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Absehen 60 
beleuchtet

// CONQUEST
ZEISS. PIONEER SINCE 1846.

UUSI CONQUEST® DL. Hämmästyttävä optiikka ja suorituskyky - takuulla.

Duralyt menestystarina saa jatkoa kun esittelemme uuden ZEISS CONQUEST DL sarjan. Uudessa mallissa yhdistyvät

tutut standardit kuten laatu, erinomainen tarkkuus, luotettavuus ja kestävyys. Erinomainen optinen kuvanlaatu ja

korkea valonläpäisy, uusi ASV-järjestelmä sekä LotuTec pinnoitteet tekevät tästä tähtäimestä luokkansa parhaan.

Saksalaista laatua ilman kompromisseja. Saatavilla mallit 1,2-5X36, 2-8X42 ja 3-12X50 valaistulla ristikolla tai ilman

valoa.

Se jännittävin hetki kun tunnet tarkimman laukauksen
sormenpäissäsi.
Näiden hetkien eteen teemme töitä.

Valaistu ristikko 60
Hieno ja myös päivänvalossa toimiva valopiste voidaan
aktivoida tarvittaessa. Saat sen myös himmennettyä täysin
hämärässä tapahtuviin jahteihin.w

w
w

.z
ei

ss
.c

om
/s

po
rt

s-
op

ti
cs



Millainen luoti?

Yli 100 vuoden ajan keskustelua on 
käyty siitä, pitäisikö Afrikassa käyt-
tää koko- vai osavaippaluoteja. Pa-
ras vastaus on “riippuu eläimestä, 
mutta osuma ratkaisee”.

On kuitenkin muutamia metsäs-
tysskenaarioita, joissa oikean luoti-
tyypin valinta on täydellisen selvää. 
Käykäämme ensin läpi nämä itses-
täänselvyydet:

Suurimmat riistaeläimet 
eli norsu ja sarvikuono:

Näiden metsästyksessä ei ole vaih-
toehtoja: käytä aina parasta ko-
kovaippaa jonka löydät. Olen ollut 
mukana kahdessa potentiaalises-
sa katastrofissa, joissa luotityyppi oli 
täysin väärä:

Metsästäessämme ongelmanor-
suja Zimbabwessa, ystäväni Henk-
ka ampui norsua täsmälleen oikeaan 
paikkaan etujalan taakse. Aseena oli 
kaunis belgialainen .470 N.E. ja luo-
tina tasakärkinen kokovaippa “Sled-
gehammer”. Norsu ei pysähtynyt tä-
hän täydelliseen laukaukseen ja syy 
selvisi myöhemmin: luoti oli läpäisty-
ään nahan ja osuttuaan luuhun kään-
tynyt, ja se löytyi lopulta takajalan 
kohdalta aivan norsun paksun nahan 
alta. Konventionaalinen kokovaippa, 
esim. Woodleigh Solid, olisi käyttäy-
tynyt toisin.

Kymmenen vuotta sitten ammat-
timetsästäjäystäväni Kobus vakuutti 
minulle, että paras luoti sarvikuono-
jahdissa on konventionaalinen kova 
puolivaippa tyyliin Woodleigh Soft 
Nose. Otin matkaani siis kaksoisluo-
dikkoni .375 H&H Flanged Magnum 
N.E. ja patruunani oli ladattu edel-
lä mainituin luodein. No, täydellisen 
osuman jälkeen jahti jatkui noin 5 
tunnin ajan ja päättyi vasta, kun lo-
petin eläimen .375 kokovaipalla. Mi-
nun olisi pitänyt alusta alkaen suh-
tautua terveellä epäilyksellä tämän 
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“sarvikounoekspertin” neuvoon ja 
käyttää kokovaippaa.

Virtahepo on suuri ja paksunah-
kainen eläin, joka saattaa olla myös 
erittäin vaarallinen. Virtahepojahdis-
sa käyttäisin aina kokovaippaluotia.

Suuret pedot eli leijona, 
leopardi ja hyeena:

Petojen hermostojärjestelmä on eri-
lainen kuin muilla nisäkkäillä. Näiden 
eläinten nopea lopettaminen vaatii 
ns. hydrostaattisen shokin tuottamis-
ta eli pehmytkärkistä luotia. 

Nämä pedot ovat ohutnahkai-
sia ja niiden luusto on myös sirora-
kenteinen. Ideaalimaailmassa luo-
ti aukeaisi mahdollisimman paljon 
ja lävistäisi eläimen jääden sen na-
han alle osuman vastakkaiselle puo-
lelle luovutettuaan kaiken energian-
sa. Tällainen osuma tuottaa parhaan 
mahdollisen lopputuloksen.

Oikein toimiva luoti tuottaa sho-
kin, “joka kytkee pedosta virrat pois”. 
Tärkeää on siis luodin laajentuminen 
tai sirpaloituminen yhdistettynä hy-
vään läpäisykykyyn. Esim. RWS:n 
TUG tai TIG ei ole leijonalle huonoin 
mahdollinen vaihtoehto.

Suuria rajatapauksia:

Kirahvi ei ole luettavissa vaaralliseen 
riistaan, mutta sen nahka on paksu ja 
luut suuria. Olen ampunut yhden ki-
rahvin kokovaipalla ja toisen osavai-
palla. Mikäli ampuisin kolmannen, mi-
tä tuskin teen, käyttäisin ilman muuta 
kokovaippaa. Normaaleissa suurriis-
taväljyykissä osa-vaippaluodin lä-
päisyteho ei yksinkertaisesti riitä.

Puhveli: Metsästyksessä käy-
tettävästä luotityypistä on kirjoitet-
tu useita kirjoja ja lukemattomia ar-
tikkeleita. Olen ampunut kahdeksan 
puhvelia, joista ainoastaan yhden 

koko-vaippaluotia käyttäen. Tällöin 
kiväärinäni oli 9,3 x 62 ja metsästys-
paikka oli Kilomberon North Tansa-
niassa. Tiedän, kivääri oli laiton Tan-
saniassa, mutta kysessä oli koe… 
Tämä tansanialainen puhveli kuoli 
nopeasti ja tehikkaasti luodin lävis-
tettyä molemmat olat, sydämen ja 
päätyessä nahan alle ulostulopuo-
lella.

Vastaavasti olen saavuttanut hy-
viä tuloksia osavaipalla, mutta myös 
täydellisen katastrofin, joka oli pää-
tyä erittäin huonosti. Onneksi asee-
ni oli rinnakkaispiippuinen kaksois-
luodikko.

Ystäväni kolmannen polven ke-
nialainen ammattimetsästäjä Nigel 



Archer sanoi aina puhvelijahdissa 
käytettävistä luodeista: “Ensimmäi-
sen täytyy tappaa, joten sen on ol-
tava kokovaippa. Seuraavien tulee 
jättää kunnon verijälki, joten niiden 
täytyy olla osavaippoja”. 

Pidin Nigelin puheita pitkään eri-
koisina, sillä yleinen käsitys on, että 
ensin ammutaan osavaipalla ja sen 
jälkeen kokovaipalla.

Mielipiteeni muuttui radikaa-
listi sen jälkeen, kun sain puhvelin 
päälleni puolivaippaluodin lävistet-
tyä eläimen sydämen, mutta jättäen 
puhvelin kehon lävistämisen “puoli-
tiehen”. 

Mikäli lähtisin tänään puhveli-
jahtiin, olisi pulttilukkokiväärini 9,3 
x 62, jossa ensimmäinen patruu-
na olisi kokovaippa, seuraava osa-
vaippa ja seuraavat kokovaippoja. 
Tämä tosin pätee ainoastaan yksi-
näisten puhvelien metsästykseen ja 
suuremmata ryhmästä tai laumasta 
metsästäessäni, käyttäisin ainoas-
taan osavaippaluoteja. Kaksoisluo-
dikkona käyttäisin .375 Fl. Magnum 
ja toisessa piipussa olisi kokovaippa 
ja toisessa osavaippa. Kaksoisluodi-
kossa tulisi aina olla kaksi liipasinta, 
jotta ensimmäisenä ampuvan piipin 
voi valita helposti!

Puhveliin käytettävästä luotityy-
pistä voi ainoastaan todeta, että “the 
Jury is still out”.

Puhvelia metsästettäessä tär-
keämpää kuin luotityyppi on osu-
matarkkuus sekä käytettävän kalii-
peri-luotikombinaation läpäisykyky. 
Kannattaa muistaa, että raskaimmil-
la luodeilla 9,3 x 62 läpäisee yleensä 
paremmin ja suorempaa kuin esim. 
.375 H&H. Me kaikki ammumme 
myös keskimäärin tarkemmin pieni-
rekyylisemmällä aseella.

Selviä osavaippakohteita:

Pääsääntönä on, että antiloopit kan-
nattaa ampua osavaippaluodilla. An-
tiloopeissa on kuitenkin myös ero-
ja. On tunnettua, että esim. oryx on 
erittäin sitkeä eläin, eli käytettävän 
luodin tulisi olla myös hyvin lävistä-
vä. Vastaavan kokoinen antilooppi eli 
kudu on taas “pehmeämpi” ja tämä 
eläin on alttimpi shokkivaikutuksel-
le, jolloin pirstoutuva luotityyppi so-
veltuu mainiosti. Oma havaintoni on, 
että vain vähän vettä tarvitsevat an-
tiloopit ovat sitkeämpiä, jolloin kan-
nattaa kiinnittää myös huomiota luo-
din läpäisykykyyn.

Pieniä rajatapauksia:

Yksi intohimoistani on ns. “Tiny Ten” 
eli kääpiöantiloopit. Näistä eläimis-
tä tehdään yleensä eläimen kokoi-
nen trofee, eli Full Mount. Pidän yli-
voimaisesti parhaana vaihtoehtona 
käyttää aina kokovaippaluotia. Huo-
mauttaisin vielä, että nopea koko-
vaippa aiheuttaa helposti suuren 
ulostuloaukon, joten malttia luodin 
nopeuden suhteen.

Vielä soveltuvista väljyyk-
sistä:

Useiden ammattimetsästäjien huu-
lilla karehtii hymy, kun eurooppalai-
nen metsämies tulee jahtiin magnu-
maseensa kanssa. Tällaisia “suoraan 
ampuvia” aseita ei todella tarvita! 
Keskikokoiselle riistalle sopii hyvin 7 
x 57, .308 (raskaalla luodilla), .30-06 
tai esim. 8 x 57. Tietenkin kaikkien 
näiden laippakantaiset versiot ovat 
yhtä hyviä vaihtoehtoja.

Keskisuurelle riistalle, kuten elan-
dille, kirahville, kudulle, oryxille ja 
mahdollisesti puhvelille sopii hy-
vin 9,3 x 62 tai joissain tapauksissa 
myös .375 H&H. On kuitenkin syytä 
muistaa, että raskaampi ja hitaampi 
luoti lävistää paremmin kuin kevyem-
pi ja nopeampi.

Suurimmat eläimet kuten nor-
su, sarvikuono, virtahepo ja mah-
dollisesti puhveli vaativat jo hieman 
enemmän hevosvoimia. Itse pidän 
.416 Rigbystä tai .404 Jefferystä, 
mutta myös suuremmat väljyydet 
ovat mahdollisia, tosin useinmiten 
turhia. En ole vielä tavannut metsäs-
täjää, joka ampuu tarkemmin sano-
kaamme jollain Weatherbyn kaliipe-
rilla kuin esimerkiksi vanhalla kunnon 
9,3 x 62:lla.

Hyvin ammuttu laukaus oikeaan 
paikkaan ja oikealla luodilla tuo saa-
lista. Valistunut jahtimies ei turhaan 
machoile, vaan metsästää aseella, 
jolla hän myös osuu.

Hyviä jahteja ja tarkkoja laukauksia!
Kari Luomakoski, PH

Tallinna
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ELÄINTENTÄYTÖN 
HUIPPULAATUA!

eläintentäyttäjä Sami Karppinen
050 383 4352

MUSTAKARHU-
JAHDIT KEVÄISIN 
KANADASSA



Mitä on kuuma haastava Afrikka 
unohtumattomien jahtien jälkeen il-
man Savotta saunomista? Vastauk-
sen saatte kokeilemalla Savotta sau-
nomista Iron Gaten rangella.

Hunting Club Wilds ry jälleen ker-
ran perinteen ylläpitämiseksi osallis-
tui sovitun mukaisesti kuuden met-
sästäjän ryhmällä ammattimaisen 
hyvin toteutettuun Iron Gate Hunting 
Safaris jahteihin, onnistuneita lauka-
uksia, onnistuneita jahteja, hauskaa 
saunomista ”äijä meininkiä” ja päälle 
pensselisikaa vartaassa.

Wilds Hunting Club ry
Jukka Blom

Savottasaunomista Afrikassa
Etelä Afrikka Iron Gate

When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available. 
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry. 
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE OF 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi6  
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Kamchatka

KARHUPAKETIT

Lisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy  •  www.jahtimatkat.net

Paketti ei sisällä:
•	Lentoja	eikä	lennoista	mahdollisesti	aiheutuvia	
kuluja,	lentokenttäkustannuksia

•	Hotelli	yöpymisiä	ja	ruokailuja	ennen	ja	jälkeen	
metsästyksen

•		Viisumia,	alkoholijuomia

•		Lisäkaatoeläimiä,	lisäaktiviteetteja

•		Trofeista	muodostuvia	kustannuksia,	tippejä

•		Tavara/matkavakuutusta,	Cites-maksuja

 
HINTA: 8650€/metsästäjä

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Päivä 1 lähtö Helsingistä, laskeutuminen Moskovaan, lento Petropavlovskiin (yön yli lento) 
Päivä 2 laskeutuminen Petropavlovskiin, kuljetus metsästysalueelle
Päivä 3 – 11 9 päivää metsästystä
Päivä 12 paluu Petropavlovskiin,majottautuminen hotelliin
Päivä 13 päivä Petropavlovskissa, vaadittavien asiakirjojen teko, lento Moskovaan
Päivä 14 laskeutuminen Moskovaan, jatkolento Helsinkiin

METSÄSTYS TAPA:  jäljittämällä, kiikaroimalla, kevät jahdissa käytetään kelkkoja
METSÄSTYSAIKA: kevät 25.4  – 25.5, syksy  20.8 – 20.9
RYHMÄN KOKO:  3-4 metsästäjää/ leiri 
MAJOITUS:  teltassa tai metsästysmajassa

Paketti sisältää:
•		1	karhu	kaatomaksun	ilman	kokorajoitusta
•	1:1	Metsästys
•	9	metsästyspäivää
•	Kutsut,	aseen	tuonti/vientiluvan,	eläinlääkärin			 	 	 	 	 	 	
todistuksen	ja	valtiomaksun	(arvo	150	€)

•	Kaikki	kuljetukset	jahdin	aikana,		lentokentältä			 	 	 	 	 	 	
metsästysalueelle	sekä	takaisin

•		Majoituksen	ja	ruokailut	jahdin	aikana
•		Trofeen	maastokäsittelyn	kotiinkuljetusta		 	 	 	 	 	 	 	 	
varten

•		1	englanninkielisen	tulkin/leiri
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9		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

 





             MARKKINAJOHTAJA

       PANASONIC
            ILMALÄMPÖPUMPUT

        ILMAVESIPUMPUT

           MAALÄMPÖPUMPUT
KODIT • LIIKETILAT • TOIMISTOT • HALLIT

KODINKONEHUOLTO 
VEIJO MATIKKA

kylmälaitteet • pesukoneet • hellat • sähköasennukset
KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO MATIKKA OY
SUURKEITTIÖLAITTEET • MYYNTI • HUOLTO • ASENNUS
Myllyvainiontie 33, Lempäälä Puh. 375 2484,  

0400 628 870

Soita ja tilaa ilmainen esittely! 
Nyt jopa viiden vuoden täystakuu.

20 vuoden 
kokemuksella

Tehokas. Turvallinen. Tyylikäs.

www.luowia.fi

Luowia Collection  
 Jätteenkeräysjärjestelmät

Etelä-Afrikassa

Moderni tapa hoitaa jätehuoltoa

R

Syväkeräysalan ammattilainen 
yli 20 vuoden kokemuksella

•  Syväkeräysalan konsultointi
•  Syväkeräysastioiden huollot ja 
 pesut Pirkanmaalla
•  Vaihtolavatyöt Pirkanmaalla

www.tormaoy.net



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  

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.Pidätämme	oikeuden	hinnan	muutoksiin.12  



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.  

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. 

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.

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.

13  



Järjestämme Namibiaan myös muita 
metsästysmatkoja, jotka räätälöimme juuri sinun toiveittesi mukaan!
Ota yhteyttä: +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 Paketti sisältää kolme kaatolupaa. Kaadettavat 
eläimet voit valita seuraavista: Oryx, Warthog, Hartebeest, Springbuck 
tai Blue Wildebeest naaras.

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: 2290 € /metsästäjä
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Namibia  
JAHTIPAKETIT



Syntymäpäivät 
Etelä-Afrikassa osa 1

Afrikkaan lähtö tuli mieleen aivan 
sattumalta. Kolme toisensa hyvin 
mm. metsästysharrastuksen kautta 
tuntevaa kaveria huomasivat mitta-
rin lähestyvän 40 ikävuotta ja ajatuk-
sena oli viettää juhlia jollain poikkea-
valla tavalla. Hyvin nopeasti katseet 
kääntyivät metsästysmatkaa koh-
den, mutta kohteesta ei ollut yksi-
mielisyyttä.

Ensin tuli mieleen jahti Keski-Eu-
roopassa sen näennäisen helppou-
den vuoksi. Lyhyet matkat, aseiden 
kuljetus EU-alueella ja osin tutut jah-
timuodot puolsivat reissua joko lä-
helle Viroon tai sitten hieman kau-
emmaksi esim. Puolaan tai Unkariin.  

Vähän myöhemmin tuli esille aja-
tus lähteä kauemmaksi, joko Alas-
kaan tai Afrikkaan. Afrikka sai no-
peasti enemmän kannatusta, sillä 
lopullisesta ryhmästämme vain yh-
dellä oli kokemusta Afrikasta muu-
toin kuin Egyptin lomakohteiden 
kautta. Afrikassa meitä kiehtoi ai-
van erilainen luonto kuin pohjoisella 
pallonpuoliskolla on tarjolla. Osan-
sa odotuksiin ja mielikuviin oli met-
sästyskirjojen lisäksi televisiolla ja 
elokuvilla. Kukapa Afrikasta kiinnos-
tunut metsästäjä ei ole lukenut He-
mingwayta tai katsonut Afrikkaan si-
joittuvia metsästysohjelmia.

Teksti: Marko Winter
Kuvat: Marko, Veli, Jari, Timo ja Keijo

Pikaisen kyselykierroksen jälkeen 
kolmen ryhmämme laajeni viidek-
si mieheksi. Ryhmän kasvun kautta 
myös kustannukset tulisivat pienen-
tymään, sillä ajatuksena oli kysyä 
tarjousta useammalle miehelle. Ihan-
netilanne olisi, että voisimme saa-
da mahdollisesti koko leirin omaan 
käyttöömme. Tällaisia vinkkejä olim-
me saaneet aiemmin reissussa olleil-
ta.

Afrikan valikoiduttua kohteeksi 
oli seuraavana vuorossa matkanjär-
jestäjän etsiminen ja kohdemaan va-
linta. Ajankohta mietitytti, sillä vaih-
toehtoina oli lähteä matkaan joko 
hiihtolomien aikaan tai sitten kesäl-
lä. Hiihtolomakautena Afrikassa on 
vielä kesää jäljellä ja meidän kesälo-
miemme aikaan siellä on puolestaan 
talvi ja siten huomattavasti viileäm-
pää. Sadekausi voi myös olla ongel-
ma hiihtolomakauden aikana osassa 
kohteita.

Kummassakin ajallisessa vaih-
toehdossa oli siis hyvät ja huonot 
puolensa, joita vertailimme. Meidän 
ajankohdaksemme valikoitui hiihto-
lomakausi. Kuumuus ei meitä hait-
taisi, mutta kevään influenssakausi 
arvelutti jonkin verran. Olisi harmi ol-
la sairaana juuri matkan ajankohta-
na, ja toisaalta flunssa voi olla vaikea 

välttää rokotuksista huolimatta. Kak-
si ryhmästämme sairastuikin kevään 
aikana, mutta onneksi vain lyhyeksi 
aikaa ja reilusti ennen matka-ajan-
kohtaa. Itse olin sitten se kolmas sai-
rastunut ja sain influenssan jälkitau-
tina oikein kunnon keuhkokuumeen, 
joka oli perua koko matkan. Olin jät-
tänyt influenssarokotukset väliin, 
mutta kokemuksesta viisastuneena 
aion jatkossa käydä ottamassa sen. 

Riihimäen erämessujen aikaan 
kaksi meistä kierteli aktiivisesti ko-
timaisten safarimatkoja järjestävi-
en yrityksien kojuilla kyselemässä 
näkemyksiä meille sopivasta koh-
teesta ja tietenkin pyytämässä tar-
joukset. Meille, Afrikan suhteen ko-
kemattomille, suositeltiin järjestään 
kohteeksi Etelä-Afrikkaa, josta olisi 
hyvä aloittaa uuteen mantereeseen 
tutustuminen. Toinen vaihtoehto oli 
Namibia, jonka kerrottiin monessa 
suhteessa olevan yhtä lailla helppo 
kohde ja kustannustasoltaan merkit-
tävästi alhaisempi kuin esim. Tansa-
nia tai Botswana. Mikäli perheemme 
olisivat lähdössä mukaan, Etelä-Af-
rikka olisi parempi vaihtoehto mo-
nipuolisempien oheispalveluiden 
vuoksi. Riista, jota suunnittelimme 
metsästävämme Afrikkaan tutustu-
misemme aluksi, eli tasankoantiloo-

Vuoristoa, tasankoa ja välillä pusikkoa. Maasto oli hyvällä tavalla vaihtelevaa.



hattuja eläimiä ammutaan joko Jee-
pin lavalta tai sitten ruokintapaikalta 
pienestä aitauksesta. Monissa net-
tikeskusteluissa useat keskustelijat 
julistivat jättävänsä moiset reissut 
aivan varmasti väliin, jos kohteessa 
on käytössä minkäänlaisia aitauk-
sia. Olimme tietenkin lukeneet netti-
foorumeilta aiemmin metsästämässä 
olleiden kokemuksia ja edellä oleva 
näkemys vaikutti välittyvän lähin-
nä Afrikkaa kokemattomilta. Paikan 
päällä käyneet tuntuivat pitäneen 
myös Etelä-Afrikasta, eivätkä aidat 
olleet heitä häirinneet.

Vaikka ryhmämme muodostuu-
kin varsin kokeneista metsästäjis-
tä, niin Afrikan suhteen olimme vas-
ta-alkajia. Niinpä päätimme perehtyä 
aitateemaan hieman lähemmin, sillä 
kukaan meistä ei halunnut osallistua 
sellaiseen metsästykseen, jota oli 
kuvattu BBC:n ohjelmassa. Kyselim-
me asiasta ennen matkanjärjestäjän 
ja maan valintaa useilta paikan pääl-
lä käyneiltä metsästäjiltä. 

Tiedon kerääminen asiasta oli ai-
ka helppoa, sillä moni tuttavapiiriin 
kuuluva kertoi mielellään kokemuk-
sistaan eri maista ja ihan tuntemat-
tomatkin vastailivat keskustelufooru-
meilla yksityisviestein. Viesti oli aika 
selvä. Ensinnäkin metsästys Etelä-
Afrikassa vaatii lainsäädännöllises-
ti aidattuja alueita, mutta alueet ovat 
todella suuria ja toisekseen aitaukset 

eivät välttämättä pidättele eläimiä, 
vaan ne menevät aitojen yli helposti. 
Jälkimmäistä saimme todistaa pai-
kan päällä, kun seurueemme jäse-
nen ampuma impala ponkaisi osu-
man jälkeen juoksuun ja hyppäsi 
lähellä olleen raja-aidan yli helposti. 
Moni useassa maassa metsästänyt 
kertoi meille samaa mitä yrittäjätkin 
sen suhteen, että nimenomaan Ete-
lä-Afrikka olisi erityisen hyvä maa 
aloittaa metsästys Afrikassa. Vaikka 
saalistakuuta ei olekaan, saaliin saa-
minen on melkoisen varmaa verrat-
tuna open range – metsästykseen. 
Toisaalta myös Namibiassa kerrottiin 
olevan aitauksia, mutta sitä ei välttä-
mättä tuoda julki samalla tavalla kuin 
Etelä-Afrikan suhteen tehdään. En-
nen asiaan tutustumista moni meistä 
oli siinä käsityksessä, että esim. Na-
mibiasta aidat olisivat puuttuneet.

Päätimme pitää matkanjärjes-
täjän ja kohdemaan tiimoilta perin-
teisen saunaillan, jonka päätteeksi 
teimme valinnan.  Pöydällä olevien 
tarjousten perusteelta pidimme ää-
nestyksen mies ja ääni periaatteel-
la. Olimme pyytäneet tarjouspyynnöt 
kolmelta yritykseltä ja viestittäneet 
jo messuilla, että olemme kykene-
viä liikkumaan paljon jalkaisin ja että 
meillä on eettisiä varauksia metsäs-
tyksen suhteen. Tällä kertaa koh-
teeksemme valikoitui Etelä-Afrikka 
ja matkanjärjestäjäksi Suomen Jahti-
matkat Oy. Matka-ajankohta oli hiih-
tolomakausi maaliskuussa 2013. Sii-
tä, miten matka onnistui, voit lukea 
Jahtimatkojen kotisivuilta www.jahti-
matkat.net

pit, puolsi myös vahvasti joko Etelä-
Afrikkaa tai Namibiaa. 

Toisaalta meitä epäilytti etelä-af-
rikkalaisessa metsästyksessä met-
sästäminen aidatuilla alueilla. Olin 
katsonut aikaisemmin erään BBC:n 
tuottaman ohjelman, jossa toimitta-
ja Louis Theroux loi metsästyksestä 
Etelä-Afrikassa varsin epämiellyttä-
vän kuvan. 

Metsästys Etelä-Afrikassa oli oh-
jelman mukaan pitkälti sitä, että tar-
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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

When only a bullet stands between your life and death... You better make it count! Norma Precision 
Ammunition delivers the right combination of accuracy and energy to stop a charging bull at full speed. 
    NORMA’s established African PH & Solids offer the finest dangerous game ammunition available.  
Each round is meticulously loaded under the most rigorous inspection standards in the industry.  
NORMA’s full line of African PH & Solids calibers range from 9.3x62 to the .505 Magnum Gibbs. 

YOUR COMPLETE LINE of 
RELIABLE ACCURACY & ENERGY 
for MAXIMUM PERFORMANCE.

Norma is a registered trademark of Norma Precision, a RUAG Group Company.

Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi
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PALVELEMME  
ark. 9 –18, la 9 – 16, su 12–16 
Ratakatu 37 – 39, LAPPEENRANTA
Puh. (05) 6129 013

UK TEAMin jäsenenä saat 
ajankohtaista tietoa tarjouk-
sistamme. Liity nyt osoit-
teessa WWW.KOSKIMIES.FIfacebook.com/urheilukoskimies @UK_Koskimies

ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSASI!
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www.ultracom.fi

LUOTUJA LUOTUJA LUOTUJA 
KULKEMAANKULKEMAANKULKEMAAN

SAKO OY, PL 149, 11101 Riihimäki
SAKO FIRST CLASS kauppiaat 
löydät osoitteesta 
www.sakosuomi.fi

TIKKA T3 - BLACK EDITION

SAKO A7 - BLACK EDITION

SAKO 85 - BLACK EDITION

sh.1 099€
          (pakettisäästö 636€)

sh. 1 899€
          (pakettisäästö 733€)

sh. 2 990€
        (pakettisäästö 1130€)



VICTORY V8 2.8-20x56

/// VICTORY
ZEISS. EDELLÄKÄVIJÄ VUODESTA
1846.

ZEISS VICTORY® V8: Äärimmäinen Super-Zoom tähtäinkiikari. Kaikille matkoille ja kaikkiin tilanteisiin.

Uusi ZEISS VICTORY V8 asettaa uudet standardit premium-luokkaan. Ajojahdista hiipimiseen ja kyttäysjahdeista aina pitkän matkan

riistalaukauksiin – se on aina paras valinta. Todisteet sen ylivertaisuudesta: Yksikään tähätinkiikari ei ole ollut näin monipuolinen

ja monikäyttöinen. Tärkeimmät tekijät ovat maksimi suurennosalue ja ristikon säätömahdollisuudet. SCHOTT HT-lasi ja FL-linssit

takaavat VICTORY V8:n uskomattoman kuvan laadun ja erottelukyvyn yhdistettynä 92% valonläpäisyyn sekä erittäin laajan

näkökentän ainoana luokassaan.Nämä ominaisuudet takaavat absoluutisen tarkkuuden ja toimivuuden todellisena all-rounderina.

Saatavilla 1,8-14X50 ja 2,8-20X56. www.zeiss.com/sports-optics

Hetki kun huippuluokan optiikka saavuttaa
toimivuuden kaikissa tilanteissa.
Näiden hetkien eteen teemme töitä.

Uusi ASV LongRange
Kun etäisyys on esitetään selvästi metreinä, se tekee ASV-järjestelmästä
innovatiivisimman ja tarkimman pitkän matkan riistalaukaus konseptin.
Laajennettu säätömahdollisuus aina 100 naksuun asti antaa mahdollisuuden
todella tarkkoihin pitkän matkan laukauksiin ja oikea valinta todellisille tarkka-
ampujille.
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