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// LIVING OBSESSIONS
   MADE BY ZEISS

ZEISS VICTORY

Monikäyttöisin huippuluokan katselukiikari uutuus on ZEISS.
Uusi ZEISS VICTORY® SF tekee luonnon jännittävimmistä hetkistä vielä
jännittävimpiä. Optiikan täydellisyys, laajin näkökenttä,ennenkokematon ergonomia
ja erittäin kevyt rakenne tekevät näistä katselukiikareista parhaat mitä olemme
koskaan tehneet. Koe VICTORY SF – monikäyttöisimmät katselukiikarit kautta aikojen.
Tekijänä - ZEISS.

Learn more:
www.zeiss.com/victorysf

Hetki kun tarkkailu muuttuu kokemukseksi.
Koe uusi ZEISS VICTORY SF.



Niin se mieli muuttuu 2
-Jahtireissu ei jäänytkään ainoaksi

Maaliskuu, Afrikka, Ete-
lä-Afrikka ja Iron Gate.

Paljon ja jo pitkäänkin odotettu jah-
timatka oli alkamassa. Helsinki-Van-
taalle kokoontui tällä kertaa hieman 
suurempi joukko matkaan lähtijöitä. 
Oli taas ensikertalaisia, suorastaan 
konkarikävijöitä ja sitten meitä toista 
kertaa menijöitä. Jutut pyörivät mat-
kan odotuksen ja toiveiden ympäril-
lä. Ensi kertaa lähtijöillä tuntui olevan 
hyvin tarkat suunnitelmat. Minäkin 
olin varannut itselleni perus jahtipa-
ketin. Kolme kaatoa oli suunnitelmis-
sa, enkä niistä ihan hevillä ollut val-
mis luopumaan. 

Lentomatkat sujuivat hyvin ja 
määränpään lähestyessä seurueen 
lomafiilis tuntui vain kasvavan. Perille 
päästiin aurinkoisessa säässä, mutta 
oli jo pimeää ennen Iron Gateen saa-
pumista. Tunnelma oli se sama iha-
na ja kotoinen ja oli aistittavissa, että 
olimme kaikki lämpimästi tervetullei-
ta. Voin kyllä sanoa, että vaikka kotoa 
lähdettiin myös kotiin tultiin. 

Hyvin suunniteltu on 
hyvin suunniteltu!

Ensimmäisenä iltana käytiin läpi tu-
levan viikon suunnitelmat pääpiir-
teissään, jaettiin porukka pienem-
piin ryhmiin, kaksi jäsentä kullekin 
PH:lle. Ruokailun jälkeen pää tyy-
nyyn ja seuraavana aamuna reippaa-
na radalle aseiden kohdistukseen ja 
testaukseen. Mukana oli paljon met-
sästäjiä, joilla ei ollut omaa aset-
ta mukanaan. Tästä johtuen aseen 
kanssa harjoittelu oli hyvinkin tärke-
ää. Omalta osaltani homma meni pa-
rilla laukauksella putkeen ja olin val-
mis jahtiin. 

Ja sitten jahtiin

Olimme jahtipari mieheni kanssa ja 
oli sovittu, että minä saan ensim-
mäisen jahtivuoron. Omalla kaatolis-
tallani oli kaikki peruspakettiin kuu-

luvat eläimet, joten kovin tärkeää ei 
ollut, millä jahdilla  aloitetaan. Tont-
tiin päästyämme PH bongasi mustan 
Springbuckin ja sen perässä sitten 
viiletettiin. Samalla alueella oli myös 
mieheni kaatolistalla oleva Black Wil-
debeest. Mutta ensin oli minun vuo-
roni. 

Päivä kului ja kului, mutta riittä-
vän lähelle ei päästy sitten millään. 
Ei muuta kuin auto parkkiin ja ryömi-
mällä ja hiipimällä tuulen alta eläin-
tä kohti. Siellä se minua odotti kiltis-
ti sivuttain, mutta matkaa oli hurjat 
200 metriä. Laitoimme kepit pystyyn 
ja aseen valmiiksi. 

Luvan saatuani laukaisin, mut-
ta pitkästä ampumamatkasta ja tuu-
lessakin johtuen se ei ihan nappilau-
kaus ollut. Eläin kaatui kuitenkin ja 
niin pahin jännitys jäi taakse. Tuntui 
aika muikealta saada kaatolaukaus 
onnistumaan noin pitkälle matkalle. 
Päivän päätteeksi mieheni sai myös 
oman blackinsä kaadettua. Tosin 
hän joutui ampumaan sen 250 met-
rin matkalle.

Illaksi oli mukavat tarinat jahtipo-
rukalle kerrottavana. Parhaat jutut 
kuulimme kuitenkin paikalla ensiker-
talaisilta. Jokainen oli sitä mieltä, et-
tä vaikka paikasta oli nähnyt sadoit-
tain valokuvia, katsonut lävitse kaikki 
mahdolliset safarivideot ja Avarat 
luonnot televisiosta, mitään oikeaa 
kuvaa itse maaston haasteellisuu-
desta, jahtitilanteesta tai paikallises-
ta metsästyskulttuurista ja -tavoista 
ei pystynyt hahmottamaan. Ensim-
mäinen päivä oli siis antanut meille 
kaikille todella paljon.

Impala-revanssi

Tiistaina oli viime vuonna niin hanka-
laksi saaliiksi osoittautuneen Impa-
lan vuoro. Menimme uuteen jahtialu-
eeseen, niin sanottuun sikalaaksoon. 
Hetimiten alueelle päästyämme PH 
sai näköyhteyden todella isoon ku-
duun. Päätimme, että mieheni saisi 
ensin yrittää kudun kaatoa ja sen jäl-
keen olisi minun vuoroni. Kudun kaa-
to osoittautui suureksi henkien tais-



toksi. Kaiken kaikkiaan liki kolmen 
tunnin väijyminen ja laukaus 360 
metrin päästä. Hurjat 50 ja 51 tuu-
man sarvet. Ikinä en ollut moisia näh-
nyt, enkä kyllä osannut edes kuvitel-
la eläimen kokoa etukäteen. Saimme 
siitä upeat kuvat.

Seuraavaksi palattiin samaan alu-
eeseen. Ensimmäiselle aukealle tul-
tuamme näimme komean Impalan 
aterioimassa. Pääsimme todella lä-
helle. 80 metrin päässä eläimestä oli 
iso puu, jonka alta varjosta pääsin 
ampumaan. Kaato oli helppo ja no-
pea. Tämä oli myös osoitus siitä, että 
erinomaisen tilanteen tultua homma 
voi käydä nopeastikin. Huonommalla 
tuurilla voi mennä päiviä ilman kaa-
toa. Tällä kertaa impala ei ehtinyt 
edes huomata meitä, eikä tiennyt mi-
kä siihen iski. 

Toisen päivän jälkeen oli yli puolet 
kaatotavoitteesta saavutettu. Painei-
ta ei siis enää ollut, joten keskiviikoksi 
sovimme välipäivän jahteihin. 

Tutustumista paikkoihin 
ja paikallisiin

Kävimme yhdessä PH:n kanssa 
Thomas Riverillä. Museoissa oli pal-
jon nähtävää ja paikallisessa pubis-
sa paransimme maailmaa paikallis-
ten ihmisten kanssa. Meiltä kyseltiin 
paljon Suomesta ja juttua riitti. Muu-
taman viinilasin jälkeen kieliongel-
miakaan ei enää vaivannut. Ihanat 
muistot jäi ja seuraavalla kerralla lu-
vattiin tulla uudelleen ja oikein tuliais-
ten kanssa. 

Torstai, kolmas 
jahtipäivä

Oli lämmintä ja aamupäivän vietim-
me ”omassa tontissa” turistina erään 
seurueemme jäsenen kanssa. Pää-
simme mukaan hänen huikeaan jah-
tifiilikseensä, josta jäi saaliiksi bles-
buck, komea sellainen. Lounaan 
jälkeen lähdimme Mountain Reed-
buckin metsästykseen, josta jäi kä-
teen puhdas nolla. Eläimiä ei päässyt 
kuin katselemaan pitkien matko-
jen päästä. Lodgella kuultiin kuiten-
kin taas huimia tarinoita ja kaatoker-
tomuksia. Aina oli joku onnistunut ja 
saanut huikean kokemuksen. 

Perjantain jahtijumppaa

Taas lähdettiin uudella innolla sa-
maan alueeseen ja alkoi armoton et-
sintä. Kun eläimet olivat vuorilla, me 
olimme laaksossa ja päinvastoin. Ei 
siis mikään helppo jahti. 

Ilma oli mitä mainioin ja käve-
ly suhteellisen tasaisilla rinteillä oli 
helppoa. Tilanteitakin oli, mutta mi-
nulle ihan liian nopeita. Sinnikkäästi 
kuitenkin jatkoimme ja monen tunnin 
kävelyn jälkeen eläin sitten tupsahti 
siihen eteen. Se oli 100 metrin pääs-
sä ja katsoimme toisiamme suoraan 
silmiin. Ampuma-alue oli onnetto-
man pieni. Pientä eläintä piti osua 
suoraan eteen etujalkojen väliin sa-
taan metriin. Tuuli oli myös aika ko-
vaa, mutta onnekseni vastainen. 
Kauan ei mietitty, kun kepit olivat 
maassa, ase valmiina ja voin sanoa, 
että pari kertaa henkeäni pidätin en-
nen kuin laukaisin. Laukaus lähti var-
masti ihan viime sekunnilla, eli oli hy-
vin hyvin lähellä, ettei kaatoa olisi 
tullut. Tunne oli huikea, kun laukaus 
lähti ja osuma oli ihan nappiin. Eläin 
kaatui niille sijoilleen. Mitään parem-
paa en olisi voinut kokea, pitkä tai-
val ja kova yrittäminen palkittiin upe-
alla eläimellä. 

Kiitoksen aika

Yhteistyö PH:n ja trakkerin kanssa 
on ehdottoman tärkeää. Kaikki se 
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KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO 
MATIKKA OY
KODINKONEHUOLTO
Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi 
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

23 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

 

LÄMPÖPUMPUT
ilma - ilmavesi - maalämpö - poistoilma

Energiaa 
talveksi!

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

HHHH

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Vielä ehdit 
kesähelteisiin tilata 

PUMPUN 
ASENNETTUNA.

PANASONIC 
ILMALÄMPOPUMPUT - 

testivoittajan laatua
4 v. täystakuu.

Kysy päivän tarjous! Muista että 
asennuksesta saa kotitalous-
vähennyksen. Tilaa ilmainen    

esittely kotiisi.

tietämys ja kokemus mikä heillä on, on maastossa ensi-
sijaisen tärkeää. Sillä ei ole niin paljon merkitystä, olet-
ko kokenut vain kokematon metsästäjä. Olosuhteet ja 
etenkin ampumamatkat Afrikassa ovat ihan toista, kuin 
mihin Suomessa on totuttu. Arvostus näitä ammatti-
laisia kohtaan vain kasvaa kerta kerran jälkeen. Kiitos 
siis Leon ja Samuel. Teitte taas retkestäni unohtumat-
toman. 

Kiitos myös kaikki matkakaverit ja Iron Gaten väki. 
Ensi vuonna matka kotoa kotiin on taas tilattu ja uskal-
lan jo odottaa uusia huimia kokemuksia. 

Tiina Törmä
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ELÄINTENTÄYTÖN 
HUIPPULAATUA!

eläintentäyttäjä Sami Karppinen

050 383 4352
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8 -kertaisella suurennoksella varustettu
kiikaritähtäin kristallinkirkkaalla kuvalla

Swarovski Z8i kiikaritähtäimet

ASEJAERA.FI
Jahtimatkojen yhteistyökumppani 

Laatua    luontoon

Afrikan Professional Hunter 
asiantuntijamme auttaa ja 
opastaa teitä tarvittaessa
matka- ja varusteasioissa

EL Range katselukiikarit
Etäisyysmittarilla ja ballistiikkalaskimella
varustetetut laadukkaat katselukiikarit



Ruotsi:

4-PÄIVÄN 
KYTTÄYSMETSÄSTYS

Ei kaatomaksuja, ei kiintiöitä

1300 €
Marras-helmikuu
Ryhmän koko: 8 metsästäjää

Kohteena tällä matkalla on:
kuusipeura ja villisika

Ohjelma 1:
päivä 1:  lähtö aamulla, lento Arlandaan, ajo leiriin, 

iltakytis
päivä 2-4:  aamu ja ilta kytis
päivä 5:  aamu kytis, ajo lentokentälle, iltalento 

Helsinkiin

Ohjelma 2:
päivä 1:  lähtö iltalautalla Helsingistä tai Turusta
päivä 2:  saapuminen Tukholmaan, ajo leiriin, iltakytis
päivä 3-5:  aamu ja ilta kytis
päivä 6:  aamu kytis, ajo Tukholmaan, iltalautalla 

Helsinkiin tai Turkuun.

Sisältää:
kaikki kaadot, majottautumiset ja ruokailut

Ei sisällä:
Lento tai laivalippuja, kuljetuksia, alkoholijuomia

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin. Li
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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

• Beretta Shop in Shop eräkauppa 
• Sako, Tikka ja Beretta aseet
• Patruunat
• Steiner, Burris ja Aimpoint tähtäimet yms.
• Metsästysmatkat
• Sauna + TV room (pukuhuone TV:llä)
• Neuvottelu- ja kokustilat nykyaikaisin laittein

Suomen ensimmäinen Shooting Cinema!

Ammutaan oikeilla aseilla ja oikeilla 
patruunoilla liikkuvaan videokuvaan.

 Metsästitpä sohjoisessa pohjoisessa tai 
aurinkoisessa Afrikassa, varustamme sinut 

ja varmistamme tarkat riistalaukauset.

Tuomikatu 23, 53850 Lappeenranta • Puh: 040-5601 105 • info@shootingcenter.fi

Tule valitsemaan mitä eläintä ja mistä lähdetään metsästämään, treenaa kyseisellä eläimellä ja varaa matka.

Katso traileri www.shootingcenter.fi
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Lisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy  •  www.jahtimatkat.com

Ohjelma:
päivä 1:  lähtö aamulla, lento Gatwickiin, ajo leiriin, iltakytis
päivä 2-4:  aamu ja ilta kytis
päivä 5:  aamu kytis, ajo lentokentälle, iltalento Helsinkiin

Kustannukset:
Jahti 900 €
Majoittautuminen ja ruokailut maksetaan suoraan hotelliin, motelliin 
tai vierastaloon, paikasta riippuen noin 60 £/yö (4 x 60 = 240 £)
Lentoliput
Kuljetukset lentokentältä

Metsästettävät lajit:
Saksanhirvi 1.8 – 30.4
Muntjag ympäri vuoden
Vesikauris 1.11 – 31.3
Kauris 1.4 – 30.10 (uros)

Kaatomaksut:
Kauris:
4 piikkiä ja alle  140 €
5 piikkiä  200 €
6 piikkiä   250 €
epänormaalit sarvet   300 €
mitalitrofee, pronssi   +335 €
mitalitrofee, hopea   +560 €
mitalitrofee, kulta   +800 € 
haavakko      200 €

Saksanhirvi:
10 piikkiä ja alle   1000 €
11 piikkiä ja enemmän 1390 €

Kiinan vesikauris:
uros  500 €
mitalli pukit  +350 €
naaras  400 €
haavakko      400 € 

Muntjag:
0-5,5 cm   200 €
5,5-8 cm   300 €
8 cm tai yli   400 €
haavakko      200 € 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

ENGLANTI
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Romania

Ei kaatomaksuja, ei kiintiöitä!

2290 €
Sisältää:
•  kolme metsästyspäivää

•  neljä yötä laadukkaassa majoituksessa

•  kolme ruokailua päivässä

•  järjestäjä takaa 30 kaatoa tai 100 
laukausta / ryhmä.

•  lentokenttä kuljetukset, oppaat, ajomiehet 
ja koirat, metsästysorganisaation, 
vaadittavat paperityöt ja metsästysluvat, 
riistan maastokäsittelyn.

•  paketin ulkopuolelta, osalla alueista 
mahdollisuus saada myös susi 
ajometsästyksen aikana, hinta vaihtelee 
alueittain.

Ei sisällä:
Lentoja, alkoholijuomia, tippejä

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 

3-päivän villisian-
ajometsästys
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www.jahtimatkat.com

UNKARIN JAHDIT

Järjestämme marras-tammikuussa 2 tai 3-päiväisiä 
ajojahteja Unkarissa, sakä muflonin, kuusipeuran 
ja saksanhirven yksilöjahteja.
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www.jahtimatkat.com

UNKARIN JAHDIT

www.tormaoy.net

Erikoisajoneuvomme huoltotyössä

NOSTURITYHJENTEISTEN JÄTEASTIOIDEN 
HUOLTOKESKUS AVATTU PIRKANMAALLA
Palvelemme nyt entistä tehokkaammin 
isännöitsijöitä, taloyhtiöitä ja huoltoliikkeitä.
• nostosäkkien myynti lähes kaikkien valmistajien
  säiliöihin             
• Bioska-jätesäkkien edustus
• pesu-, huolto- ja kunnostuspalvelut
• säiliöiden modernisointi
• neuvontapalvelut, tilaukset 040 726 6215/Tiina

Katso uudistetut sivumme

Sivuiltamme löydät tarjouspyyntö- ja tilauslomakkeen.
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P. +358 (0)40 5515 669
www.jahtimatkat.com

JAHTIPAKETTI

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  

3 eläintä 6:sta vain 2050,-

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 25 €/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  

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
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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.  

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. 

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

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

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



Blaser R8 Long Range Hunter .338 LM
•synteettinen Professional-tukki

Erikoishintaan 4 250,00 €! 
Etusi 350,00 €!

Blaser R8X 
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 2 490,00 €! 
Etusi 529,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser BBF95 & Blaser-pikajalka
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, 
kaiverrukset
•kaliiperit: 12/76 / 6,5x47 Lapua, 
6,5x55, .308 Win

Erikoishintaan 3 360,00 €! 
Etusi 718,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

  
Blaser D99 & Blaser-pikajalka
•Beavertail-etutukki, pähkinäpuutukki, 
puuluokka 3
•kaliiperit: 20/76 / 6,5x55, 7x65R

Erikoishintaan 5 150,00 €! 
Etusi 995,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8X & A-Tec Hertz 87
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 2 600,00 €! 
Etusi 699,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8X Match
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla, 
kierre 18/1, Match-piippu
•kaliiperi: 6,5x47 Lapua

Erikoishintaan 2 850,00 €! 
Etusi 708,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser BBF97 & Shield A65
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, 
eläinkaiverrukset
•kaliiperit: 12/76 / 6,5x47 Lapua, 
6,5x55, 7x65R, 8x57IRS

Erikoishintaan 3 750,00 €! 
Etusi 894,00 €!

Kaupanpäälle 20 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8 Black
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, musta lukkorunko
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 
8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 3 490,00 €! 
Etusi 859,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Erikoishintaiset Blaser-aseet! Erikoisedut uusille ja Blaser -kanta-asiakkaille!

Leica Magnus 1,8-12x50, L-4a, kiskolla 
& Blaser M-pikajalka
Kanta-asiakashintaan 2 590,00 €! Etusi 540,00 €!

Leica Geovid 8x42 HD-R (Tyyppi 402) UUTUUS!
Kanta-asiakashintaan 2 190 ,00 €! Etusi 380,00 €!

Leica Magnus, L-4a, kiskolla & Blaser M-pikajalka 
Ostaessasi Leica Magnus -tähtäinkiikarin, saat 
Blaser M-pikajalasta -50 % -alennuksen!
Suurennokset: 1-6,3x24, 1,5-10x42, 2,4-16x56
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Blaser R8 Long Range Hunter .338 LM
•synteettinen Professional-tukki

Erikoishintaan 4 250,00 €! 
Etusi 350,00 €!

Blaser R8X 
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 2 490,00 €! 
Etusi 529,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser BBF95 & Blaser-pikajalka
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, 
kaiverrukset
•kaliiperit: 12/76 / 6,5x47 Lapua, 
6,5x55, .308 Win

Erikoishintaan 3 360,00 €! 
Etusi 718,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

  
Blaser D99 & Blaser-pikajalka
•Beavertail-etutukki, pähkinäpuutukki, 
puuluokka 3
•kaliiperit: 20/76 / 6,5x55, 7x65R

Erikoishintaan 5 150,00 €! 
Etusi 995,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8X & A-Tec Hertz 87
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 2 600,00 €! 
Etusi 699,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8X Match
•synteettinen Professional-tukki, makasiinilla, 
kierre 18/1, Match-piippu
•kaliiperi: 6,5x47 Lapua

Erikoishintaan 2 850,00 €! 
Etusi 708,00 €!

Kaupanpäälle 40 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser BBF97 & Shield A65
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, 
eläinkaiverrukset
•kaliiperit: 12/76 / 6,5x47 Lapua, 
6,5x55, 7x65R, 8x57IRS

Erikoishintaan 3 750,00 €! 
Etusi 894,00 €!

Kaupanpäälle 20 kpl 
Lapua Naturalis -patruunoita!

Blaser R8 Black
•pähkinäpuutukki, puuluokka 3, musta lukkorunko
•kaliiperit: 6,5x47 Lapua, 6,5x55, .308 Win, 
8x57IS, 9,3x62

Erikoishintaan 3 490,00 €! 
Etusi 859,00 €!
Kaupanpäälle 20 kpl Lapua Naturalis -patruunoita!

Erikoishintaiset Blaser-aseet! Erikoisedut uusille ja Blaser -kanta-asiakkaille!

Leica Magnus 1,8-12x50, L-4a, kiskolla 
& Blaser M-pikajalka
Kanta-asiakashintaan 2 590,00 €! Etusi 540,00 €!

Leica Geovid 8x42 HD-R (Tyyppi 402) UUTUUS!
Kanta-asiakashintaan 2 190 ,00 €! Etusi 380,00 €!

Leica Magnus, L-4a, kiskolla & Blaser M-pikajalka 
Ostaessasi Leica Magnus -tähtäinkiikarin, saat 
Blaser M-pikajalasta -50 % -alennuksen!
Suurennokset: 1-6,3x24, 1,5-10x42, 2,4-16x56
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Koti-Suomessa metsästämään tot-
tuneen peruskunto ja perusterveys 
riittää pääsääntöisesti hyvin myös ul-
komailla tapahtuvaan metsästykseen 
omat rajansa ja kykynsä huomioiden. 
Joitakin erityispiirteitä on toki hy-
vä ennakoida. Intensiivinen kymme-
nen päivän Afrikan matka käy kunnon 
päälle joka tapauksessa enemmän 
tai  vähemmän ja liikoja ei kannata 
yrittää. Koti-Suomessa apu on lähel-
lä ongelmatilanteissa,  mutta kauko-
matkoilla ambulanssin tai ensihoito-
helikopterin olemassaolosta saa vain 
haaveilla. 

Metsästyskohteen olosuhteet voi-
vat olla yllättäviä. Afrikassa kuumuus 
tuottaa ongelmia ja keskipäivän ai-
kaan mielellään pysyttelee varjos-
sa ainakin marraskuun ja helmikuun 
välisenä aikana. Vettä voikin mennä 
runsaasti. Myös maaston muodot, 
korkeus ja ilmanpaine asettavat omat 
haasteensa kotoiseen tasaiseen me-
renpinnan tasoon tottuneelle. Jyrkät 
rinteet tuntuvat nilkoissa ja keuhkois-
sa. Itse opin tämän taas karvaasti, 
kun maaliskuun lopulla kudu-havain-
non myötä kiipesimme keskipäivällä 

Metsästävän 
lääkärin 
neuvoja

oletetun saaliin yläpuolelle ja mukana 
oli vain puolikas vesipullo. 

Allergiaoireet saattavat myös yl-
lättää erikoisten altistusten myötä ja 
ainakin Kanadassa on riskinä veren-
himoiset hyttyset. Puolassa ja Eng-
lannissa suurimpana riesana oli mu-
ta – onneksi terveydellisesti vaaraton 
asia. 

Perussairauksien merkityksestä 
voi keskustella etukäteen oman lää-
kärinsä kanssa. Ulkomaan jahtiin läh-
tevä on useimmiten hieman varttu-
neempi ja näin ollen perussairauksien 
olemassaolo on todennäköisempää. 
Toki vain osa lääkäreistä ymmärtää 
metsästykseen ja erityisesti kauko-
maiden metsästykseen liittyviä eri-
tyispiirteitä. Tilannetta voi toki verrata 
parhaimmillaan vastaavaan urheilu-
suoritukseen. 

Perussairaudet tulisi olla hyväs-
sä vakaassa hoitotasapainossa. Esi-
merkiksi diabeteksen tai verenpai-
netaudin lääkitys kannattaa hakea 
kohdalleen ennen oleellista rasitusta. 
Sepelvaltimotaudin kanssakin pär-
jää, jos oirekynnys on korkea ja itse 
tunnistaa rasituksen siedon rajansa. 

Vastaavasti astman kanssa tulee toi-
meen, kunhan hoitava lääkitys on ol-
lut päällä jatkuvana. 

Perussairauksien lääkitys voi hel-
posti unohtua pitkän jahtipäivän 
myötä. Todennäköisesti yksittäisen 
pillerin unohdus ei kovin oleellisesti 
haittaa, mutta hoidon keskeytyminen 
pidemmäksi aikaa kylläkin voi tuottaa 
ongelmaa. Mahdolliset kohtauslääk-
keet on hyvä pitää jahtipuvun tas-
kussa esimerkiksi astmalääkityksen 
tai sepelvaltimotaudin nitrojen osalta. 
Omaa kuntoaan voi testata ennakoi-
den vaikka rasituskokeen avulla. 

Metsästysoppaiden peruskun-
to on usein kohtuullisen kova ja he 
ovat tottuneet liikkumaan kotimaas-
toissaan. Vierasmetsästäjänä on hy-
vä pohtia omaa kuntoaan ja tarvetta 
ylittää rajojaan. Mieluummin liikkuu 
omaan tahtiin omalla sykkeellä hen-
gästymättä, kuin yrittää kilpailla op-
paan kanssa. Rauhallisempi, puus-
kuttamaton ja tärinätön riistalaukaus 
liene parempi kuin ballistiikkalasku-
rin ulkoa osaaminen. Oppaalle kan-
nattaakin sanoa toiveensa vauhdista 
ja lepotauoista. Itse käytin viime Ete-
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lä-Afrikan matkalla sykemittaria apu-
na ja tämän GPS:n avulla oli myös 
mukava jälkeenpäin tarkastella kul-
kemistaan. Huonokuntoisempi tai 
liikerajoitteinen voi myös panostaa 
enemmän kyttäämispyyntiin. 

Joskus tuntuu, että itse matkus-
taminen on suurin riskitekijä. Pari päi-
vää lentoasemilla ja lentokoneessa 
istuskellen, vähällä liikkunnalla, uh-
kaa laskimotukoksen riski. Tätä voi 
ennaltaehkäistä liikumalla ja käyttä-
mällä lentosukkia sekä juomalla riit-
tävästi ei-alkoholipitoisia juomia. 
Tarvittaessa voi myös harkita sopi-
vaa verenohennusvalmistetta, josta 
kannattaa neuvotella oman lääkärin 
kanssa. 

Ennakoimaton riski on myös 
maantieliikenteeseen liittyvät yllät-
tävät lehmäkohtaamiset ja muu lii-
kenne. 

Rokotteet olisi hyvä huolehtia 
ajoissa kuntoon ennen matkaa. Aina-
kin jäykkäkouristusrokotus kannattaa 
tarkistaa. Rokotteiden voimassaolon 
voi tarkistaa esimerkiksi työterveys-
huollosta tai terveyskeskuksesta. Sa-
malla kannattaa tarkistaa aluekohtai-
set rokotesuositukset. Hepatiitti A- ja 

B-rokotetta voi myös harkita muista-
en, etteivät ne suojaa muita hepatiit-
teja vastaan. Afrikan jahdeissa tör-
mää myös useasti punkkeihin, ja on 
hyvä huomioida, ettei meidän TBE-
punkkirokotteestamme ole juurikaan 
hyötyä siellä. Malarian estolääkitys voi 
olla myös tarpeen. Lääkevalmiste on 
helppo valita lääkärin käytössä ole-
van maantieteellisen oppaan perus-
teella. Jahtimatkojen omalla farmilla 
Iron Gatella ei malarianestolääkettä 
tarvita sen tietämyksen mukaan. Kor-
keintaan voi tukeutua pieneen mää-
rään Gin tonicia. 

Mahdollisiin tapaturmiin kannat-
taa varautua sopivalla ensiapupak-
kauksella, aivan kuten kotimaan jah-
dissakin pitäisi tehdä. Naarmut ja 
pienet haavat, sekä akaasian piikin 
pistot ovat tavallisia. Vastaavasti on 
hyvä rakentaa matka-apteekki, jossa 
on pari ennakko-ohjeistettua antibi-
oottia sekä kipulääkettä ja vatsalää-
kettä. Meille niin tavanomaiset Bu-
ranat ja vatsalääke Nexiumit saivat 
yllättävän suuren arvon Etelä-Afri-
kassa myös oppaiden keskuudessa. 
Sopivan matka-apteekin voi raken-
taa valmiiksi oman lääkärin kanssa 

helposti. Infektioiden osalta on hy-
vä varautua iho- ja hengitystieinfek-
tioihin sekä vatsatauteihin.  Nykytek-
niikan aikana myös oman lääkärin 
konsultaatio savanniltakin onnistuu 
helposti, jos sopivat kontaktit löyty-
vät. Matkavakuutus luonnollisesti tu-
lee olla voimassa ja siinä kannattaa 
huomioida mahdolliset reunaehdot 
esimerkiksi perussairauksien osalta. 
Vakuutuskortti kannattaa pitää myös 
jahtikavereiden helposti löydettävis-
sä hätätilanteessa. 

Ongelmat voivat tulla esille vas-
ta matkan jälkeen, jolloin kohteen 
ominaispiirteet kannattaa selittää 
vastaanotolla lääkärille. Esimerkik-
si punkkikontaktien osalta on hyvä 
unohtaa borrelia ja tuoda esille riket-
sia eli pilkkukuumeen mahdollisuus.

Pääsääntöisesti ongelmia ei ole. 
Järkevällä oman kuntonsa ja ter-
veytensä huomioivalla toiminnalla 
ja sopivalla ennakoinnilla ainoa pa-
rantumaton tauti on vain Jahtimatka-
kuume. 

Pekka Vuotikka
sisätautien ja reumatologian 

erikoislääkäri
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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.com

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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Trofe Art, Jarno Raiski

Tuomitie 4, 63700 Ähtäri, FINLAND  |  +358 40 5819 624  |  trofeart@elisanet.fi  |  www.trofeart.com

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

Kanada
Mustakarhujahdit

Lisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy
www.jahtimatkat.com 23  



Kun 12 metsästäjää lähtee yhdessä 
Etelä-Afrikkaan jahtiin, on matkassa 
paljon erilaista kokemusta ja osaa-
mista. Hienoa on se että kaikki voivat 
metsästää omalla tavallaan ja omien 
kykyjensä sekä halujensa mukaan. 

Tärkeää on hyvä dialogi Ammat-
timetsästäjän eli PH:n kanssa ensim-
mäisenä iltana jolloin kerrotaan mitä 
ja miten halutaan metsästää. Itse olin 
jo kertonut haluavani metsästää peri-
aatteella jossa ei säästellä hikeä eikä 
jalkoja. Se sopi myös Kaitsulle joka 
tulisi olemaan jahtiparini koko viikon. 
Tutustuin häneen matkan aikana ja 
hänellekin sopisi tällainen fyysisempi 
jahtitapa. Meille tuli Jeremy niminen 
kaveri PH:ksi ja moninkertaisena Af-
rikan vapaaottelu mestarina miehen 
kunto ei heti loppuisi kesken. 

Osa porukasta keskittyi pitkän-
matkan metsästykseen ja oli muka-
va päästä kuuntelemaan kun asiaan 
vihkiytyneet keskustelivat asioista 
jotka menivät ainakin aluksi yli oman 
ymmärryksen ja osaamisen. Viikon 
mittaan tuli itselle paljon uutta op-
pia asiasta kun aina iltaisin kerrattiin 
eri porukoiden päivän tapahtumia. 
Omakin kiinnostukseni heräsi pitkän 
matkan laukauksiin. Pitää mennä jol-
lekin kurssille joita kotimaassakin jär-
jestetään

Erilaisuuksien viikko

Tämmöisen porukka matkan pa-
ras puoli onkin ne yhteiset illat jotka 
kylläkin venähtävät helposti turhan 
pitkiksi haitaten seuraavaa päivää. 
Se ei ollut meille onneksi Kaitsun 
kanssa ongelma vaan halumme met-
sästää voitti pitkät illanvietot. 

Suunnitelma täsmentyy

Meillä oli listoilla normaalia Afrikan 
tasankoriistaa mutta saimme kuulla 
viikolla Terolta että voisi olla mahdol-
lista saada metsästyslupa Common 
Reedbuckille jota ei ole kaadettu alu-
eella pitkään aikaan. Kaitsun kans-
sa asia kiinnosti meitä ja saimmekin 
viikon kuluessa luvat lähteä koitta-
maan. Olimme täysin tietämättömiä 
minkälaista jahtia olisi luvassa. Nor-
maalien Afrikan pusikoiden sijasta 
vietimmekin hyvin erilaisen päivän 
kulkien silmänkantamattomiin jatku-
villa aaltoilevilla heinäpelloilla. Aivan 
uudenlaista jahtia mitä en ole kos-
kaan Afrikan reissulla kokenut. Pyr-
kimyksenä oli edetä peltoa tuulen 
alta ja nähdä keltaisessa heinikos-
sa musta sarvipari ennekuin eläin 
huomaa metsästäjää. Kiikarit ja niil-
lä pellon ”skannaaminen” tehtiin ai-
na n. sadan metrin välein. Etenimme 
leveässä avorivissä kiikaroiden kel-

Kyllä näissä maisemissa kehtaa jahdata.

Meidän PH Jeremy ei ollut ihan pe-
ruskaveri joka tuli esiin kun kaadoin 
99 kg pahkasian niin kaadolla hän 
heitti sen selkään ja kantoi autolle.

Miehet pimeästä ja niin kuin näkyy on 
vaikea olla hymyilemättä.

Kaitsu ja hieno saalis.



taista ”merta”.  Aamupäivällä saim-
me muutaman pienen ryhmän kar-
kuutettua ja yhdessä ryhmässä oli 
kaadettava yksilö, jota emme onnis-
tuneet kaatamaan. 

Lounastauon jälkeen vaihdoimme 
aluetta ja eikä aikaakaan kun Kaitsun 
eteen nousi komea uros, jonka pa-
keni pysähtyen n. 50 metrin päähän. 
Nopea tarkka laukaus ja taas otettiin 
valokuvia. Seuraavat pari tuntia eivät 
tuottaneet tulosta ja päätimme men-
nä koittamaan aamun aluetta, josko 
löytäisimme saman yksilön jonka aa-
mulla näimme. 

Jätimme auton pellon laitaan ja 
lähdimme kulkemaan. Ijandjan edes-
tä ponkaisi pukki pystyyn juosten 
meistä poispäin. Seurasimme sitä 
kiikareilla ja näimme sen sukeltavan 
piiloon heinikkoon lajille tyypillises-
ti. Haasteena on koittaa löytää jokin 
kiintopiste jolla voimme suunnistaa 
lähemmäksi. Tuuli siten, että teimme 
pitkän lenkin päästäksemme tuulen 
alle ja sieltä hitaasti edeten kohti ar-
vioitua paikkaa. Etenimme, ja tun-
tui siltä, että meidän on pakko olla 
jo eläimen ohitse, kun Jeremy sanoi 
näkevänsä sarvet 10 metriä meistä 
eteenpäin. Seuraavat 10 minuuttia 
hän koitti selittää missä eläin oli. Kai-
kesta huolimatta en nähnyt, missä se 
lymysi. Otimme muutaman askeleen 
eteenpäin, jolloin näin vaakatasossa 
olevan sarven, kun eläin koitti painaa 
päänsä syvemmälle heinikon suo-
jaan. En halunnut mennä lähemmäk-
si, kun kiikarini pienin suurennos oli 
3. Ymmärsin että kohta ammuttaan 
ns. hyppyyn ja niin kävikin, kun PH 
karjaisi. Otus singahti liikkeelle meis-
tä poispäin, ja osuin sitä taakse en-
simmäisellä laukauksella. Parsin vie-
lä ja eläin kaatui heinikkoon. Kyllä oli 
eläimellä rautaiset hermot, kun itsel-
lä ne meinasivat murtua, kun en pai-
kallistanut otusta. Taas otettiin kuvia 
hyvillä mielin. Tämän hienon jahtipäi-
vän lopussa oli molemmilla hienot 
trofeet kyydissä. 

Viikohuipentuma

Kaitsu halusi kaataa Kudun. Se oli 
koko viikon meidän pääsaaliimme, 
mutta kovasta yrittämisestä huoli-
matta, emme onnistuneet saamaan 
kiikariin riittävän isoa yksilöä. Olim-

me nähneet sellaisia muutamissa 
paikoissa ja niistä kaikkein syrjäisim-
mässä, jonne oli pitkä ja haasteelli-
nen ajomatka, näimme suurimman 
yksilön. 

Viimeisen päivän iltana, – viimei-
senä oljenkortenamme –, päätim-
me mennä sinne uudestaan. Autol-
la piti ajaa heikkoa tietä pitkin ison 
kukkulan laelle, ja koska aurinko 
oli menossa mailleen, piti kiirehtiä. 
Poukkoilevan auton lavalla pysymi-
nen oli täyttä työtä. 

Raskaan viikon takia Kaitsu päät-
ti jäädä autolle ja lähdimme PH Je-
remyn ja tracker-Ijandjan kanssa 
hiipimään kohti paikkaa missä olim-
me nähneet Kudu-sonnin viimek-
si. Nyt etenimme mahdollisimman 
hiljaa, koska viimeksi törmäsimme 
eläimeen, kun se ruokaili puskassa 
harjanteen laella, ja säikytimme sen 
häipymään harjanteen toisella puo-
lelle avautuvaan laaksoon. 

Kuljettuamme autolta arviolta 
puoli kilometriä lähestyimme harjan-
netta, välillä pysähdellen kuuntele-
maan. Täällä kertaa emme keskeyt-
täneet kenenkään ruokailua, vaan 
etsimme suojaiset paikat josta oli 
hyvä näkymä avautuvaan laaksoon, 
jonka vasta rinne oli n. 350 m pääs-
sä. Ketään ei näyttänyt olevan ko-
tona, mikä on usein ensisilmäyksen 
vaikutelma näissä hommissa. 

Suuren saaliin jäljillä

Rutiiniemme mukaisesti rupesimme 
skannaamaan laaksoa ja sen rinteitä 
kiikareillamme. Kohta Jeremy kuis-
kasi viereltäni ”kudu-lehmä”, jolloin 
näin sen pään ilmestyvän esiin pu-
sikosta alapuolellamme. Kun muu-
taman minuutin päästä näkyviin tuli 
toinen naaras olin varma, perustu-
en näkemääni viikon aikana, että 
uros on myös kulmilla. Kiikareita pi-
tävissä käsissäni aineenvaihdunta 
kiihtyi. Jatkoimme kiikarointia kes-
kittyneesti. Kuulin viereltäni mata-
lan sanan Bull... jota seurasi todel-
la hiljainen selostus missä pusikossa 
sonni piilotteli. Ohjeita seuraamal-
la paikallistin itsekin pienen pätkän 
paksua kippuraa sarvea pusikon 
keskellä. Paksuus kertoi että kysees-
sä oli vanha uros ja siksi lähetimme 
Ijandjan hakemaan Kaitsua autolta 

kiirehtien koska valoa ei ollut enää 
kauan tarjolla. Supisten teimme Je-
remyn kassa suunnitelman, kuinka 
he pääsisivät lähemmäksi, jos eläin 
osoittautuisi samaksi mahtisonniksi, 
jonka aiemmin näimme. 

Kun näimme toisen sarven koko-
naisuudessaan, eläimen kääntyessä 
puskassa, varmistuimme sen olevan 
todella iso yksilö. Jeremy poistui har-
janteelta tulosuuntamme vastaanot-
tamaan Kaitsua. Kudu lähti liikkeelle 
alarinteeseen päin ja pääsin seuraa-
maan aitiopaikalta tilannetta. Poikien 
pitää toimia nopeasti, jotta eläin ei 
pääse karkaamaan alarinteeseen tai 
pimeyteen. Onneksi kohta näin hei-
dät alempana etenevän kohti parem-
paa ampuma paikkaa. Kudu-sonni 
katosi taas puskaan, jonka toisella 
puolella oli hyvä väli ennen seuraa-
vaa pusikkoa. Kerkesin nähdä sar-
vien päiden tulevan esiin pusikon 
toiselta puolelta, kun laukaus ka-
jahti Afrikan illan viimeisessä valos-
sa. Eläin kaatui maahan mutta liikutti 
vielä päätään. Otin sen oman pyssy-
ni ristikkoon, jonka kiikari oli ruuvat-
tu osumaan kohteeseen 360 metrin 
päähän. Mikäli eläin nousisi, puristai-
sin liipaisinta. Sitä ei tarvinnut tehdä, 
koska näin Jeremyn kiipeävän vasta-
rinnettä kohti kaatoa. Armonlaukaus 
kajahti ja sitä seurasi PH:mme laak-
son täyttävä karjaisu, johon tuli primi-
tiivisesti vastattua. Kaitsu oli saanut 
Kudunsa ja se oli kuulemma jättiläi-
nen, joka selvisi hengästyneestä ra-
dioviestistä. Harvoin tuntee vastaa-
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vaa onnistumisen tunnetta vaikka ei 
ole itse koukistanut sormea. 

Never give up!

Lähdin laskeutumaan laaksoon, jon-
ka vastarinteelle eläin kaatui. Pääs-
tymme kaadolle oli tunnelma mah-
tava. Kaitsu oli kaatanut elämänsä 
Kudun ja tämän reissun viimeisel-
lä hetkellä. Otimme nopeat kaato-
kuvat, ja sitten oli ruvettava toimi-
maan, saadaksemme trofeen ja lihat 
talteen. Jeremy lähti heti autolle aja-
en sillä leiriin hakemaan lisää kanto-
apua. Kaato oli linnuntietä kilometrin 
päässä autosta louhikkoisen laakson 
toisella rinteellä. Edessä olisi raskas 
ja pitkä rupeama Afrikan tähtitaivaan 
alla ennen kuin saalis olisi tallessa. 

Pari metriä ruhosta kohti ampu-
mapaikkaa oli kuiva n. 7 cm paksu 
puu jossa havaitsimme nätin pyöre-

än reiän. Kaitsu sanoi nähneensä jo-
tain oksia saaliin edessä, mutta kos-
ka se oli ollut viimeinen paikka mistä 
olisi voinut ampua, hän laukaisi. Luo-
ti oli mennyt puun rungon lävitse 2 
metriä ennen osumistaan eläimeen. 

Tähdet jotka kohta rupesivat lois-
tamaan, olivat olleet meille suosiol-
lisia. Ijandjan kanssa rupesimme 
suolistamaan ja nylkemään saalis-
ta Kaitsun pidellessä valoa. Arvelim-
me kestävän noin pari tuntia ennen 
kuin Jeremy apuvoimineen saapuisi. 
Käytimme ajan Kudulta ”takin pois 
riisumiseen” ja heitin trofeen olal-
le nahkoineen ja lähdimme linnunra-
dan opastamana suuntimaan kohti 
autoa. Taukoja pidellen tulimme au-
toille, kun sillä välin saapuneiden Je-
remyn ja apujoukkojen hämmästys 
oli suurta, kun auton valoihin marssi 
kaksi hikistä ja veristä miestä toisel-
la Kudun pää olkapäillä. Trofee mu-

kana lähdimme toisella autolla koh-
ti Iron Gatea ja toinen autokunta lähti 
hakemaan lihoja. Emme kaikki mah-
tuneet autoon sisään, joten sain ta-
kin lainaksi ja hyppäsin lavalle. Ikku-
nasta lavalle ojennettiin kylmä olut 
ja sitä siemaillessani maailma tuntui 
oikein mukavalta paikalta. Jahtiviik-
komme oli saanut huikean päätök-
sen, jonka koin Kaitsun ja Jeremyn 
kanssa ansaitseemme. ”Never gi-
ve up” -periaate osoitti jälleen toimi-
vuutensa. Mukava oli ottaa maljat lei-
rissä onnistumisemme ja koko viikon 
kunniaksi.

Veikka Gustafsson
   

Hyvä on metsästäjien hymyillä kun viikon uurastuksen viimeisillä hetkillä otetaan tällaisia kuvia. Kyllä se hymyilytti ku-
vaajaakin.
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ZEISS VICTORY

 

// LIVING OBSESSIONS
   MADE BY ZEISS

ZEISS VICTORY V8 4.8–35x60.
The Long-range Revolution.

Monipuolisempi
Super-zoom

Enemmän tehoa
Maksimaalinen suurennos

Kirkkaampi
60 mm etulinssi

Enemmän
tarkkuutta
0.5 cm säädöt

Tähtäin johon tähtäimiä tullaan vertaamaan VICTORY® V8 Mörkö
35x suurennos yhdistettynä ASV Competition järjestelmään tekee siitä
erinomaisen pitkän matkan ammunnan tähtäimen. Pienimpienkin kohteiden
yksityiskohdat näkyvät tarkasti ja niin lähellä, että tunnut voivasi koskettaa
niitä. Sensaatiomainen 92% valonläpäisy ja ainutlaatuinen 60mm etulinssi
takaavat tarvittavan kirkkauden tarkkoihin pitkän matkan laukauksiin
illanhämärässä, jopa maksimisuurennoksella. www.zeiss.com/sports-optics/
victory-v8
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