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Havulintujen metsästykseen on tullut uusi hallitsija. Chapuis 
Nordic Edition on valmistettu Ranskassa käsityönä ja on 

todellinen aseseppien sekä pohjolan metsästäjien yhteistyön 
helmi. Kauniissa kaiverruksissa on meille arvostetuimmat 

metsiemme saaliit ukkometso ja teeri. Näyttävät AAA-luokan 
pähkinäpuut on veistetty juuri meille pohjolan metsämiehille 

sopiviksi. Upea ja ainutlaatuinen haulikko on 
saatavilla vain Suomessa.

Kaliiberi 12/76
Piipun pituus 28”

Pähkinäpuuluokka AAA 35/55
Teräshaulikelpoinen

Ventiloitu tähtäinkisko
Mobil Choke vaihtosupistajat 5kpl

Ulostyöntäjät ja automaattivarmistin
Toimitetaan kovassa laukussa missä hihnalenkit mukana.

CHAPUIS NORDIC EDITION
– LIMITED 50

CHAPUIS NORDIC EDITION – LIMITED 50

Chapuis Nordic Edition – haulikko Suomen 
pohjolan oloihin pohjolan metsästäjiltä.

facebook.com/SakoFinland @sako_suomi



Alue: Matetsi, Zimbabwe
7 päivän puhveli- ja planes game jahti
Riistaa kaadettu: 
3xpuhveli (Cape Buffalo), kudu, 
seepra, pahkasika & paviaani (x2)
Riistaa nähty: Puhveleita (tuhansia), 
norsuja, leijonia, virtahepoja, 
krokotiilejä, paviaaneja, seeproja. 
Loput lajit englanniksi: Bushbuck, 
Civet, Duiker, Impala, Roan, Jackal, 
Kudu, Sable, Warthog, Waterbuck, 
Wild cat

PUHVELEITA MATETSISSA

Sata puhvelia katsoo sinua kohden, 
kun olisit niille velkaa, tuntuu 375 
H&H neljällä patruunalla kärpäslät-
kältä”. Tämä oli oma fiilis, kun koh-
tasin ensimmäistä kertaa puhveleita 
50m metrin etäisyydellä illan hä-
märtyessä. Vaikka silloin lievästi sa-
nottuna jännitti, niin nyt en vaihtaisi 
tätä tunnetta enää mihinkään. Reis-
su Zimbabween oli jotain hienom-
paa, kun mitä voin ikinä tässä artik-
kelissa kuvata ja jokaisen tulisikin 
kokea puhvelijahti itse!

PUHVELI TRIPLA ZIMBABWESSA

VAIKUTTAVA ZIMBABWE

Porukallamme oli ollut haave puhve-
lijahdista jo vuosien ajan, mutta aikaa 
suunnitteluun ja toteutukseen ei ol-
lut löytynyt. Koronna kuitenkin muut-
ti tämän. Yht’äkkiä olikin aikaa suun-
nitella ikimuistoinen reissu. Teimme 
tunteja ja tunteja taustatyötä puhve-
linmetsästyksestä, eri Afrikkan mais-
ta ja jahdinjärjestäjistä ennen kun 
löysimme oikean kombinaation. Työ 
vei meidät nopeasti tutkimaan Zim-
babwen laajojen alueiden mahdolli-
suuksia. Lopulta löysimme erinomai-
sen järjestäjän, joka toimi Matetsin 
alueella lähellä Victoria Fallsia. Saim-
me häneltä ohittamattoman tarjouk-
sen, jonka jälkeen varasimme reissun 
marraskuuksi 2021. 

Lähdimme matkaan Helsingis-
tä, josta päädyimme Dohan kaut-
ta Johannesburgiin. Lennot asei-
den kanssa menivät Qatarilla hyvin, 
koska paperitöiden valmisteluun oli 
käytetty paljon aikaa ja vaivaa. Yö-
vyimme Johannesburgissa, jonka 
jälkeen lensimme Victoria Falls:in. 

Jahdin järjestäjä poimi mei-
dät lentokentältä kyytiin ja 
matkasimme avolavalla n. 
2h matkan leiriin läpi hie-
nojen afrikkalaisten maise-
mien, nähden mm. leijonia 
matkalla. Tasokas leiri si-
jaitsi kukkulan päällä, josta 
avautuivat hienot näkyvät 
alla olevaan laaksoon, jossa 
satojen puhvelien laumat 
laidunsivat muiden eläin-
ten seurassa. Leirin tulipaik-
ka oli järjestetty niin, että 
”bush TV” tarjosi jatkuvaa 
viihdettä. Jännitystä elä-
mään tuli,  kun villit leijonat 
ärjyivät yöt läpeensä leirin 
lähistöllä ja tarjosivat mu-
kavia ajatuksia uniin. Olim-
me villissä Afrikassa sanan 
parhaassa merkityksessä.Nuoria puhveleita Matetsissa.
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Metsästyspäivät menivät kuin 
siivillä, sillä uutta nähtävää ja riistaa 
oli paljon. Alueena tämä Matetsin 
lohko oli loistava, sillä se tarjosi eri-
tyisen paljon vettä eläimille. Tämä 
taas tarkoitti, että riistakannat olivat 
korkeat ja tämä korostui erityisesti 
puhvelien osalta. Niitä oli PALJON. 
Isoimmat laumat käsittivät useita 
satoja eläimiä ja myös pienempiä 
”daggaboy” (=vanhoja lisääntymi-
siän ohittaneita uroksia) porukoita 
liikkui jatkuvasti alueella. Tämän ta-
kia alueen kaatoprosentti puhveleil-
le on lähes 100%. 

Puhvelien jäljitys oli reissun to-
dellinen suola ja varsinainen seik-
kailu! Jäljitimme reissun aikana usei-
ta laumoja, joiden aikana olimme 
lähimmillään laumaa n. 10m pus-
kan takana (jossa kuulimme lähim-
pien eläinten henkäillyt ihan korvan 
juuressa). Toisaalta välillä menetim-
me näköyhteyden eläimiin ja seura-
simme vain jälkien perusteella. Jäl-
jittäjät tekivät uskomatonta työtä 
lukiessaan maastoa! Välillä istuim-
me pitkään ja epämukavasti paikal-
lemme kunnes taas sprinttasimme 
hikiseen juoksuun. Viimeiset metrit 
konttasimme ja ryömimme kun ar-
meijassa konsanaan, mutta kaikki 
hikipisarat olivat lopulta kaadetun 
puhvelin arvoisia. 

ENSIMMÄINEN PUHVELI

Allekirjoittaneen puhvelia jäljitim-
me useamman tunnin ajan läpi vaa-
tivan maaston. Lähdimme pienem-
män Daggaboy porukan perään 
lounaan jälkeen ja saavutimme sen 
myöhään iltapäivällä, kun se oli liit-
tynyt osaksi isoa puhvelilaumaa. 
Ennakoimme lauman liikkeitä joki-
laaksossa ja järjestimme väijytyksen 
liikkumissuuntaan. Ampumatka oli 
n. 30m ja eläin kaatui yhdestä lau-
kauksesta. Muu lauma jatkoi vauh-
dikkaasti matkaansa laukauksen 
jälkeen, eikä turvallisuusongelmia 
syntynyt. Puhveleiden metsästys 
kun on todella vaarallisen riistan 
metsästystä, eikä siinä hommassa 
voi olla liian varovainen. 

Komea pahkasika eräksi.

Kolme onnistunutta jahtielämystä.

Bush tv tarjosi ainutlaatuista viihdettä joka päivälle.
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ONNISTUNEITA 
JAHTIELÄMYKSIÄ
Puhvelien kaatojen jälkeen siir-
ryimme metsästämään planes ga-
mea. Erityisen hienona onnistumi-
sena tästä oli pahkasika, joka oli yksi 
suurimmista koskaan alueella kaa-

detuista. Alueella on vahvat riista-
kannat muidenkin kun puhveleiden 
osalta, vaikka myös petoeläinkannat 
ovat isot. Erityisen hienoa olisi tule-
vaisuudessa metsästää Zimbabwes-
sa Sabla-antilooppia, joka on maan 
kansalliseläin ja elää alkuperäisel-
lä kotialueellaan. Afrikan matkustus 

on juuri tätä - se jättää kovan halun 
palata takaisin ja näin ollen seuraa-
valle reissulle pitääkin suunnitella 
tavoitteita jo hyvissä ajoin! 

Victoria Falls oli ainutlaatuinen kokemus osana jahtimatkaa.
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Ruotsi:

4-PÄIVÄN 
KYTTÄYS-
METSÄSTYS
Ei kaatomaksuja

1490 €
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:  aamulla ajo lentokentälle, lento 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:  ajo Tukholmaan, aamulautalla 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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Vaimenninsarja vastaa nykymetsästäjän vaatimuksiin pienellä 
halkaisijallaan, kevyellä painollaan ja valioluokan 

äänenvaimennuskyvyllään.
Osuma Optimum vaimentimen takuu on 2 vuotta.

Optimum-sana on latinaa ja suora suomennos sanalle on
PARAS

 
6,5 mm ja .30 kaliiperin väljyydet6,5 mm ja .30 kaliiperin väljyydet

Kierteet: 14x1, 15x1 & 5/8x24Kierteet: 14x1, 15x1 & 5/8x24
Pituus: 206 mmPituus: 206 mm

Halkaisija: 44mmHalkaisija: 44mm
Jatkaa asetta: 130 mmJatkaa asetta: 130 mm

Paino: 285 gPaino: 285 g
Vaimennusteho: 26-31 dB (c)Vaimennusteho: 26-31 dB (c)

O s u m a  P r o d u c t s
w w w . o s u m a p r o d u c t s . f i

OSUMA OPTIMUM TUO KOTIMAISEN 
OSUMA ÄÄNENVAIMENNINVALMISTAJAN 

MALLISTON KERTAHEITOLLA 
NYKYAIKAAN! 

P T I M U M

@osumaproducts

facebook.com/osumaproducts
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Covid-19 on muuttanut elämäämme. 
Aiemmin lensin Suomessa asuessani 
jonnekin ulkomaille 2–4 kertaa kuu-
kaudessa, mutta nyt olen viimeisten 
2,5 vuoden aikana kasvanut hometta 
kotona istuen. On korkea aika aloit-
taa taas aktiivinen elämä!

Olen käynyt Afrikassa jahdissa 
54 kertaa, mutta nykyinen vaimoni 
vain kahdesti. Rouva innostui viime 
kerralla: käytin pari tuntia ammun-
nan opettamiseen ja lopputuloksena 
oli kelvollinen impala, kohtuullinen 
duiker ja erinomainen urospaviaani. 
Rouvan mieltä jäi kaivertamaan aja-
tus: ”haluaisin ampua kudun”.

Minne ja milloin?

Kesä Suomessa on sen verran kaunis-
ta aikaa, että matkailun voi unohtaa. 
Kallavesi kutsuu meitä kesällä. Syk-
sy ennen sateita olisi hienoa aikaa 
matkustaa, samoin talven loppuosa 
ja kevät Afrikan metsästysmaasto-
jen  jälleen avautuessa. Luonnollises-
ti eteläisimmässä Afrikassa sää on 
usein suomalaiselle sopiva.

Itse tein ensimmäisen Afrikan 
matkani viime vuosituhannella Na-
mibiaan. Minun makuuni Namibia 
on liian avoin ja erämaatyyppinen, 
jossa on valtavia aidattuja alueita. 
Positiivista on hyvä infrastruktuuri ja 
afrikkalaisittain rauhalliset olot.

Toinen ja kolmas rahtireissuni 
suuntautuivat Zimbabween, jossa 
kävin usein myös myöhemmin. Ikävä 
kyllä, koska yhteiskunta Zimbabwes-
sa on lähes romahtanut, maa ei ole 
sopiva lapsille.

Sydämeni sykkii Tansanialle. 
Muistelen usein jahtejani Selous:in 
kansallispuistossa, sekä upeassa pai-
kassa Kilombero North. Tansania on 
kuitenkin ennen kaikkea suurriista-
kohde; norsuja, puhveleita, leijonia, 
jne. ja jahtimatka sinne on yhtä edul-
linen kuin uusi Mercedes Benz.

Botswanassa arvostan hyvää 
yhteiskuntajärjestystä, väestöryh-
mien välistä harmoniaa sekä erin-
omaisia ammattimetsästäjiä. Sama 
pätee Sambiaan ammattimetsästäji-

ENSI TALVENA AFRIKKAAN!
en osalta. Koska kyseessä tulee ole-
maan ns. C-luokan matka, eli vaimon 
reissu ja lapset mukana, nämä vaih-
toehdot ovat pois suljettuja. Kustan-
nukset eivät myöskään miellytä.

Eli matkustamme Etelä-Afrik-
kaan. Ihailen maan monipuolisuutta; 
olen jahdannut Capelta Limpopolle 
ja kaikkialla niiden väliltä ja rakastan 
maata. Ääripäinä ovat Cape ja Mussi-
na Limpopo provinssissa. Ajamalla N1 
moottoritietä etäisyys Cape Townis-
ta Mussinaan on 1921,6 km eli saman 
verran kuin Helsingistä Milanoon.

Limpopon alue on jo ”villiä Afrik-
kaa” kun taas Capen alue ”sivistynyttä 
Afrikkaa”. Capella on koskematonta 
luontoa, mutta samalla viinitarhoja, 
kaksi merta, joista saa upeita meren 
eläviä sekä hienoja kaupunkeja, ku-
ten Cape Town. Siis sinne!

Ase matkaan rouvalle 

Nyt täytyy aloittaa pohtiminen. Ensin 
katsahdan omiin asekaappeihini ja 
niistä on telineissään metsästysasei-
ta 19 eri kaliiperissa. Lähestyn ongel-
maa siis tarpeen kautta:

Cape… siis pitäisi tavoitella ku-
dua ja luonnollisesti springbock kuu-
luu alueen eläimistöön. Olisi bonusta 
löytää caracal eli aavikkoilves ja mah-
dollisesti joitain muita antilooppeja. 
Jahdissa tarvitaan siis keskikokoista 
asetta.

Varoituksen sana: 
Törmäsin äskettäin kaverin, joka 
suunnitteli matkaa jonnekin Afrik-
kaan antilooppijahtiin ja oli jo hank-
kinut matkaa varten .375 H&H suur-
riistakiväärin. Eikä tuleva matkailija 
edes vielä tiennyt minne tulee mat-
kustamaan ja mitä metsästämään. 
Väärin!

Pohdi ensin, minne matkustat, 
mitä tavoittelet ja vasta sen jälkeen 
ajattele asetta. Mainittu .375 H&H on 
mainio, joskaan ei paras, suurriista-
kivääri, mikäli tavoitteena on norsu, 
sarvikuono, puhveli tai virtahepo. Ki-
rahvillekin se on parempi kuin stan-
dardi hirvikivääri. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että riista kaatuu hyvästä 
osumasta, mutta ei pelästy kuoliaak-
si aseen ääntä tai rekyyliä. Eli aseen 
tulisi olla sellainen, että ammut sillä 
hyvin ja voit harjoitella sillä ahkeras-

Tämäkin toimisi, mutta taitaa olla hieman raskas.
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ti. Tarkka ja hyvä osuma oikealla luo-
dilla on kaiken A ja O.

Yleensä ammattimetsästäjä ei 
mieluusti anna ampua yli 250 met-
rin etäisyyksille. Olen tosin kaatanut 
puhtaasti yli 300 kg painavan riista-
eläimen 420 metristä lyhytpiippui-
sella .308:lla ja Norman Ballistic Tip 
luodilla.

Hyviä keskikastin yleiskiväärei-
tä ovat erilaiset .308 Winchester ja 
.30–06 Springfield kaliiperiset aseet. 
Minulla on keskikokoisia metsästys-
kivääreitä kertalaukeavina väljyydel-
tään 6.5x57R, 7x57R,  7x65R, .30R Bla-
ser, kaksoisluodikkona .30R Blaser ja 
useampi .308 ja .30–06 pulttilukkoi-
nen. Kaikki edellä mainitut toimisi-
vat. Valitettavasti olen vasenkätinen 
ja vaimoni normaali ihminen, joten 
ainoa meille molemmille sopiva ase 
on itselataava .308. Ase taitaa kuiten-
kin olla hieman liian raskas rouvalle 
ja ei välttämättä ”tyyliin sopiva”.

Sopivan metsästysaseen valin-
ta perustuu aina henkilökohtaisiin 
mieltymyksiin. Haluan kuitenkin 
aseen, joka on suhteellisen lyhyt, sen 
rekyylin tulee olla hallittavissa ja jon-
ka tarkkuus on ensiluokkainen. 

Valintani lienee Sako 85 Bavarian 
Carbine väljyydessä .308 Winchester. 
Itselläni on vanhalla lukkorungol-
la vastaava kivääri ja juuri tällä am-
muin puhtaan riistalaukauksen 420 
metristä. Sekä .308 että 9.3x62 väl-

jyyksillä on kaksi yhteistä piirrettä: 
lyhyt, noin 50 cm, piippu riittää lois-
tavasti. Samoin lyhyt lukkorunko on 
riittävä, eli ase on nopea käyttää. Eli 
mikäli puolisoni vinkuu joskus suu-
rempaa puhvelia kuin oma parhaani, 
voin ostaa hänelle identtisen Sakon 
kiväärin kaliiperissa 9.3x62. Näil-
lä kahdella aseella selviää kaikesta 
niin Suomessa, Euroopassa kuin Af-
rikassakin. Olen väljyydellä 9.3 kaa-
tanut 5 karhua, puhvelin, kaksi lei-
jonaa leopardin, kirahvin, elandin ja 
paljon muuta. Toinen vaihtoehto oli-
si luonnollisesti vaihtopiippuinen ki-
vääri piippupareilla .308 ja 9.3x62. 
Olen ollut tyytyväinen Blaserin val-
mistamaan kivääriini ja nykyisin mo-
nia hyviä vaihtoehtoja on Blaserin li-
säksi tarjolla, mm. Sauer 404. Nyt kun 
kivääri on ratkaistu, on aika pohtia 
kiikaritähtäintä.

Kiikaritähtäin

Joskus vauhdikkaalla 1980-luvul-
la vierailin työmatkan ohella James 
Purdeyn myymälässä Brutton Stree-
tillä Lontoossa. Matkaan tarttui ”Stal-
king Book” puhvelinnahkaisilla kan-
silla varustettu metsästyspäiväkirja 
ja sen ostettuani olen pitänyt tark-
kaa jahtipäiväkirjaa. Olen aina mer-
kinnyt päivämäärän, paikan, kello-
najan ja ulkolämpötilan. Sen jälkeen 

käyttämäni aseen, ampumamatkan, 
kiikarin ja patruunan. Ja lopuksi osu-
man/osumat ja niiden vaikutuksen 
eläimeen, jonka lajin ja trofeen koon 
olen myös kirjannut.

Tällainen muistojen kirja on lois-
tava referenssi. Näen helposti, että 
keskimääräinen ampumatka Afrikas-
sa on ollut noin 80 metriä ja vain har-
voin ylittänyt 250 metriä. Poikkeuk-
sia toki on.

Monille riistaeläimille parasta 
metsästysaikaa on hetki ennen au-
ringon nousua tai heti sen jälkeen, tai 
vastaavasti illan alkaessa hämärtyä. 
Optisesta laadusta en siis halua tinkiä 
ja valovoimaakin kiikarissa saisi olla. 

Kävin laskemassa omat kikari-
tähtäimeni. Käyttämiäni merkke-
jä on kolme: Zeiss (13 kpl), Schmidt 
& Bender (9 kpl) ja Swarovski (8 kpl). 
Mikään näistä ei selkeästi ole toisi-
aan parempi, vaan jokaisessa valitus-
sa suurennussuhteessa joku näistä 
merkeistä tekee sopivinta etulinssin 
halkaisijaa, sekä on kevein ja lyhyin. 
Usein S&B on luokassaan suurin, 
mutta ne ovat järeästi tehtyjä. Näin 
minulla on esim. .470 N.E.:n päällä 
S&B erikoispitkällä silmäetäisyydellä 
tarkoituksenani välttää puolikuuker-
hoon uudelleen liittyminen. S&B on 
usein armeijoiden suosima, kun taas 
monet huppuvalmistajat, kuten Ja-
mes Purdey & Sons., ei suostu myy-
mään kuin Swarovskia. 

Itse olen lähiaikoina ostanut 4 
Zeissin tähtäintä ristikolla #60, koska 
Zeissin tähän ristikkoon tekemä pu-
napiste on mielestäni erittäin piene-
nä markkinoiden paras. Samoin ris-
tikko #60 on kehitelmä ristikoista # 4 
ja 4A ja kaikissa vanhoissa tähtäimis-
säni on toinen näistä kiväärin käyttö-
tarkoituksesta riippuen. Tulisi kuiten-
kin aina muistaa, että myös punapiste 
antaa valoa, joka supistaa silmän pu-
pillia ja näin vähentää hämäränäkö-
kykyä. Lukuun ottamatta uusimpia 
Zeissejäni, muut tähtäimeni ovat il-
man valaistua ristikkoa. Valaistu ris-
tikko ei siis ole välttämättömyys.

Haluaisin kiikaritähtäimen, jon-
ka alapäässä olisi suurennussuhde 
2, hieman yli tai ali. Yläpäässä suu-
rennussuhde saisi olla vähintään 12, 
mielellään 14-16. Etulinssin halkaisi-
jalla on suuri merkitys: etulinssin hal-
kaisija jaettuna suurennussuhteel-
la määrittelee ulostulopupillin koon. 

Luokkaa 45” puhvelit eivät ole arkipäivää.
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Koska ihmisen pupilli laajenee maksi-
missaan 7 mm suuruiseksi, tavoittee-
na on siis ulostulopupilli 7 mm. Esim. 
tuttu hämäräkiikari 8x56 tuottaa tu-
lokseksi 56:8=7 tai 42:6=7. Etsin siis 
kiikaritähtäintä, jonka etulinssi on 
vähintään 42 mm ja maksimissaan 
56 mm. Näistä 56 mm on aina hie-
man raskas, joten etsittävä etulinssin 
halkaisija on jotain 42 ja 50 mm välil-
tä. Löydän varmasti Zeissin tai Swa-
rovskin luetteloista sopivan – S&B 
on hieman raskas siroon aseeseen. 
Kannattaa myös kiinnittää huomiota 
tähtäimen valonläpäisykykyyn. Jo-
kainen kiikarissa oleva linssi suodat-
taa valoa; Zeissin V6 & V8 sarjoissa 
valonläpäisykyky on 92%, vastaavas-
ti Swarovskin Z6 ja Z8 sarjoissa 93%. 
Kaukoidän tähtäimien valonläpäisy-
kykyä ei kerrota, mutta eron havait-
see vanhallakin silmällä.

Kiikarin alle asennutan ilman 
muuta pikajalat. Lentoasemilla lauk-
kuja heitellään ja parasta on kuljettaa 
ase ja kiikaritähtäin erillään. Olkalauk-
kuun täytyy muistaa pakata hyvät 
katselukiikarit. Itse olen suosinut Lei-
can ja Swarovskin katselukiikareita. 
Käytössäni on 8x25 taskukiikari, 8x56 
hämäräkiikari ja kannettaviksi 8x32 
ja 10x42. Tällä kertaa kaikki Swarovs-
keja. En koskaan ammu ennen kuin 
olen varmistautunut siitä, millainen 
eläin on kyseessä.

Patruunat

Useammin kuin kerran ovat patruu-
nani kadonneet välillä Helsinki – Jo-
hannesburg tai Harare. Kerran mi-
nulta hävisivät patruunat väljyydessä 
.375 H&H Flanged Magnum N.E. Siitä 
seurasi melkoinen hässäkkä, joka oli 
äärettömän vaikea ratkaista. Onneksi 
löysin asekauppiaan, jolla oli lataus-
vehkeet.

Yleisimpiin väljyyksiin saa hyviä 
paikallisia PMP:n valmistamia pat-
ruunoita. Esim. PMP:n 180 gr. SP ja 
FMJ luodit kaliipereissa .308 ja .30-06 
ovat erittäin hyviä. 

Mikäli voisin valita mitä hyvänsä 
patruunan, ottaisin .308 Win. Wood-
leighn 180 gr luodilla. Woodleighn 
saman painoiset SP ja FMJ luotien 
lentoradat ovat identtiset. FMJ sovel-
tuu pienimmille antiloopeille sekä 
aavikkoilvekselle, SP kaikille muille. 

Klassinen luotirakenne on osoitta-
nut toimivuutensa käytännön met-
sästyksessä.

Sakolla ja Lapualla on sopivia la-
tauksia ja ehdotan 180 gr. luoteja, sil-
lä niiden läpäisy on parempaa kuin 
kevyemmillä luodeilla. Mikäli kiika-
ritähtäimen hankkii ”ballistisella tor-
nilla” ja matkaan ottaa etäisyysmitta-
rin, ei ongelmia synny. Kiikarin torni 
on helppo säätää siten, että matkan 
ollessa esim. 190 metriä, ristikko siir-
retään asentoon 200 metriä. Sen jäl-
keen hyvä tuki, rauhallinen hengitys, 
kohteen asennon analysointi ja liipai-
simen puristus. Vuotta myöhemmin 
trofee koristaa olohuoneesi seinää.

Kaikille Afrikkaan lähtijöille suo-
sittelen matkalukemiseksi Kevin 

”Doctari” Robertsonin kirjaa ”The 
Perfect Shot”. Kevin Robertson on 
eläinlääkäri ja kuuluisa ammattimet-
sästäjä, joka esittelee afrikkalaisten 
riistaeläimien anatomiaa sekä risti-
kon oikeaa sijoitusta eri kulmista. Kir-
jan on kustantanut amerikkalainen 
Safari Press ja sitä saa monista ase-
liikkeistä tai tilaamalla suoraan Kali-
forniasta.   

Lopuksi

Vanha totuus on, että onnistunut 
jahtimatka koostuu kolmesta osasta: 
matkan suunnittelusta, itse matkas-
ta ja matkan tuomista muistoista se-
kä sen muistelusta.

Etäisyysmittari ja ballistinen torni.

11  



Matkan suunnittelu
Etsi safarioperaattori, josta voit saa-
da uskottavia suosituksia. Ei kanna-
ta luottaa ainoastaan internettiin. 
Kerran saapuessani Johannesburgin 
kentälle, aseiden luovutushuonees-
sa oli porukkaa kuin kauppatoril-
la. Kuuntelin huvittuneena yli 10 eri 
puolilta Yhdysvaltoja tulleen met-
sästäjän keskustelua. He kaikki oli-
vat tulleet ampumaan massiivisen 
sarvikuonon, jonka metsästyksen he 
saivat erityisen hyvään hintaan. Pi-
an selvisi, että he kaikki olivat tulleet 
ampumaan samassa paikassa saman 
sarvikuonon, jonka he kaikki olivat 
maksaneet etukäteen. Ainoastaan 
juomarahat piti, tarinan mukaan, 
maksaa kaadon jälkeen. On sano-
matta selvää, että safarioperaatto-
ria ei näkynyt eikä kuulunut. Annoin 
kavereille pari puhelinnumeroa, hy-
myilin ja lähdin jahtiin. Monet ame-
rikkalaiset aloittivat paluulennon 
järjestämisen raivoissaan ja huomat-
tavasti köyhempinä. Tyhmyys voi 
tulla kalliiksi…

Kannattaa siis asioida hyvämai-
neisen metsästysmatkoihin erikois-
tuneen matkatoimiston kanssa tai 
suoraan tunnetun metsästysalueen 
omistajan kanssa. Tosin hyvämai-
nen matkatoimisto ei takaa mitään: 
ollessani norsujahdissa safariyhtiön 
omistaja otti nopeat jalkansa alleen 
norsun tehdessä yön pimentyessä 
valehyökkäyksen. Löysimme hänet 
kaukaa pusikosta ilman paitaa. Hän 
uskoi, että vaalea paita houkutteli-
si vihaisen norsun paikalle, tästä rii-
suuntuminen. Tämän jälkeen kysei-
nen zimbabwelainen operaattorin 
yritys tunnettiin lempinimellä ”Af-
rican Running Safaris”. Erinomaista 
mainetta nauttiva matkatoimisto pi-
ti tämän operaattorin kuitenkin lis-
toillaan raportinkin jälkeen.

Jahtimailla
Olen aina jakanut itse jahdin kah-
teen yhtä tärkeään osaan. Jahtipäi-
vän aikana olen aina pyrkinyt oppi-
maan niin paljon kuin mahdollista. 
Anna ammattimetsästäjän kertoa ja 
kuuntele myös mitä jäljittäjät sano-
vat. Koeta oppia ymmärtämään, mi-
ten trofeita arvioidaan, mitä eläimet 
syövät, missä ne viettävät aikaansa. 
Kysy, kysy ja kysy.

Jahtimuisto kaiverrettuna aseen pistoolikahvan pohjaan

Kevyt tapa muistaa, että norsu kaatui
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Tärkeä osa metsästysmatkaa ovat 
myös illat. Loistavaa riistaruokaa, hy-
viä afrikkalaisia viinejä, virkistäviä 
drinkkejä ja loputtomia tarinoita. 
Kuuntele ammattimetsästäjääsi tar-
kalla korvalla ja anna hänen kertoa 
ja opettaa. Paras opettajani oli tri Pe-
ter Harris, riistabiologi ja useita sato-
ja Big Fiveen kuuluvia eläimiä ampu-
nut huippuammattilainen. Peter tiesi 
kaiken eläimistä, valtavasti naisista 
ja oli muinkin tavoin sivistynyt. Ensi-
luokkainen PH hyvällä alueella tekee 
matkasta loistavan ja ikimuistoisen.

Parhaat ammattimetsästäjät ovat 
Tansaniassa, Botswanassa ja Sambi-
assa. Zimbabwessa on vielä joitain 
hyviä jäljellä ja Etelä-Afrikassa taso 
vaihtelee kaiken kokeneista ammat-
tilaisista ns. ”kahden viikon ihmei-
siin”. Namibia on hieman riskaabeli 
paikka. Siellä maanomistaja voi toi-
mia oppaana maillaan ilman erityistä 
koulutusta. Kävin Namibiassa velje-
ni kanssa ja farmari vei meidät kivik-
koon etsimään kudua. Missään läpi-

käydyssä maastossa ei ollut kudun 
jätöksiä ja alueella ei ollut yhtään 
lehtipuuta. Opas kehtasi väittää, että 
alueella on runsaasti kuduja. Ammat-
timies tietää, että kudu on browser 
eli lehtien syöjä ja sen lempiravinto 
on mopanipuun lehdet. Soitin muu-
taman päivän kuluttua, kesken jah-
din, Peter Harrisille. Kiitimme far-
maria, pahoittelin poistumistamme 
etuajassa, matkasimme Windhoekiin 
ja lensimme Johannesburgiin. Lopul-
ta matkasta tuli hieno!
Matkan jälkeen

Kirjaa muistosi ja ota runsaasti valo-
kuvia. Mikäli sinulla on aikaa, käy pai-
kallisessa Taxidermy Studiossa eli tro-
feiden valmistuspajassa. Suomessa 
tehtävät trofeet ovat maailmanluok-
kaa. Parhaat trofeet on minulle tehty 
Helsingin yliopiston luonnonhistori-
allisessa museossa, mutta muitakin 
hyviä paikkoja on. Pohdi minne si-
joitat trofeesi ja haluatko koko eläi-
men vai mahdollisesti pelkät sarvet, 

olkatrofeen vai jotain muuta. Hyvä 
vaihtoehto on, mikäli seinätilaa on 
rajallisesti tai perheesi on kriittinen, 
kaiverruttaa tärkeimmät jahtimuis-
tot seuraavaan metsästysaseeseen. 
Trofeesta, esim. norsun häntäjöuhis-
ta, voi myös teettää esim. ranneren-
kaan.

Mikäli matkasi on ollut onnistu-
nut, alat varmasti suunnitella seu-
raavaa. Afrikan kuume on krooninen 
sairaus ja yli 50 matkan ja noin 1,000 
jahtipäivän jälkeen, mieli palaa aina 
Afrikkaan. Sinne on pakko päästä, 
sillä Afrikassa on tarjolla maailman 
upeinta metsästystä. Avotulella pais-
tettu hirviantiloopin sisäfile hyvän 
Stellenboch:in Cabernet Savignon 
punaviinin kanssa höystettynätari-
noilla ei ainakaan pahenna matkaa 
ja sen muistoja. Maailmasta ei löydy 
mitään parempaa puuhaa housut ja-
lassa kuin tällainen leirinuotioilta vai-
herikkaan päivän päätteeksi. 

Kari Luomakoski, PH 
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Lisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy  •  www.jahtimatkat.comLisätietoa jahdeista: Suomen jahtimatkat oy  •  www.jahtimatkat.com

Ohjelma:
päivä 1:  lähtö aamulla, lento Gatwickiin tai Norwichiin, ajo leiriin, 

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

Kustannukset:
Jahti 950 €
Majoittautuminen ja ruokailut maksetaan suoraan hotelliin, motelliin tai 
vierastaloon, paikasta riippuen noin 65 £/yö (4 x 65 = 260 £)
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: 280 €
epänormaalit sarvet   350 €
mitalitrofee, pronssi   + 335 €
mitalitrofee, hopea   + 560 €
mitalitrofee, kulta   + 800 € 
haavakko      280 €

Saksanhirvi:
max 5 piikkiä sarvessa   1100 €
Yli 5 piikkiä sarvessa 1700 €
Haavakko 850 €

Kiinan vesikauris:
uros  550 €
mitalli pukit  +400 €
haavakko      950 € 

Muntjag:
0–4 cm   200 €
4–7 cm   300 €
7 cm tai yli   400 €
mitalli + 60 €
haavakko      300 € 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

ENGLANTI
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LYIJYTTÖMIEN LUOTIEN  
TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ 

LYÖMÄTÖN  
PARIVALJAKKO

– NAAMIOIDU VARJOIHIN

Powerhead-perheen SAKO BLADE-luodissa on kolmilapainen 
BLADE -kärki, sekä 5-vaiheinen luotia laajentava rakenne. 

Tästä johtuen Blade sienettyy erinomaisesti jopa pienimmillä 
iskunopeuksilla, esimerkiksi pitkillä ampumaetäisyyksillä.

Samalla taataan myös korkea iskunkestävyys niin
luuosumissa kuin lyhyillä ampumaetäisyyksillä.

Sako S20 on todellinen hybridikivääri, joka on nyt saatavissa Sakon omalla
Black Rock-kuosilla. Camo-kuvio yhdistää metsästäjän ja varusteet 
ympäristöönsä ja saaliin on vaikeampi havaita sinua. Modulaarinen 
rakenne mukautuu erilaisiin tarpeisiin, minkä vuoksi Sako S20 
on täydellinen ja aikaa kestävä pulttilukkokivääri 
pitkälle tulevaisuuteen.



Metsästys- ja kalastuspalvelut 
Eräverkosta 

Eräverkko on eräalan keskitetty koh-
tauspaikka, jossa eräpalveluita tar-
joavat yritykset tavoittavat eräalasta 
kiinnostuneet kuluttajat entistä te-
hokkaammin. Eräverkko aloitti toi-
mintansa 2013. 

Palvelu on kasvanut merkittävästi ja 
tällä hetkellä Eräverkossa vierailee yli 
200 000 uniikkia kävijää vuodessa eli 
lähes koko kotimaisen metsästysseg-
mentin verran. Tämän lisäksi sivuston 
lataukset jatkavat vakaata nousuaan; 
vuonna 2021 sivuston latauksia oli 
noin 1,2M, mikä on koko Eräverkon 
historian korkein määrä. Laaja katta-
vuus ja hyvä tunnettuus kohderyh-
mässämme auttaa meitä viestimään 
metsästyksen ilosanomaa entistä pa-
remmin myös jatkossa. 

Eräverkossa tiedon etsintä ja löytä-
minen eräalan palveluista on help-
poa. Jos palvelusta ei sillä hetkellä 
löydy juuri etsimääsi tietoa tai tuo-

tetta, niin asiakaspalvelumme aut-
taa. Tiimille on kertynyt laajat kon-
taktiverkostot eräalaan liittyen niin 
kotimaassa kun ulkomailla ja voim-
me varmasti auttaa!

Eräverkon kautta mikä vain yritys, 
yksityishenkilö tai vaikka metsästys-
seura voi tarjota omia palveluitaan. 
Eräverkko markkinoi tuotteita myy-
jän puolesta. Kaupan toteutuessa 
Eräverkko perii välityskomission, ei-
kä muita kuluja ole. Tämä on reilua 
kaikille! Myynnin saavuttaminen on 
siis yhteinen etumme.

Tällä hetkellä Eräverkko on erityi-
sesti keskittynyt kotimaisten met-
sästystuotteiden myyntiin. Palvelus-
samme esimerkiksi huutokaupataan 
vuosittain merkittävä määrä hirvi- ja 
peuralupia erilaisina lupa- sekä pal-
velupaketteina. Lisäksi myymme ly-
hytaikaisia päivälupia sekä metsäs-
tykseen- että kalastukseen. Olemme 
juuri lanseeranneet Eräverkko-so-
velluksen lupakaupan tarpeisiin. So-
velluksen tarkoituksena on tehdä 

lupien ostaminen ja hallinta mahdol-
lisimman helpoksi. Jos sinulla on tuo-
te tai idea, jonka haluisit Eräverkkoon 
myyntiin tai markkinointiin, niin ota 
rohkeasti tiimiin yhteyttä asiakaspal-
velu@eraverkko.fi 

Tulevaisuus metsästyspalveluiden 
markkinoinnissa on hämärän peitos-
sa. Isot kaupalliset sosiaalisen me-
dian alustat (Facebook, Instagram, 
Twitter jne.) tekevät markkinoinnista 
kokoajan vaikeampaa heidän kana-
vissaan. Kaikki ovat varmasti kuulleet 
Facebookin jatkuvista aseisiin liitty-
vistä rajoituksista, jonka sivutuottee-
na myös metsästyspalveluiden nä-
kyvyyttä on rajoitettu. Valitettavasti 
näköpiirissä on, että tämän suuntai-
nen kehitys jatkuu. Tämän vuoksi on-
kin ehdottoman tärkeää, että Erä-
verkon kaltaiset palvelut kasvavat 
ja kehittyvät, jotta tiedonjako pysyy 
avoimena myös tulevaisuudessa.

Tervetuloa vierailemaan Eräverkossa 
ja tarkkoja laukauksia! 
www.eraverkko.fi     
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Sorsastusta ja fasaanijahtiaSorsastusta ja fasaanijahtia
RantasalmellaRantasalmella
2-päivän 
sorsastuspaketti
Ajankohta: Alkaen 20.8.

Kesto: 2 yötä, 2 iltalentoa

Majoitus & ruokailu: Täysylläpito vanhassa 
kartanossa, 2hh/huoneissa

Organisaatio: Kaikki metsästyksen järjestelyt

Metsästysalue: Kartanon maille sorsastusta 
varten rakennetussa metsäojassa / kosteikossa / 
lammessa

Ryhmän koko: 8–10 metsästäjää.

Hinta: 650 € / metsästäjä

Hinta ei sisällä: Matkaa Rantasalmelle, trofei-
den kuljetuksesta tai valmistuksesta koituvia kus-
tannuksia, tippejä, matkavakuutusta, lisäaktivi-
teettejä, alkoholijuomia



ESPANJA

Järjestämme erilaisia jahtejaJärjestämme erilaisia jahteja
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HÄIJÄÄN URHEILUTARVIKE OY   p.020 742 9980    Tupurlantie 4,  38420 HÄIJÄÄ     av. ark 9.30-17.30  la 9.00-14.00  

UUDISTUNUT!   ZEISS  Victory  V8 
joka tarjoaa markkinoiden parasta 
optista laatua ja suorituskykyä

ERÄILIJÄN  ERIKOISKAUPPA  



P. +358 (0)40 5515 669
www.jahtimatkat.com

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  
3 eläintä 7:sta vaihtoehdosta! 

vain 2590,-
Valitse yksi seuraavista:
seepra
valkohäntäknuu

Valitse kaksi seuraavista:
impala
valkopäätopiantilooppi
sukeltaja-antilooppi
hyppyantilooppi
vuoriruokoantilooppi

Kaatojen lisäksi paketti sisältää:

•  varaamme lentoliput ja aseilmoitukset
•  teemme asiakirjat aselupaan, kutsut ja motivaa-

tiokirjeet
•  7 yötä/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, asevuokra (sis. patruunat) 150 €/henk./viikko
Paketit eivät sisällä lentoja, tippejä, eläinten täyttömaksuja, 
rahtia eivätkä valtion veroja.

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Etelä-Afrikka  

Valkohäntäknuu/Black Wildebeest

Hyppyantilooppi/Springbuck

Impala

JAHTIPAKETTI
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Seepra/Zebra

Vuoriruokoantilooppi/Mountain Reedbuck

Valkopäätopiantilooppi/ 

Blesbuck

Hyppyantilooppi/Springbuck

Sukeltaja-antilooppi/ Duiker

Impala
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Nosturityhjenteisten jäteastioiden 
pesut ja huollot 

erikoiskalustolla Pirkanmaalla
Kotimaisten

nostosäkkien
myynti

Tiedustelut: 
040 726 6215 Tiina Törmä 

www.tormaoy.fi

KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO MATIKKA OY
KODINKONEHUOLTO
Myllyvainiontie 33, Lempäälä  |  www.vmatikka.fi
0400 628 870  |  vmatikka@kolumbus.fi

LÄMPÖPUMPUT
ilma-ilmavesi-maalämpö-poistoilma
MYYNTI JA HUOLTO

23 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

Energiaa
koko vuodeksi!

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta– 30°C– 30°C–
Lämpöä jopa

pakkasesta– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

n  Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n  Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-

Energiaa 
talveksi!

–30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

25 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät
– 10 vuoden takuu

9kW, 12kW, 16kW

–30°CEnergiaa 
talveksi!

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät
– 10 vuoden takuu

Panasonic HE12PKE

9kW, 12kW, 16kW

–30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

• Ilmalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Maalämpöpumput
• Poistoilmalämpöpumput
• Lämmöntalteenotto LTO
• Aurinkolämpö 
• Aurinkosähkö

Omakotitaloista aina isoihin 100kW 
ratkaisuihin.
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Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
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Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

25 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät
– 10 vuoden takuu

9kW, 12kW, 16kW

–30°CEnergiaa 
talveksi!

n Panasonicin 
ilmalämpöpumput
– testivoittajan laatua

n Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n OSO-varaajat kestävät
– 10 vuoden takuu

Panasonic HE12PKE

9kW, 12kW, 16kW

–30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

• Ilmalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Maalämpöpumput
• Poistoilmalämpöpumput
• Lämmöntalteenotto LTO
• Aurinkolämpö 
• Aurinkosähkö

Omakotitaloista aina isoihin 100kW 
ratkaisuihin.

28 VUODEN
KOKEMUKSELLA

Sovi ilmainen esittely!



TUNISIA 
2022–2023
viikon metsästyspaketti

2475 €/
metsästäjä
Matkankuvaus:
Ajankohta: Loka–Tammikuu

Kohde: Lento Monastir tai Tunis Carthage

Kesto: 7 yötä, 5 metsästyspäivää, (perjantai–perjantai)

Kuljetukset: Kaikki kuljetukset metsästyksen aikana,  
sekä lentokenttä kuljetukset

Majoitus + ruokailut: 1h/huone, Mehari Yasmine Hammamet  
http://www.laicohammamet.website

Organisaatio: Kaikki metsästyksen järjestelyt, luvat,  
lisenssit ja oppaat

Ryhmän koko: 9–12 metsästäjää

Kaatoluvat: Kaikki villisiat. Ryhmälle tulee keskimäärin  
170–220 laukausta, kaadot osumatarkkuuden mukaan

Muuta huomioitavaa: Alue on vuoristoista, joten matka vaatii  
kohtalaisen perus kunnon. Metsästys tapahtuu haulikolla ja  
täyteisillä, mukaan voi ottaa 30-50 täyteistä. Puoliautomaatti  
haulikon makasiinissa ei saa olla kuin 2 patruuna.

Lisäaktiviteettejä: Ensimmäisenä päivänä viini illallinen (75 €),  
ilmottautuminen ennakkoon. Kylpylä 3,5h 50 €. Jokapaivä ei  
tarvitse lähteä metsälle vaan voi mennä vaikka rannalle

Matkan hinta ei sisällä: lentoja tai lennoista mahdollisesti koi-
tuvia lisäkustannuksia, mahdollisia hotelliöitä ennen ja jälkeen 
metsästyksen, aseen viennistä koituvia kustannuksia, trofeiden 
kuljetuksesta tai valmistuksesta koituvia kustannuksia, aselupa 
15 €, tippejä (150 €), yli 15 cm trofee 30 €/kpl, matkavakuutusta, 
lisäaktiviteettejä 23  



Iron Gate on Jahtimatkojen käyttämä metsästystila Etelä-Afrikassa. 
Kävin farmilla kymmenen reissua peräjälkeen kun alkuun noviisina ja 
yhä edelleen jo kokeneena, joka kerta oppimassa jotain uutta.

Iron Gate kymmenen kertaa 
– mitä tuli opittua

Ensimmäinen

Noin 15 vuotta sitten aloitin met-
sästysharrastuksen uudelleen pe-
rinteisten saalislajien osalta. Halusin 
kuitenkin yhdistää matkailun ja met-
sästyksen ja olinkin pohtinut mah-
dollisuutta ulkomailla tapahtuvaan 
metsästykseen. 

Ystäväni Juhani kertoikin mat-
kustavansa Etelä-Afrikkaan metsäs-
tysmatkalle ja onnistuin liittymään 
mukaan huhtikuussa 2012 savolai-
sista koostuvaan ryhmään tunte-
matta ketään muita kuin Juhanin. 
Aikaisempaa metsästyskokemus-
ta oli vain hailuotolaisista pitkäkor-
vista ja räpyläjaloista ja olinpa jopa 
osallistunut hirvijahtiin. Nyt haavee-
na oli saada edes seepra saaliiksi. To-
ki matkaan sisältyi kolme pienem-
pää kaatoa. 

Matkustus sinänsä meni hyvin ja 
selvitimme yhdessä kokemattomi-

kierto ja lähestyminen 150 metrin 
päähän erinomaisen oppaan kanssa 
ja ensimmäinen impala eräksi. 

Tällä matkalla oli useita tapahtu-
mia, sillä kolme asiakasta yhtä opasta 
kohti toi useita jahtitilanteista yhtei-
sesti koettaviksi ja lisää opettavai-
sia tilanteita. Jahtasimme kudua ko-
konaisen päivän ja Timo senior sai 
saalinsa juuri ennen auringonlas-
kua. Itse kaadoin valkopäätopin se-
kä toisen impalan ja lisäksi tavoitte-
lemani seepran. Seepran kohdalla 
tein virheen, sillä en ymmärtänyt ot-
taa kalloa trofeeksi. Tämä ensimmäi-
nen matka oli hyvinkin innostava ja 
myönteinen kokemus ja varasin sa-
man tien matkan seuraavalle vuodel-
le ja itse asiassa Teron kertoman mu-
kaan viideksi seuraavaksi.

Toinen

Seuraavana vuonna 2013 lähdin uu-
delleen Iron Gatelle yksin. Tero oli 
järjestänyt jahtiparikseni aiemmin 
tuntemattoman Pauli Barskin. Tä-
män tuttavuuden myötä onkin tul-
lut sittemmin käytyä Paulin kanssa 

na kohtalaisen hyvin asemuodolli-
suudet. Toisen matkustuspäivän il-
tana saavuimme Iron Gatelle, jossa 
Tero Kantelo perheineen ja oppai-
neen odotti. Tällä matkalla meitä oli 
epätasalukuinen määrä metsästäjiä. 
Metsästin yhdessä kahden Timon 
kanssa kolmikkona ja ph:namme oli 
hyvin kokenut Uncle Louis. Aseena-
ni oli mukana aivan liian järeä Sako 
Kodiak 375 H&H Burris laserscope 
optiikalla. Tälle aseelle on sittemmin 
tullut ominaisuuksiensa mukais-
ta suurriistakäyttöä seuraavilla mat-
koilla. 

Etukäteen olin pohtinut kykyjäni 
ja taitojani hiipimiseen ja kolmijalan 
käyttöön sekä pitkänmatkan ampu-
miseen. Ensimmäisessä tilanteessa 
kieltäydyinkin ampumasta, sillä im-
pala oli 250 metrin päässä päittäin 
lyhyen aikaa. Ensimmäinen kaato-
tilanne oli miellyttävä eli kiikarointi 
kukkulan rinteeltä, vajaa kilometrin 
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ainakin 12 kertaa eri kohteissa kol-
mella mantereella ja uusia matkoja 
on nytkin tulossa. 

Tällä kertaa oppaana oli kova-
kuntoinen rugbynpelaaja ja valo-
kuvaaja Jacu. Olin pohtinut pidem-
män aikavälin strategiaa ja halusin 
tälle matkaa kaksi tai kolme pienem-
pää kaatoa ja yhden isomman. Halu-
sin jättää tuleville vuosille uusia mie-
lekkäitä kohteita. Sainkin ammuttua 
pääsaalina orynxin eli keihäsanti-
loopin. Lisäksi ammuin vuoriruok-
oantiloopin ja springbuckin. Lisäksi 
kyttäsimme jyrkän vuoren rinteellä 
juomapaikkaa, jonne tulikin pahka-
sika viimeisen kerran. 

Tämän reissun myötä aloin ym-
märtämään myös kunnon kaato-
kuvien merkityksen. Kuvien otta-
miseen kannattaa käyttää aikaa ja 
hyväksyä vain käyttökelpoiset. Tä-
män matkan aikana kävimme nel-
jällä eri metsästysalueella ja itse asi-
assa emme ampuneet mitään Iron 
Gatelta.

Kolmas kerta

Kolmannelle matkalle lähdin vuonna 
2014 Paulin kanssa. Iron Gate oli tul-
lut jo tutuksi ja tällä kertaa oppaana 
oli Uncle Lousin poika Nick. Pääsaa-
liina oli red hartebeest, jota lähdim-
me tavoittelemaan Wellingtonin tilal-
le noin tunnin ajomatkan päähän Iron 
Gatelta. Kohde löytyikin, mutta am-
muin turhan kaukaa, 350 metrin pääs-

taan kiinnitettynä. Sittemmin olen-
kin yrittänyt saada uros-naaraspareja 
saaliiksi ja trofeiksi. 

Seuraavina neljänä vuotena op-
paanani oli Iron Gaten Humanin per-
heen oma poika Morney. Vuonna 
2015 mukana oli myös omasta hirvi-
porukasta pari kaveria. 

Metsästin yhdessä Morneyn 
kanssa  ilman taisteluparia ja saim-
me liikkua vapaasti, toki tukien sa-
malla ystävieni jahtia. Esimerkiksi 
Mikko lainasi asettani seeprajahdis-
saan. Iiro taas liittyi seuraamme ja 
Morney löysi hänelle hyvän sprin-
buckin juuri ennen auringonlaskua. 
Iiro jäikin yksin pimeyteen keskelle 
puskaa saaliin viereen odottamaan 
ja löysimme hänet kännykän va-
lon toimiessa majakkana pimeydes-
sä. Itse ammuin black wildebeastin 
pääsaaliina sekä lisäksi valkoisen to-
piantiloopin ja buschbuckin. 

Tuolloin myös tarkensin trofee-
politiikkaani. Aiemmat saaliit oli pää-
sääntöisesti tehty hartiatäytöiksi ja 
korkeintaan olin pohtinut trofeen 
asentoa suora tai kääntö jommal-
lekummalle puolelle. Tällöin päätin 
teettää kokotäytön buscbuckista – 
toki vaimoni luvalla.

Jahdit jatkuu

Vuonna 2016 lähdin taas yksin ja täl-
lä kertaa Tero oli järjestänyt taiste-
luparikseni Matin Morneyn ollessa 
oppaana. Olin vaihtanut aseen Sako 

tä ja tuloksena oli haavikko. Jahtasim-
me haavikkoa koko päivän tuloksetta. 

Nick oli kuitenkin hyvin päättä-
väinen ph, ja palasimme samalla ti-
lalle seuraavana päivänä ja pitkän 
päivän päätteeksi saimme poimittua 
haavikon. Haavikkoriski tulee hyväk-
syä.  Tilanteen olisi voinut välttää hil-
litsemällä ampumahalunsa. 

Tällä matkalla ammuin myös uros 
ja naaras duikerit yöjahdissa sekä li-
säksi mustan naaras springbuckin. 
Duikereista teetin trofeeksi hartia-
täytön ja puolitäytön samaan taus-
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Longrange .300 wm:ään, ja optiik-
kana oli uudempi Burris laserscope. 
Ase on turhan painava ja pitkä pusi-
kossa liikkumiseen, ja olenkin nyky-
ään painottanut tämän käyttöä hyl-
keenpyyntiin. 

Nyt pääsaaliina oli saada pitkään 
toivottu kudu ja tämä onnistuikin 
280 metrin päästä vuoren rinteel-
tä alamäkeen. Lisäksi sain uros pah-
kasian ja mustan uros spingbuckin 
täydentämään parikokoelmaa. Ku-
dua jahtasimme Glacis-tilalla, jos-
sa tieverkosto on huomattavan pe-
lottava. Muutaman kerran olenkin 
halunnut poistua autosta oppaan 
ajaessa pahimmat paikat. Kunnioi-
tus käytössä oleviin lava-autohin on 
kasvanut ja nykyään kotipihassa on-
kin Hilux. 

Samoin opin karvaasti juomisen 
merkityksen, sillä puolikas vesipullo 
ei riitä koko päiväksi. Kannattaakin 
tankata säännönmukaisesti ja huo-
mioida myös suolatasapaino. Tällä 
matkalla sain myös ilmaisen vervet-
tiapinan. Edellisvuonna ammuin pa-
viaanin, jonka valitettavasti hukka-
simme.

Seuraavana vuonna 2017  lähdin 
taas matkalle Paulin kanssa. Pääta-
voitteena oli nyala ja tämä löytyikin 
yllättävän helposti. Paulin barba-
ra sheepin kanssa sen sijaan teim-
me töitä kaksi päivää. Varusteiden 
luonne ja tarve oli jo ajan saatossa 
selkiytynyt ja esimerkiksi etäisyys-
mittarilla varustettu katselukiikari 
rintavaljaineen  on itsestäänselvyys. 
Lisäksi kolmijalkaisen ampumatikun 
käyttö on myös tullut tutuksi  ja tä-
män käyttöä onkin hyvä harjoitella 
kotona säännönmukaisesti. 

Vaatetuksena käytän nykyään 
samoja kuin normaali elokuisessa 
sorsajahdissa ja M05-kuvio on erit-
täin käyttökelpoinen. Ohuet hans-
kat ovat mukavat akaasian piikkejä 
vastaan ja polvisuojat kivikossa kon-
tatessa. Paikalliset kulkevat short-
seissa pärjäten hyvin. 

Tällä reissulla sain myös taval-
lisen ruokoantiloopin eli common 
reedbuckin ja nuoren impalapojan.

Vuonna 2018 jahti jatkui edelleen 
Morneyn kanssa ja kuittasin Sako 
Longrangella waterbuckin sekä val-
koisen springbuckin. Näiden vuosien 
aikana oli ollut muutamia kohtaami-
sia punkkien kanssa, joiden suhteen 
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kannattaa olla yhtälailla varuillaan 
sekä Afrikassa että kotona. 

Etelä-Afrikassa punkki voi levit-
tää riketsiaa eli pilkkukuumetta, jo-
ka infektiotautina on kovin vieras ta-
valliselle suomalaiselle rivilääkärille. 
Riketsia aiheuttaa kuumeisen infek-
tion yleisoireineen ja ihottumineen. 
Punkkia vastaan tulee suojautua sa-
moin kuin kotona eli punainen Off 
ja punkkitarkastus. Trofee-eläimiin 
ei kannata kovin nojailla, sillä punk-
ki hakee uuden isäntäeläimen aikai-
semman kylmettyessä. 

Seuraavana vuonna taistelupari-
na oli oululainen Jari ensimmäisel-
lä jahtimatkallaan. Jari käytti minun 
asettani. Käytännössä pari voi  vuo-
rotella yhdellä aseella. Jari saikin pe-
ruspakettinsa ammuttua sujuvas-
ti. Ph:na oli tällä kertaa Dion, joka oli 
afrikaansinkielisenä rajallinen kes-
kustelukumppani. Pääsääntöisesti 
oppaiden kanssa pärjää koulu-eng-
lannilla ja tarvittaessa kielitaitoisem-
pi jahtikaveri voi tulkata.  

Tällä matkalla ammuin vaal reed-
buckin haavikoksi ja kaatomaksun 
menetys kirpaisi sekä lompakkoa et-
tä mielialaa. Tilannetta korjasi yllättä-
vä erikoistarjous kuudesta elandista, 
ja koko leiri siirtyi läheiselle farmille  
saalistamaan näitä hyvällä menes-
tyksellä. Ammuin lisäksi blue wilde-
beastin ja naaras impalan. 

Näillä matkoilla olen käyttänyt 
omaa tuttua asettani ja yleensä mu-

kana on ollut panoksia 40 kappa-
letta. Osan panoksista olen jättänyt 
Iron Gatelle seuraavaa vuotta ajatel-
len. Periaatteessa panoksia ei tarvit-
se kuin ensimmäisen päivän ampu-
maratakokeilua ja muutamaa kaatoa 
varten. Jari esimerkiksi ampui vain 
neljä laukausta eli yhden radalla ja 
kolme jahdissa. Aseen kuljetus ja 
maahantuonti sekä lupien haku ei 
ole ylitsepääsemätön tehtävä, mut-
ta joskus aikaa vievää. Aseen kulje-
tusmaksu on käytännössä sama kuin 
aseen vuokraaminen kohteessa.

Vielä ennen koronasulkuja

Vuosi 2020 oli jo lähtövaiheessa jän-
nittävä. Covid-19 pandemia oli jo 
näyttänyt joitakin merkkejä, mutta 
uskalsin kuitenkin lähteä. Osa läh-
tijöistä jänisti jo tässä vaiheessa pe-
ruen matkan viime tipassa. Tällä ker-
taa oppaana oli Arno, jonka kanssa 
toimin kahdestaan. 

Tällä kertaa oman aseen maahan-
tuonnissa oli vaikeuksia, sillä asetta 
ei voinut kuljettaa Etelä-Afrikan si-
säisellä lennolla. Arnolla oli asiallinen 
vuokra-ase Howa .300 wm. Pääkoh-
teena oli seepra ja sain tämän kaadet-
tua hienolta Glengerryn metsästysti-
lalta. Lisäksi löysimme Wellingtonilta 
kupari sprinbuckin. Lähdimme myös 
etsimään Wellingtonilta klippsprin-
geriä onnistumatta. Löysimme kui-
tenkin vielä paremman kohteen eli 
valkoisen duikerin, joka odottaa Me-
lissan täyttövuoroa kokotäytöksi. 

Näitä kaatoja sainkin juhlistaa 
Iron Gaten lempiruuallani eli hä-
ränhännillä. Yritimme lisäksi jahda-
ta pensselisikaa tuloksetta eli yöjah-
ti hiipien sukkasillaan maissipellossa 
punaisen valonheittimen kanssa. 
Toista kertaa en tämän tyyppiseen 
jahtiin lähde, sillä pellossa saattoi ol-
la muitakin meidän lisäksemme. Pan-
demia oli kuitenkin etenemässä ja 
ilmeni, että lentoja muutetaan ja pe-
rutaan ja laajat sulut uhkasivat. 

Lähdimme ahdistuneina East 
Londonista paluumatkalle ja Johan-
nesburgissa lentokentällä oli pa-
niikinomainen kaaos ja selvisi, et-
tä lentomme on peruttu. Porukalla 
saimme kuitenkin järjestettyä uudet 
lennot eri reittejä pitkin ja osa meis-
tä palasi Addis Abeban kautta Lon-

tooseen ja edelleen kotiin. Tässä yh-
teydessä vanha periaate vahvistui eli 
matkalla on hyvä pitää tarpeeksi jä-
mäkkää luottokorttia mukana. Pako 
Iron Gatelta onnistui osaltamme, ja 
Tero perheineen tuli perässä muuta-
man päivän kuluttua.

Seuraava vuosi 2021 olikin väli-
vuosi Covid-19 pandemian vuoksi ja 
suomalaisia metsästäjiä ei ollut Iron 
Gatella. 

Täysi kymppi

Rokotusten myötä uskaltautui jo har-
kitsemaan uutta matkaa ja nyt maa-
liskuussa 2022 lähdin kymmenen-
nelle kerralle Iron Gatelle. Samalla 
matkalle lähti kuusi muuta Suomes-
ta, joista osa oli ensikertalaisia. Yh-
dessä saimme myös pari asettakin 
tuotua byrokratian läpi.

Oppaallani Arnolla oli tällä kertaa 
tarjota lainaan aikaisempi Howa .300 
wm sekä tyttärensä Howa 6.5 Creed-
more. Ensimmäisen päivän otimme 
harjoittelun kannalta. Ampumara-
dalta siirryimme Thomas Riverin far-
mille, missä saimme rauhassa etsiä 
sopivaa springbuckia tai vuoriruok-
oantilooppia. Pääsinkin kokeilemaan 
menestyksellä Creedmorea  250 met-
rin matkalta vuoriruokoantilooppiin. 
Seuraava kohteemme olikin hieman 
erikoisempi saalis, kalliohyppijä eli 
klippspringer. Tämän vuoksi jouduim-
me ajamaan kauas länteen 500 kilo-
metrin päähän  yöreissulle. 

Klippspringer on hieman erikoi-
sempi tapaus, sillä se pudottaa kar-
vansa haavoittuneena, joten riista-
laukauksen pitää olla välittömästi 
tappava. Etsimme alkupäivän kovin 
jyrkässä vuoristossa tätä kohdetta on-
nistumatta. Keskipäivällä palasimme 
vuoristosta etsimään toista kohdet-
ta steenbockia, jonka onnistuimme 
löytämäänkin. Valitettavasti ammuin 
haavikon ja loppupäivä kului tätä et-
siessä turhaan. Steenbock toki löytyi 
myöhemmin muutaman päivän ku-
luttua ja saan tästä ainakin kallotro-
feen. 

Iltapäivästä palasimme vuo-
ren juurelle etsimään klippspringe-
riä ja tämä löytyikin ensimmäiseltä 
tähystyspaikalta. Välittömästi kaa-
tokuvien jälkeen klippspringer piti 
suolistaa maastossa, ruumiinonte-
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lo täyttää jäillä, peitellä kylmälauk-
kuun jäihin ja siirtyä pikaisesti leiriin 
nylkemään. 

Tälle kymmenennelle matkalle 
pääkohteeksi olin suunnitellut he-
vosantilooppia eli sabelia. Tero kui-
tenkin ehdotti kohteeksi kirahvia ja 
tavoite muuttuikin muutama viikko 
ennen matkaa. 

Metsästysalueena oli Wellingto-
nin farmi. Alueella piti olla 15 kirah-
via, mutta saimme etsiä niitä alkuun 
laajalti. Kirahvin anatomia on hieman 
erikoinen, joten kannattaa tutustua 
vitaalielinten paikkaan. Kirahvia voi 
ampua päähän, mutta vaarana on 
kallotrofeen vaurioituminen. 

Ammuin .300 wm:llä kaksi kertaa 
sydän-keuhkoalueelle ja eläin kaatui 
nousten kuitenkin uudelleen ylös, 
joten kaksi lisälaukausta vitaaleille 
pudotti suuren uroksen lopullisesti. 
Kirahvin nylkeminen tapahtuu ken-
tällä, joten paikalle tulikin erikseen 
varattu kahdeksan hengen nylky-
porukka. Tästä saalista tulee trofeik-
si kaulatäyttö ja nahka sekä kallo ja 
jalat. 

Pääkohteen jälkeen sain vie-
lä mahdollisuuden lähteä metsäs-
tämään bontebockia. Bontebock 
näyttää tavalliselle valkopäätopille, 
mutta tarkkasilmäinen huomaa eron 
valkoisesta peräpäästä. Saimmekin 
tämän saaliiksi Glengerryn tilalta. 

Ajan saatossa päätökseni lähteä 
Etelä-Afrikkaan metsälle on osoit-
tautunut oikeaksi ja vähäisellä koke-

muksella olen pärjännyt oppien joka 
kerta jotakin uutta. Yksinkin voi läh-
teä, mutta toki mukava on ottaa mu-
kaan luotettava kaveri. Oma ase on 
hyvä vaihtoehto, mutta vuoka-aseel-
lakin pärjää ja käytännössä kustan-
nukset ovat samat. 

Metsästyskohteet on hyvä poh-
tia etukäteen ja miettiä myös tulevia 
vuosia. Eläinten tunnistamisen op-
pii hiljalleen ja tätä voi opetella etu-
käteen. Myös riistaeläinten anatomi-
aan on hyvä perehtyä, sillä kuumien 
maiden eläinten vitaalialueet poik-
keavat hieman esimerkiksi hirveen 
verrattuna. 

Saaliskohde saattaa muuttua 
myös matkan aikana, ja erikoistarjo-
uksia ja yllättäviä kohtaamisia on hy-
vä hyödyntää. Sarvien ja trofeiden 
osalta voimme kilpailla keskenäm-
me, mutta todennäköisesti ampu-
masi kudu tai impala on yksi suu-

rimmista kotipuolessasi. Trofeet 
kannattaa hyödyntää täysipainoi-
sesti ja aina voi valita hartiatäytöstä 
puolitäyttöön ja edelleen kokotäyt-
töön, mutta samalla kannattaa poh-
tia trofeiden sijoittelua. 

Iron Gate kohteena on helppo ja 
varma sekä vuosien saatossa kehit-
tynyt. Majoittautuminen tapahtuu 
mukaviin kahden hengen mökkeihin 
ja päärakennuksessa on oleskelu- ja 
ruokailutila sekä baaritiski runsaiden 
trofeiden ympäröiminä. Alkuvuosina 
ei edes häirinnyt kuin lankapuhelin, 
mutta nykyään voi kytkeytyä  Wifiin. 

Matkustaminen samaan paikaan 
vuodesta toiseen voi ehkä kuulos-
taa yksitoikkoiselta, mutta toisaalta 
joka kerta olen käynyt uusilla met-
sästysalueille ja Iron Gate on vain 
tuttu tukikohta. Seuraava matka on 
jo varattu ja ehkä tällä kertaa yritän 
hevos antilooppia tai jotain muuta.

28  



Verkkokauppamme tarjoaa lukemattoman määrän harrastusvälineitä, olit 
sitten kiinnostunut jousiammunnasta, ilma-aseista, lintubongauksesta, 

vaelluksesta tai metsästyksestä.

W W W . A S E J A E R A . F I

Hatsan Blitz 6,35 mm Full-Auto PCP-ilmakivääri

Hatsan Blitz on järeä, sarjatulta ampuva 6,35 mm PCP-
ilmakivääri suurella 580cc paineilmasäiliöllä. Poiketen Hatsanin 
muista PCP-toimisista ilma-aseista tarjoaa Hatsan Blitz myös 
sarjatulitoiminnon.

Air Venturi Nomad II KORKEAPAINEkompressori

Air Venturi Nomad II kompressori tuottaa jopa 300 Barin paineen 
ja se täyttää nopeasti erikokoiset paineilmasäiliöt ja soveltuu näin 
myös kerhokäyttöön.

Hoyt REDWRX Carbon RX-7
2022 taljajousi

Hoyt REDWRX Carbon RX-7 RH on hiilikuitu- 
runkoinen Hoyt Archeryn lippulaiva 
kaudelle 2022. Hoyt REDWRX Carbon RX-7 
taljajousessa on uudelleen suunniteltu, 
entistä kestävämpi ja kevyempi 
hiilikuituinen runko sekä uudistetut 
HBX Pro camit.

ILMA-ASEET JA ILMA-ASETARVIKKEET

Laajasta ilma-asevalikoimastamme löydät laadukkaat 
ilmapistoolit, ilmakiväärit, ilma-aseluodit ja muut tarvikkeet. 

ASEJAERA.FI
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SAUER 404 - KAIKKI, MITÄ TARVITSET

Suomessa toimii viisi SAUER PRO kauppiasta, jotka palvelevat sinua kaikissa Sauer kivääreihin liittyvissä asioissa. Heidän luonaan
pääset näkemään Sauer 404 kiväärit, testaamaan niiden huippuominaisuuksia ja saamaan asiantuntevaa neuvontaa. Oman valikoimansa 

lisäksi, he pystyvät tilaamaan sinulle minkä tahansa Sauerin valikoimassa olevan kiväärin tai tarvikkeen.

Kun haluat parasta, mene tekemään elämäsi kiväärikaupat SAUER PRO kauppiaasi luo!

Sauer 404 – pulttilukkoinen metsästyskivääri on paras Sauer kivääri koskaan. Se on täydellinen metsästäjän työkalu, joka täyttää kaikki
nykypäivän asettamat vaatimukset. Sauer 404 on vaihtopiippuinen asejärjestelmä, joka on lisäksi purettavissa kädenkäänteessä kuljetusta 

varten. Sauer 404 kiväärissä on enemmän muunneltavuutta, turvallisuutta, säädettävyyttä ja tarkkuutta!

Sauer 404 mallisto alkaen 3.990€

S 404 ARTEMIS S 404 ELEGANCE

S 404 CLASSIC XT

S 404 SYNCRO XTC

S 404 CLASSIC

S 404 SYNCRO XT

SAUER PRO kauppiaat:

HelsinkiForssa / LoimaaHaapajärviVaasaPieksämäkiwww.hw-hunt.fi



UUTUUS ZIMBABWE!
Suomen Jahtimatkat tarjoavat mielenkiintoisia  
jahtielämyksiä Zimbabwessa 2022 eteenpäin! 

Kauttamme on mahdollista järjestää jahteja useiden eri lajien osalta, joista  
puhvelireissut ovat erityisesti kiinnostuksemme kohteena. Tarjoamme  
kilpailukykyiset paketit luotettavien yhteistyökumppaneiden kautta.

Ota siis rohkeasti yhteyttä ja katsotaan jahdit kuntoon!”
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ZEISS DTC 3 Thermal Imaging Clip-Ons.

Ensure that every night hunt is a success – the  
new ZEISS DTC 3 Thermal Imaging Clip-Ons  
offer perfectly compatible optics with a large and 
high-contrast 1024 × 768 HD AMOLED display, 

intuitive ergonomics, precise and user-friendly 
zeroing procedure thanks to the app-controlled 
zeroing assistant, virtually unlimited battery life, 
and numerous customization options.

www.zeiss.com/dtc-3

 ZEISS  
DTC 3 / 25

 ZEISS  
DTC 3 / 38

Accurate.  
In the darkness.
Clearly identify  
game at night.

The picture shows an example of use that, in connection with firearms, is subject to prohibitions and exceptional 
caveats under gun and hunting laws. Use in connection with firearms is only allowed if you have a gun/hunting permit. 
The depicted firearm is not included. You must hold a permit to purchase this item.
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Kanada
Mustakarhujahdit

Lisätietoa jahdeista: Suomen Jahtimatkat oyLisätietoa jahdeista: Suomen Jahtimatkat oy
www.jahtimatkat.comwww.jahtimatkat.com 33  
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TIKKA T3x
DEERHUNTER
Ergonomista toiminnallisuutta.

Tikka T3x Deerhunter on sinulle, 
joka arvostat hyvää ergonomiaa ja 
toiminnallisuutta metsästysaseessasi. 
Suunnittelun lähtökohtana on ollut tehdä 
kyttäysjahteihin sopiva kivääri, olipa 
saaliinasi sitten sorkkaeläimet tai pienpedot. 
T3x Deerhunter:ssa on säädettävä poski-
pakka, Soft Touch otepinnat, uritettu 
piippu sekä teflonoitu lukko varustettuna 
isommalla kammennupilla. Saatavilla   
myös kaliiperissa 6,5 Creedmoor.

Kaliiberit .308win ja 6,5credmoor

hinta

T3x DEERHUNTER

1 490€



 

 

 

 

 

Sako Shooting Center Email: info@shootingcenter.fi  www.shootingcenter.fi 

Tuomikatu 23 

53810 Lappeenranta 

Puh: 040 560 1105 

TERVETULOA! 
www.shootingshop.fi



 

 

 

 

 

Sako Shooting Center Email: info@shootingcenter.fi  www.shootingcenter.fi 

Tuomikatu 23 

53810 Lappeenranta 

Puh: 040 560 1105 

TERVETULOA! 
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HELIA S 42 tekee vaikutuksen keskittymällä tinkimättömästi todella TÄRKEÄÄN: 
Toimivuus, luotettavuus, käsittely ja estetiikka. Täydellinen allrounder-katselukiikari metsästykseen.

8x42, 10x42

kahles.at

HELIA S 42 – täydellinen allrounder-katselukiikari

ÄÄRETÖN 
TÄYDELL ISUUS
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V8 4.8 – 35 × 60

With 35× magnification combined with optional 
bullet drop compensation, the ZEISS V8 4.8 – 35 × 60 
represents the ultimate in long-range shooting 
performance and delivers brilliant detail at extremely 

long distances. The V8’s optical system stands out 
thanks to an unmatched level of sharpness – even at 
maximum magnification. For greater success when 
hunting in the mountains at long distances.

zeiss.com/hunting/v8

Maximize your 
hunting success.
 Thanks to 35× zoom  
 for the longest 
distances.
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SAKO 100 
EXPLORER
WOOD

The rifle for explorers 

Vaihtokaliiperinen Sako 100 -kivääri
mahdollistaa jahtimatkat ympäri 
maailmaa, mukautuen tarpeisiisi 
ja säilyttäen tarkkuuden kaliiperin 
vaihdon yhteydessä.

SAKO.FI


