kun-
nossa. Malarialääkityksenä käy-
timme Malaronea, jonka sivuvaiku-
tukset eivät yleensä ole hankalia. 
Malaria-riski tähän aikaan oli vähäi-
nen. Lisäksi varustin melko perus-
teellisen ensiapupakkauksen haa-
van ompeluvarustuksesta ilmarinnan 
hoitoon. Antibioottia tarviittiin lopulta 
metsästäjämme tulehtuneen jalka-
hankauman hoitoon. Tosiasiallinen 
parantuminen alkoi kun hän lopul-
ta suostui lainaamaan kaveriltaan 
riittävän suuret kengät. Googlesta 
löytyy hyviä luetteloita tarpeellisis-
ta varusteista. Myös safari- firma 
saattaa tarjota omia ehdotuksiaan. 
Ruskeat tai tummemman vihertävät 
vaatteet sopivat hyvin hiivintämet-
sästykseen. Itse käytin pitkähihaisia 
paitoja sekä pitkälahkeisia housuja 
lähinnä piikkipensaiden vuoksi. Joi-
nakin aamuina viileys saattaa edel-
lyttää kevyttä tuulenpitävää fleeceä 
päälle. Kevyt vihertävä lippalakki on 
hyvä. Jos haluaa suojat niskan pala-
miselta niin lierihattu tai niskasuojus 
on paikallaan. Käytin aktiivisia kuppi-
mallisia kuulosuojaimia. Niiden kans-
sa lierihattu ei oikein toiminut mutta 
saksanseisojakerhon vihreä lippa-
lakki sitäkin paremmin. Ruotsista 
sain hankittua internetiin välityksellä 
Courtney Selous kengät, jotka sopi-
vat hyvin pehmeän pohjansa takia 
hiivintään ja ovat mukavat kävellä. 
Pehmeät nilkka- tai säärisuojukset 
ovat paikallaan, ettei tarpeetonta ir-
totavaraa mene kenkiin. 
Zimbabwelainen paikallinen maas-
to oli siirtymässä kuivaan talvitilaan. 
Vihreyttä oli vielä puissa ja pensaat 
olivat jo pääosin ruskeita lukuun ot-
tamatta jokiuomien reunustojen ti-
heitä pensaikkoja, joissa eläinten 
jälkiä seurattiin. Heinikko oli jo kulot-
tunutta vaalean ruskeaa ja maa kui-
vaa sekä pääosin miellyttävän hiek-

kaista. Kuivat lehdet ja oksat rutisivat 
liiankin äänekkäästi.
Pari kameraa on syytä ottaa mukaan 
ja pitää ainakin yksi mukana päiväre-
pussa, jota yleensä joku tiimistä kan-
taa pientä ylimääräistä juomarahaa 
vastaan. Iridium- satelliittipuhelimen 
hankin, jotta jonkinmoinen yhteys 
toimisi kotiin päin reilun parin viikon 
matkalla. 

Mahdollisimman vähän matkata-
varaa pehmeään kassiin pakattuna 
mukaan. Pehmeä siksi, että pien-
konelennolla ei kova matkalaukku 
välttämättä sovi mukaan. Patruunat 
(yhteensä 10 kokovaippaista ja 20 
pehmeäkärkistä) ilmoitin lähtöselvi-
tyksessä ja ne olivat ruumaan me-
nevissä matkatavaroissa. Aseet ja 
tähtäinoptiikka (myös kaverin kivää-
ri) sopii uuteen panssarin yliajamisen 
kestävään kovamuoviseen Starlight- 
aselaukkuun. Kaikkiin aselaukun ul-
koisiin riippulukkopaikkoihin kannat-
taa laittaa lukko. Kävi nimittäin niin, 
että kaverin laukkuun oli ilmeisesti 
Frankfurtissa laitettu ylimääräinen 
lukko, eikä tietenkään avainta. Jo-
ku metsästyksen vastustaja lienee 
pelännyt laukun aukeavan liian hel-
posti. Siinäpä olikin Hararen tar-
kastuksessa pohtimista miten lukko 
saadaan murrettua. Onneksi tullin 
löytämä Leathermanin viila puri hyvin 
kiinalaisen lukon sankaan. Tällainen-
kin on siis hyvä huomioida.

Matkustus
Lennot Helsingistä Frankfurtin kaut-
ta Johannesburgiin ja Harareen su-
juivat mennessä moitteetta. Samoin 
matkatavarat kulkivat vaikeuksitta. 
Safari- firmamme oli hoitanut kai-
ken perillä eikä vaikeuksia esiintynyt. 
Patruunat laskettiin maahan saa-
vuttaessa mutta lähtiessä tyydyt-
tiin ilmoitukseen. Aseet numeroinen 
ja asiapapereineen tuli esittää niin 
maahan tullessa kuin sieltä lähties-
sä. Lennot oli järjestetty Lufthansa- 
South African Airlines yhteistyönä.

Hararesta lensimme hyvässä ke-
lissä pienkoneella n 1,5 tunnin ajan 
Tiger Bay- nimiselle lentokentälle, 
joka sijaitsi jo noin kolmen tunnin 
automatkan päässä metsästyslei-
ristämme Kariba- järven rantamilla. 
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www.norma.cc
www.ukpallas.fi Myynti: alan liikkeet

Suurriistan metsästyksessä 
ei ole varaa kompromisseihin.

Lentomatkalla silmämme haravoivat 
kuivan oloisesta maastosta riistaa, 
mutta emme mitään havainneet. Sa-
vimajoja pienten yhdyskuntien merk-
keinä nökötti siellä täällä kaukana si-
vilisaatiosta. Kulotuksen savua nousi 
lukuisista paikoista. 

Automatkailussa Zimbabwen 
kuoppainen tieverkosto ei salli var-
sinkaan maaseudulla kiitoajoa vaan 
etenee noin 30-40 km tuntinopeu-
della, jos aina sitäkään.

Metsästys
Ensimmäisen nuotioilta päättyi no-
peasti vaakatasoon kullekin vara-
tussa kaislakattoisessa siistissä ja 
ilmavassa majassa. Peittoa oli vii-
leiden öiden aikana syytä käyttää ja 
hyönteisverkko oli tarpeen. Havait-
sin eräässä yhteydessä että lakisuo-
janani oli majassa yöllä nopealiikkei-
nen lepakko. Pesuhuoneen puolella 
vartioi joku lisko, jonka vilaukselta 
kerran näin. Lämpimät suihkut on-
nistuivat hyvin niin aamuin kuin illoin. 
Kuhunkin metsästystiimiin kuului 
kokenut zimbabwelainen ammatti-

metsästäjä, 2 jäljittäjää, valtion mies 
sekä Toyota- maasturia vartioiva iloi-
sesti hymyilevä ja kohti arvostettua 
jäljittäjän ammattia hakautuva nuo-
rimies. Leirillä oli yhteensä 8 henki-
löä jotka vastasivat hyvin toimivasta 
vaatehuollosta, maukkaista riista-
aterioista sekä aikanaan nahkojen ja 
trofeiden käsittelyistä.

Ensimmäinen metsästysaamu oli 
lähdöltään myöhäinen edellisen päi-
vän raskaan matkan takia. Alkuun oli 
meille kaikille kolmelle suomalaiselle 
tarkistusammunnat. Ne sujuivat kai-
kilta riittävän hyvin, jotta taito katsot-
tiin riittäväksi tositoimiin. Pelipaikalle 
päästyämme seurailimme turhaan 
reippaalla takamatkalla puhveliam-
me eräältä vesipaikalta alkaen. Oli 
epätodellisen upeaa haistella Afrikan 
olemusta ja seurata jäljittäjien varo-
vaista työskentelyä sekä hiljalleen 
etenevää hiivintää. Joitakin antiloop-
pilajeja näimme. Jäljittäjät olivat sil-
mämme ja korvamme sekä varmaan 
myös vainumme. Arvostukseni hei-
dän taitojaan kohtaan kasvoi päivä 

päivältä. Koiria täällä ei voi käyttää – 
ikä jää kuulemma lyhyeksi.

Toinen aamu alkoi pimeässä aa-
mupalan jälkeen niin että saavuimme 
parin tunnin ajomatkan jälkeen suo-
lalähteitä sijaitsevalle jokialueelle. 
Vettä ei kovin paljon enää jokialueel-
la ollut mutta puhvelit kyllä viihtyivät. 
Seurasimme heti alkajaisiksi aivan 
tuoreita puhvelilauman jälkiä, jossa 
toistakymmenen eläimen joukossa 
oli ainakin yhden ison härän jäljet. 
Tuntikausien intiaanihiivinnän jälkeen 
vedimme jokipenkereiden tiheikköjä 
ja pensaikkoja kierreltyämme vesi-
perän, kun tuulen kääntyminen epä-
edulliseksi karkotti lauman oltuam-
me jo ehkä alle 200 m etäisyydellä.

Kolmas aamu oli jo totista yrittä-
mistä...  

Lue loppuun: www.jahtimatkat.net
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WWW.MAUSER.COM

FEEL THE

      LEGEND

YKSI ASE.
USEAMPI PIIPPU.
KAIKELLE RIISTALLE.

M 03 Basic, puuluokka 8 (vaihtoehtoinen)

M 03 Extreme · M 03 PH · M03 Trail

M 03 Alpine

M 03 Stutzen

Africa piippu

Solid piippu, lyhyt (vaihtoehtoinen)

Trail piippu

Stalker piippu

Standard piippu

Stutzen

Standard piippu, lyhyt (vaihtoehtoinen)

Match piippu, 
Uritettu Dual Brake suujarrulla (vaihtoehtoinen)

M 03 Target

Antti · Moilanen · All Optics Finland Oy
Pölykuja 3 · 91900 Liminka
Puh +358 207 59 480 · GSM +358 40 657 4379
www.alloptics.fi 

MAUSER M03
VAIHTOPIIPPU JÄRJESTELMÄ

14185_MAU_ANZ_M03_Modularsystem_220x280mm_4c_FIN.indd   1 24.10.12   11:51

19  



20  





VALTATIE 6
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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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