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Unelma jahdista muuttui 
Unelmajahdiksi
Kaikki alkoi siitä kun…

Katselin televisiosta metsästysohjel-
maa Afrikasta, jolloin ajatus siitä, et-
tä jospa minäkin joskus lähtisin, alkoi 
itämään mielessäni.

Pari viikkoa tämän jälkeen hyvä 
ystäväni Törmän Tapsa soitteli ja ju-
teltiin niitä näitä. Jotenkin juttu kään-
tyi jahtimatkoihin Arfikassa, joita hän 
oli tehnyt jo useita kertoja, ja nyt heit-
ti ilmaan kysymyksen; pidätkö haas-
teista ja olisitko halukas tekemään 
mahdottomasta mahdollista? Kysy-
mys tömähti tajuntaani kuin hauli-
kon potku olkapäähän trapin SM-fi-
naalissa.

Olen innokas ampumaurhei-
lun harrastaja liikuntavammaisten 
sarjassa SM-tasolla.  Vuosittainen 
kiekkomäärä on 12.000–15.000, eli 
haulikko on varsin tuttu. Tosin met-
sästyskäytössä hieman ehkä vie-
raampi. Metsästystutkinnon suori-
tin viisi vuotta sitten ja sen jälkeen 
oranssi pipo on kuulunut vaatetuk-
seen hyvin tiiviisti.

Tapsan heittämä haaste kyti mie-
lessäni ja taisin siinä alkuhämmen-
nyksen jälken sopertaa, että mikä 
siinä. Elämänhän ei pidä olla liian 
helppoa. Oman haastensa matkaan 
toisi allani jo 30 vuotta ollut pyörä-
tuoli.

Ajankohdaksi sovittiin jo tuos-
sa keskustelussa alustavasti maalis-

kuun 21. päivä vuonna 2017. Minulla 
oli siis noin 1,5 vuotta aikaa matkaan 
ja valmistautumiseen. 

Tämän jälkeen tuli eteen monen 
monta unetonta yötä ja matkan vai-
heita elin jo etukäteen. Täytyy myön-
tää, että se mistä haaveilin ja mitä 
odotin, palkittiin matkalla monin ver-
roin. Oman haasteensa matkaan ja 
sen suunnitteluun toi keväällä 2016 
tullut sydänkohtaus. Siitäkin selvisin 
ja odotin tulevaa matkaa entistä in-
nokkaammin. Radalla käytiin ja ree-
nattiin tosi ahkerasti.

Vihdoin koitti se maaliskuinen 
päivä, jona auton nokka käännettiin 
kohden Helsinki-Vantaan lentokent-
tää ja siellä jo odottavia matkaka-
veruksia. Rinnassa lepatteli perho-
sia jännityksen vallatessa sydänalaa 
kohdatessani kentällä Törmät, Ma-
tikan Veijon, Piirosen Jarin ja Hiltu-
sen Jaanan sekä muut kumppanit. 

Eli seurueessa tuttuja ja vähemmän 
tuttuja, mutta reissun aikana koimme 
yhdessä niin paljon, että kaikki ovat 
tällä hetkellä enemmän kuin tuttuja. 

Pitkä lentomatka Euroopasta Af-
rikkaan hiukan hirvitti, kun en vam-
mastani johtuen pystynyt liikkumaan, 
mutta hyvin siitäkin selvittiin pienten 
kommellusten jälkeen. Johannesbur-
gin kentällä olikin vihdoin aikaa el-
pyä ja virittäytyä Afrikan tunnelmaan. 
Vielä oli lyhyt lento East Londoniin ja 
sieltä autolla kohti Iron Gatea.

Saapuminen safarileiriin

East Londonissa oli Tero Melissa-vai-
monsa ja parin PH:n kanssa vastas-
sa. Vastaanotto oli niin sydämellinen 
ja lämmin, että tiesin olevani turval-
lisessa seurassa. Tästä hetkestä al-
koivat päivät, joita en koskaan eläes-
säni tule unohtamaan. 

Sako 85 Black Wolf on monipuolinen kivääri, 
joka mukautuu metsästäjän yksilöllisten 
vaatimusten mukaan. 

Moderni 85 Black Wolf -kivääri on nopeasti säädettävissä eri 
metsästystilanteita tai ampumarataa varten. Kiväärin ergonominen 
pistoolikahva ja säädettävä tukki takaavat ainutlaatuisen 
käyttömukavuuden sekä tarkkuuden. Etutukin kaksoiskiinnikkeet 
mahdollistavat aseen kantamisen kätevästi myös bipodin kanssa.

Lisää tietoa sekä tekniset yksityiskohdat: wwww.sako.fi

85 BLACK WOLF
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Maittavan illallisen jälkeen oli aika 
lähteä unimatkalle Beetlehemiin. Si-
nä yönä tosin uni oli aika ohutta, kun 
antiloopit ja muut Afrikan eläimet tu-
livat uniin. Lisäksi oman mausteen-
sa toivat ympäristöstä kuuluvat ää-
net, joita ei normaalisti raisiolaisessa 
kerrostalossa kuulu.

Ensimmäinen aamu Afrikassa 
Iron Gatessa valkeni upean aamu-
usvan takaa. Aamupala ei meinan-
nut upota millään kun mielessä pyöri 
monet videot, joita olin tiedon janois-
sani kotona talven aikana katsellut.

Sitten paikalle tupsahti Leon 
Michael Human, minun ja jahtiparini 
Tapsan opas matkan aikana. Hyvän 
huomenen toivotus ja iloinen naama 
sai kaikki huolet, ja osin jo jännityk-
senkin taka-alalle. Olin valmis seik-
kailuun. Olin varmasti myös haaste 
Leonille, hänen ensimmäinen pyörä-
tuoliasiakkaansa. 

Ensimmäinen päivä menikin toi-
siamme, kykyjämme ja mahdolli-
suuksia kartoittaen.  Pienen sovel-
telun ja ongelmanratkaisun jälkeen 
minulla oli mahdollisuus päästä au-
ton lavalle tuoliin istumaan, josta nä-
ki todellakin kaiken ja ampuminen oli 
helpompaa kuin maasta pyörätuolis-
ta käsin.

Toinen aamu valkeni hienona ja 
jotenkin aavistin, että tänään tapah-
tuu, enkä ollut väärässä. Ajelimme 
naapuritilan maille, emmekä ehtineet 
kovin pitkälle, kun vasemmalla jo oli 
valkopäätopi. Auto parkkiin, opas tu-
li ylös lavalle viereeni ja kysyi pystyn-
kö ampumaan. Sain vaivaisesti nyö-
kättyä. Sydän hakkasi kuin porsaan 
saparo. Painaessani liipasinta lähti 
terveiset Raisiosta ja samassa kuului 
ääni luodin iskiessä eläimeen. Osu-
ma jäi hieman alas, joten jokunen 
hetki meni ennen kuin trackkerit löy-
sivät eläimen pensaikosta. 

Ensimmäinen kaato oli siis tehty. 
Minut autettiin alas lavalta tuoliin ja 
tuolilla eläimen viereen. Ensimmäi-
sen kerran eläintä koskiessani, tun-
sin isoa kunnioitusta sitä kohtaan ja 
myöntää täytyy, että kyllä siinä tuli 
kyynel silmäkulmaan.

Matkan tavoitteena minulla oli 
kaataa kolme eläintä. Saaliiksi sain 
valkopäätopin, hyppyantiloopin ja 
vuoriruokoantiloopin. Kaikki jahti- ja 
kaatohetket näiden osalta ovat pai-
nuneet mieleen ja sydämeen niin sy-

välle, että niitä ei niin vain unohda. 
Näitä on ollut myös hieno muistella 
jälkikäteen. Toki matkan ja jahdin on-
nistumisen kannalta oli omalta osal-
taan edesauttamassa se, että mi-
nulle oli rajoitusteni vuoksi varattu 
jahtiaikaa niin paljon kuin tarvitsin. 
Jahtikaverini Tapsan tavoitteena oli 
saada vain ja ainoastaan Sable nurin. 
Minulla ei siis ollut mitään isompia 
paineita eikä kiirettä. Toki ampuma-
tilanteiden järjestäminen siten, et-

tä ampuminen tapahtuu autonlaval-
ta, oli oma haasteensa ja sen vuoksi 
aikaa tilanteiden järjestämiseen ku-
lui enemmän. Etenkin kun Suomes-
sa totutut ampumamatkani ovat ol-
leet noin 50 –100 metriä, ja Arfikassa 
ne alkavat noin 100 metristä. 

Voin kaikesta sydämestäni suo-
sitella ja rohkaista kaikkia muita-
kin liikuntarajoitteisia tavoittelemaan 
unelmiaan, esimerkiksi metsästyssa-
faria Etelä-Arfikassa, ja varsinkin Iron 
Gatessa. Omat rajasi tietäen ja apua 
pyytäen sekä vastaanottaen kaikki 
hoituu todella hyvin.

Iso kiitos Iron Gaten porukoille 
ja erikoiskiitos sekä iso käsi oppaal-
lemme Leonille. Sinä teit matkastam-
me ikimuistettavan. Oma uhrautuvai-
suutesi vuokseni oli jotain, mihin en 
ole tämän 30 vuoden aikana kos-
kaan törmännyt ”vieraiden” ihmisten 
kanssa. Annoit minulle mahdollisuu-
den liikuntavammaisena saada tältä 
matkalta oma ”big fiveni”. 

Lämmin kiitos myös kaikille muil-
le matkalla mukana olleille. Tunsin 
olevani etuoikeutettu ja onnellises-
sa asemassa saadessani olla muka-
na porukassa, jossa kaikki puhalsi-
vat samaan hiileen.

Erityiskiitos Tapsalle ja Tiinalle. 
Me tehtiin hieno reissu ja ennen kaik-
kea mahdottomasta mahdollinen.

UUSI EL RANGE
TÄYDELLISYYDEN  

HUIPPU 

Edessäsi: pitkien etäisyyksien ja jyrkän maaston luomat haasteet. 
Kädessäsi: ergonomisen muotoilun ja huippuoptiikan täydellinen 
yhdistelmä. EL Range -kiikarit vakuuttavat veitsenterävällä kuvallaan 
ja tarkalla kulman ja etäisyyden mittauksella. Näiden kiikarien jokainen 
yksityiskohta on tarkkaan suunniteltu, ja uuden FieldPro-kokonaisuuden 
avulla ne nostavat mukavuuden ja käytettävyyden uudelle tasolle. 
Kun sekunnit ratkaisevat – SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

TUOTTEISTAMME SAAT TIETOA 
ASIANTUNTEVISTA JÄLLEENMYYNTILIIKKEISTÄ 
JA VERKKOSIVUSTOLTA WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

H18_Jahtimatka_A4_FI.indd   1 31.08.17   11:53

4  



Ruotsi:

4-päivän 
kyttäysmetsästys

Ei kaatomaksuja, ei kiintiöitä

1390 €
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.
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Gyttorp Finland Oy  •  www.gyttorp.fi

Suomen toistaiseksi ainoa elokuvatyyppinen 
jahtisimulaattori jossa voi ampua omalla 
metsästysaseellaan ja -patruunoilla.

Paikallaan olevaan pahvitauluun ei voi 
harjoitella niitä taitoja mitä tarvitaan oikeissa 
metsästystilanteissa. Sako Shooting Center:llä 
Lappeenrannassa (jatkossa SSC) ammutaan seinälle 
heijastettuhin, aidonoloisiin tilanteisiin. 

Kävimme vaimon kanssa Lappeenrannassa 
SSC:ssä hakemassa tuntumaa villisian ajojahtia 
varten. Kummallakin oli mukana omat kaksi 
metsästysluodikkoa ja 200 patruunaa. Varatun tunnin 
aikana patruunat loppuivat tietenkin kesken mutta 
onneksi paikalta sai ostaa niitä lisää.

Arvokasta oppia 
Ammunnan jälkeen oli muodostunut selkeä 
käsite missä tilanteissa voi ampua ja milloin ei, 
mikä suurennusaste kiikaritähtäimessä antaa 
suurimman näkökentän (ei muuten ole aina se 
pienin), kuinka metsästysasetta käsitellään nopeissa 
tilanteissa jne. Samalla ilmeni kalustossa selviä 
päivitystarpeita. Tähtäinkalusto vaihtuisi ainakin 
toisessa luodikossani paremmin ajojahtiin sopivaksi 
ja vaimon kakkoskiväärin perä lyhyemmäksi. 

Samalla tuli päivitettyä kaikenlaisia (harha-) 
käsityksiä oman ampumataidon tämänhetkisestä 
tasosta. – Kyllä kannatti käydä!

Markus Forsström

Eräkaupasta:
Sako Shooting Centerin oma kiväärimalli suurrista- ja koi-
ramiehille. Suunniteltu yliviidenkymmenen karhunkaadon 
kokemuksella todelliseksi metsämiehen työkaluksi.

Tikka T3x Karhunkaataja cal. 9,3x62

Eräkaupassa laaja valikoima myös muita eränkäyntivarus-
teita, niin sukista koiratutkiin ja kivääreihin.

Shooting Cinema: 
Ampumadalla voit ampua niin omalla kuin radaltakin 
vuokrattavilla aseilla ja patruunoilla.  Radalta aseita löytyy 
perinteisten kiväärikaliiperien lisäksi myös pistooleista eri-
koisaseisiin. Jos sopii, voi vielä mainita että ammunnan 
jälkeen osumat voi vielä kerrata sauna- ja kokoustiloissa 
ruuan ja oluen kera.

shootingcenter.fi
info@shootingcenter.fi
Puh: +358 40 5601 105

Maanantai aamu Etelä-
Afrikassa

Taas täällä Eastern Capessa Iron 
Gate Safaris farmilla jo neljättä vuot-
ta peräkkäin. Nyt matka olikin vähän 
erilainen, koska ohjelmassa oli Big 
Five eläin, tuo julman kokoinen kaf-
feri puhveli. Afrikkalainen puhveli eli 
Cape buffalo (syncerus caffer).

Aamiaisen jälkeen ampumaradal-
le. Aseeksi olin valinnut mukaan Win-
chester 70 Safari Express kaliberissa 
.458 Win Mag, kun kerran sellainen 
sattui asekaapissa asumaan.

Olin valinnut mukaan Winches-
terin Nosler Solid ja Nosler Partiti-
on panokset 500 gr luodeilla, jois-
ta jälkimmäinen on se puolivaippa. 
Ammuttaessa pahvitauluun kaksi 
kappaletta puolivaippoja, hylsyt re-
pesivät ja jotenkin hylsyt pitenivät, 
aivan kuin hylsyjen sisällä olisi ollut 
kaksinkerroin hylsymetallia. Näillä 
ampuminen lopetettiin siihen. Suo-
messa oli ampunut saman tuotanto-
erän panoksilla ongelmitta.

No solidit toimivat moitteetto-
masti ja tauluun ilmestyivät reiät oi-
kealle kohtaa, joten metsästys ta-
pahtuisi siis vain solideilla.

Lastasimme kamppeet autoon ja 
matka kohti Rockdell farmia alkoi. 
Se sijaitsi noin 70 kilometrin päästä 

Erään puhvelin kohtalo
majapaikastamme, joten matka sin-
ne kesti vain tunnin. Farmi oli 4.000 
hehtaarin kokoinen. Talon rakennuk-
set oli suojattu sähköaidalla, jotta 
eläimet pysyisivät pois pihapiiristä.

Vastassa oli farmin isäntä A. Cot-
terell, jonka kanssa täytimme met-
sästyspaperit. Toisena PH:na (Pro-
fessional Hunter) toimi jo minulle 
vuodesta 2014 tuttu Louw Pieterse.

Videokuvaajamme Jarin poistu-
essa hotelli helpotukseen, kävimme 
hieman läpi tulevaa metsästystä.

Hauskinta oli, että videokuvaaja-
na toiminut Jari luuli meidän olevan 
metsästämässä Elandia ja oli täysin 
tietämätön vielä metsästyksen todel-
lisesta luonteesta.

Itse kävin aamulla pari kertaa py-
tyllä. Ajattelin, että jos tullee paha 
paikka, niin ei mene tavaraa housuun 
kovin paljoa. Siinä keskusteltuamme 
sanoin Louw:lle, että vain minä am-
mun, vaikka mitä tapahtuisi ja vasta 
silloin, jos puhveli on minut maahan 
puskenut, saa hän ampua. Tokihan 
PH ei siihen asti tilannetta päästä, 
mutta pieni huumori on aina paikal-
laan.

Sitten Louw sanoi, että jos lau-
ma hyökkää, ei saa ampua kohti ja 
jos hän heittää aseensa pois ja läh-
tee juoksemaan, niin silloin minun-
kin kannattaa tehdä samoin. Sanoin, 

etten pysty kovin juoksemaan, johon 
hän vastasi, että ei voi silloin mitään 
ja nauroi. Itseä ei kyllä siinä kohtaa 
yhtään naurattanut.

Tärkeintähän tässä lienee, että 
tiedetään etukäteen mitä tehdään, 
kun se totinen paikka eteen tullee.

Valitettavasti joskus pahojakin ti-
lanteita Afrikassa eteen tulee ja on-
pa sieltä joku laulukuoroonkin joutu-
nut lähtemään.

Meillä oli kuitenkin selvät sävelet 
ja tuhdit soittimet matkassa ja ennak-
koharjoittelut tehty jo kotimaassa.

Jarin liityttyä taas seuraamme, 
paperitöistä päästyämme ja portis-
ta metsästysalueelle tultuamme, läh-
dimme kävellen läheiselle vuorelle. 
Ase piti tässä kohtaa ladata.

Kantelon Tero ja kolmas muka-
namme ollut metsästäjä, Olli, jäivät 
sähköaidan taakse lepäilemään.

Matkassa mukana olivat siis mo-
lemmat PH:t, videokuvaaja Jari ja al-
lekirjoittanut.

Matkalla ylöspäin näimme eläi-
miä, mm. pahkasikoja, seeproja ja 
myös Waterbuck näyttäytyi.

Tunnin kuljettuamme, näimme 
vuoren takana laaksossa kaksi eril-
listä kafferi puhveli laumaa. Aikansa 
kiikaroituamme PH löysi oikean koh-
teen. Päätimme lähteä myötäpäi-
vään kiertämään tuulen alle samal-
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la laskeutuen akasiapuiden suojassa 
kohti eläimiä. 

Kävellen ja hiipien pääsimme n. 
200 metrin päähän laumasta, ja PH 
tuli sanomaan Jarille, että nyt on aika 
laittaa videokamera päälle. Nyt vas-
ta kuvaajallemme selvisi asian todel-
linen luonne. Olin vuoren päällä hä-
nelle sanonut, että käymme ensin 
kuvaamassa puhveleita, koska Elan-
deja ei vielä näkynyt. Vasta viime tin-
gassa paljastin, että puhvelia tässä 
metsästetäänkin.

Hänen ilmeensä oli kyllä näkemi-
sen arvoinen, eikä mies saanut sa-
naa suustaan.

Hiivimme lähemmäksi laumaa 
vain todetaksemme lähestymiskoh-
dan olevan huono, jolloin jatkoimme 
kiertämistä ja pääsimme 80 metrin  
päähän kohteestamme.

Kafferit makailivat kaikessa rau-
hassa ja me hiljaa kuiskien suun-
nittelimme taktiikkaa akasiapuiden 
suojassa. 

PH kysyi, pystynkö ampumaan 
kohdetta suoraan rintaan, kun eläin 
nousee ylös ja todennäköisesti kään-
tyy kohti. Ilmoitin, että voin ampua, 
mutta odottaisin mieluummin, että 
eläin kääntyy kyljittäin. PH sanoi, et-
tä silloin on ehkä myöhäistä, jos eläin 
lähtee nopeasti liikkeelle.

Aijoimme vielä lähestyä 15 met-
riä, kun äkkiä kohde pomppasi pys-
tyyn. Nopeasti ase kepeille ja täh-
täys. Kafferi katsoi minua suoraan 
kohti vähemmän lempeästi, kääntyi 
ja oli lähtemässä juoksuun, kun lau-
kaus lävisti lavan. Eläin hävisi juosten 
näkyvistä, jolloin vaihdoimme nope-
asti paikkaa viistoon etu oikealle ja 
kepit taas pystyyn. Eläin oli jo kau-
kana, kun ammuin toisen laukauk-
sen juoksevaa kafferia takapuoleen, 
jolloin eläin pysähtyi ja kääntyi sivut-
tain. Kolmas laukaus osui luihin ja 
eläin putosi paikoilleen.

Nyt tuli jo selkääntaputuksia, 
mutta kun muu lauma alkoi lähes-
tyä aikoen nähtävästi hyökätä kimp-
puumme, tuli PH:hin liikettä. Huutaen 
ja käsiä heiluttaen koittivat he saa-
da lauman pakenemaan. Kun muu 
ei auttanut, niin Louw ampui lauman 
eteen laukauksen, jolloin lauma py-
sähtyi. Lopulta puhvelit alkoivat hil-
jalleen vetäytyä ja pääsimme lähes-
tymään maassa makaavaa, mutta 
vielä hengissä olevaa eläintä.

Puhveli koitti nousta jaloilleen, 
jolloin ammuin sitä kaulantyveen, 
koska mahdollisuutta ampua etujal-
kojen väliin ei ollut. Puhveli putosi ta-
kaisin pitkälleen.

Vielä kerran eläin koitti pystyyn ja 
PH:n kehotuksesta ammuin viimei-
sen laukauksen oikeaoppisesti etu-
jalkojen väliin. Hetken päästä kuului 
tuo vaimea Death Ballow ääni ja ko-
mea puhveli oli siirtynyt autuaimmil-
le maille. 

Puhveli on sitkeä eläin, vaik-
ka ensimmäinen oli jo tappava lau-
kaus, niin näytti, ettei sillä ollut mi-
tään vaikutusta eläimeen. Onneksi 
eläin  lähti poispäin, eikä kohti, kos-

ka silloin meille olisi tullut tarve kii-
reellisille lisälaukauksille. Muu puh-
velilauma enemmänkin säikäytti, kun 
noin päälle koittivat ängetä. Minulla 
on tapahtumasta jonkinlaista video-
pätkää, vaikka kuvaajan käsi vähän 
vapisikin. 

Lopulta teimme loppulähestymi-
sen, siten että Louw talutti minua hi-
hasta kiinni pitäen hitaasti puhve-
lin pääpuolelle, käski nostaa piipun 
taivasta kohti ja kielsi ehdottomas-
ti ampumasta, kun hän samalla kos-
ketti ampumakepillä eläimen silmää. 
Homma oli sillä selvä, mitä nyt toinen 
PH vielä hätisteli loppulaumaa kau-
emmaksi.

Itse silittelin mahtavan otuksen 
turpaa ja olo oli tosi tyhjä. Ihan niin 
kuin en itse paikalla olisi ollutkaan 
vaan aivan jossain muualla. Ont-
to olo kesti muuten monta päivää ja 
häiritsi myös loppuviikon metsästys-
tä. Onneksi olin lukenut etukäteen 
tästä tunteesta ja tiesin siihen varau-
tua. Jouko Piirola on tästä hyvin jos-
kus kirjoittanut.

Radiopuhelimella hälytimme far-
milta Teron pick-upin ja farmin ison 
traktorin kyydissään apumiehiä.

Puhveli käännettiin kuvausasen-
toon ja pakollisten kaatokuvien räp-
siminen alkoi. Kuvaamisen jälkeen 
eläin saatiin traktorin perälevylle ja 
kuljetettiin farmille nyljettäväksi.

Ruhopaino eläimellä oli 386 kg il-
man toista sisäfilettä. Kokonaispai-
noksi ilmoitettiin noin 800 kg.

Loppuviikosta Iron Gate Safaris 
farmilla söimme sisäfileen ja lisäksi 
myös eläimen valtavan kokoiset ki-
vekset, jotka olivat tosi herkkua lei-
vitettynä.

Oli varautunut jopa kolmen päi-
vän metsästykseen, mutta se onnis-
tuikin ensimmäisenä päivänä. Mui-
na päivinä ei videokuvaajaa olisi ollut 
paikalla. 

Maanantai-iltana vietimme pie-
nimuotoisia peijaisia ja tiistaina vie-
tinkin huilipäivän Jarin aloittaessa 
omaa jahtiviikkoaan, mutta siitä eh-
kä tarinaa myöhemmin.

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      250 € 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

enGLAnti
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Nighthunter 8x56
Steiner Nighthunter 8x56 antaa sinulle ensiluokkaisen 
tarkan kyvyn tunnistaa saaliisi ja ampua eettisesti. Stei-
nerin viimeisimmät teknologiset innovaatiot optiikan 
saralla ovat 70 vuoden kehitystyön tulos. Tämä tekno-
logia yhdistettynä Steinerin legendaariseen metsästys-
perimään luo äärimmäiset yömetsästyskiikarit.

Maahantuoja: Sako Oy, PL 149, 11101 Riihimäki, puh. 010 830 5200  |  www.sakosuomi.fi

Nighthunter 3  15x56
Steiner Nighthunter -kiikaritähtäimen 94 % valon-
läpäisy, huippulaatuinen HD-linssioptiikka sekä lujara-
kenteinen vaippa takaavat veitsenterävän tarkkuuden 
sekä kestävyyden myös ääriolosuhteissa. Tähtäinpis-
teen voimakkuutta voidaan säätää portaattomasti, ja 
se toimii täydellisesti aina keskipäivän auringosta yön 
pimeimpiin tunteihin. Kyseessä on täydellinen valinta 
todelliselle metsästäjälle, joka vaatii varusteiltaan paljon.

Romania

Ei kaatomaksuja, ei kiintiöitä!

2390 €
Sisältää:
•  kolme metsästyspäivää

•  neljä yötä laadukkaassa majoituksessa

•  kolme ruokailua päivässä

•  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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Ammattiriistanhoitaja Heikki Liettu on tilallaan Kolhossa 
käyttänyt Finncont Oy:n Luowia ® syväsäiliöitä useiden vuosien 
ajan ja on tyytyväinen hankintaansa

Nosturityhjenteisten jäteastioiden 
pesut ja huollot 

erikoiskalustolla Pirkanmaalla

www.tormaoy.net

Kotimaisten
nostosäkkien

myynti

Tiedustelut: 
040 726 6215 Tiina Törmä 

Liikekekumppanini Peter S. kutsui 
minut sukunsa riekkomaille Skotlan-
tiin ampumaan riekkoja sekä hiipi-
mään saksanhirven perässä. Peterin 
mieli palaa Afrikkaan, mutta päätin 
kuitenkin järjestää hänelle vain kar-
hujahdin Virossa alkaen 1.8.2017.

Peterillä oli entuudestaan .308, 
jota pidin kuitenkin hieman köykäi-
senä mikäli saaliiksi tarjoutuisi ras-
kaamman luokan mesikämmen. Näin 
Peter hankki ehdotuksestani pultti-
lukkokiväärin väljyydessä 9.3 x 62. 
Totesin, että kaikki kiväärit ovat riittä-
vän tarkkoja ja mikäli budjetti on ra-
jallinen, sanoin ”älä säästä kiikarissa 
vaan säästä aseessa”.

Tunnettu tosiasia on, että hämärä-
jahdissa kiikaritähtäimen ulostulopu-
pillin tulisi mielellään olla 7 mm. Tä-
mä ulostulopupilli saadaan jakamalla 
tähtäimen etuosan linssin suuruus 
tähtäimen suurennuskertoimella. Eh-
dotukseni tähtäimestä oli Schmidt & 
Bender, Swarovski tai Zeiss. Kivää-
rikseen kaveri hankki Sauerin luo-
dikon synteettisellä tukilla. Katselu-
kiikareiksi Peter otti Leican 10 x 42 

Vaarallista suurriistaa; 
Euroopassa vai Afrikassa?

kiikarit. Totesin, että ne eivät ole par-
haat mahdolliset hämäräkäytössä ja 
lainasin Swarovski 8 x 56 kiikarini kyt-
täystorniin.

31.7.2017 loppuiltapäivästä Pe-
ter laskeutui Tallinnaan, jonka jälkeen 
suuntasimme kohti itää Rakvaren lä-
hialueille. Yövyimme mukavassa kar-
tanossa noin 28 km Rakveresta, jos-
sa mainio huone maksoi € 80 yöltä tai 
pienellä pihalla € 100 yöltä.

Kartanon ruoka yllätti. Itse söin 
ensimmäisenä iltana metsäsienitäyt-
teiset pelmenit alkuruoaksi (€ 8) ja 
villisikamakkaraa (€ 14) pääruoaksi. 
Maittavaa!

Jahti

Myöhään iltapäivällä Peter kohdisti 
kiväärinsä ja kaikki oli kunnossa. Sen 
jälkeen klo 18:50 oli aika kiivetä jah-
titorniin. 

Tiesimme jo entuudestaan riista-
kameroiden perusteella, että muka-
van näköinen karhu vieraili haaskalla 
aikaisintaan klo 19:50 ja viimeistään 
noin klo 04:00 noin viitenä päivänä 

viikossa. Saavuttuaan haaskalle kar-
hu vietti siellä aina noin tunnin.

Noin klo 22:00 karhu tuli ulos met-
sästä, nousi takajaloilleen, nuuski ja 
laskeutui neljälle jalalle. Tämän jäl-
keen karhu eteni ehkä 10 metriä, tois-
ti edellisen seisoen pdempään taka-
jaloillaan ja säntäsi metsään. Viestin 
Peterille: ”nyt kuin kusi sukassa; kyllä 
se sieltä palaa”.

Noin 01:45 karhu palasi. Hieman 
odotusta ja hyvä laukaus. Peteristä 
tuli laakista karhunkaataja.

Euroopassa kaatomaksu riip-
puu usein trofeen suuruudesta. Jah-
dissamme karhun kaatomaksu oli € 
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4,000 199.9 kiloon asti, yli 200 kilon 
karhu € 5,500 ja 300 kilon tai sitä suu-
rempi karhu € 6,000. Luonnollises-
ti toiveenamme oli 199.8 kg:n karhu 
tai sitten runsaasti 300 kiloa suurem-
pi. Peterin karhu oli täydellinen, 194.5 
kiloa.

Jahti oli siis nopea; 32 tuntia saa-
pumisesta Viroon karhu oli eränä. 
Jahtipäivän hinta jahdissamme oli € 
250 metsästäjältä ja € 150 tarkkaili-
jalta.

Seuraavana päivänä kävimme 
vielä Pärnun lähellä topparilla, jo-
ka otti taljan tehtäväkseen täytetyllä 
päällä hintaan € 950.

Pohdintaa

Olen itse ampunut 5 karhua ja kaik-
ki hiipimällä. Tornijahti ei ole suosik-
kijahtimuotoni. Haluaisin kuitenkin 
verrata nopeaa eurooppalaista jah-
tia afrikkalaiseen metsästykseen ja 
pohtia niiden eroaja – hyviä ja huo-
noja puolia.

Karhujahti

Jahti oli helppo budjetoida: lentoi-
neen, kaatomaksuineen, trofeetöi-
neen onnistunut jahti maksaa noin € 
6,000 ja huipputrofeella noin € 8,000. 
Vastaavasti jahti vei vain neljä jahti-
päivää eli tulopäivän, jahtipäivän, tro-
feen käsittelyn ja toppauksesta sopi-
misen sekä paluupäivän.

Majoituksemme oli hieno, mutta 
saapumista seuraavana päivänä aa-
miaisen jälkeen ainoastaan tapoim-
me aikaamme ennen kuin oli määrä 
siirtyä jahtitorniin. Ruoka oli hyvää ja 
olut kylmää, mutta emme sinänsä ko-
keneet mitään uutta.

Afrikkalainen jahti

Lyhyimmillään afrikkalainen jahti-
elämys vaatii vähintään 10 päivää 
eli viikonlopun ja 8 työpäivää, jois-
ta 7 kuluu metsästykseen. Seitse-
mässä päivässä voi parhaimmillaan 
metsästää puhvelia sekä erilaista ta-
sankoriistaa. Sopivissa olosuhteissa 
iltaisin vaikka hyeenaa ja aavikkoil-
vestä.

Nämä erot ovat puhtaasti nu-
meerisia. Edullisimmillaan afrikkalai-
sen jahdin voi toteuttaa samanlaisel-
la budjetilla kuin karhujahdin.

Koimme karhujahdissa valtavan 
ukkosmyrskyn ja välillä vettä tuli tai-
vaalta kuin Esterin …  Jahdit Afrik-
kaan järjestetään yleensä sellaiseen 
vuodenaikaan, jolloin sää on suoma-
laisen mieltä kohottava.

Suurin ero piilee kuitenkin jahdin 
luonteessa. Jahti Afrikassa on liik-
kuvaa ympäristössä, joka useimmil-
le meistä on uusi. Luonto, eläimistö, 
kasvusto, ihmiset ja ilmasto ovat täy-
sin erilaisia.

Itselleni 54 Afrikan jahdin jälkeen 
suurin tekijä, joka vetää minua uu-
delleen ja uudelleen Afrikkaan ovat 
Camp Fires eli nuotiolla istuminen 
muiden metsästäjien ja ammatti-
metsästäjien kanssa. Tämä Camp Fi-
res –tunnelma on jotain, mitä ei voi 
kokea Afrikan ulkopuolella. Runsas 
ja maittava riistaillallinen, afrikkalai-
sen palavan puun tuoksu, viilenevä 
ilta sekä herkulliset juomat. Tämä af-
rikkalainen tunnelma on ainutlaatui-
nen sekä jäljittelemätön.

Eurooppalaisessa ja kotimaisessa 
jahdissa on aina omat hyvät puolen-
sa. Afrikkalainen jahti on taas erään-
lainen metsästäjäuran huipentuma ja 
Afrikan manner on laaja. Erinomainen 
tapa aloittaa metsästäjäura Afrikassa 
on ensin vierailla Namibiassa ja Etelä 
Afrikassa. Näistä maisemista on sit-
ten kokemuksen lisääntyessä hienoa 
siirtyä lähemmäksi päiväntasaajaa.

Minulla on makuuhuoneessani 
kaksi trofeeta: ensimmäinen kaata-
mani karhu sekä ensimmäinen leo-
pardini. Jälkimmäinen on muisto 
jahdista, joka eittämättä kuuluu voi-
makkaimpiin jahtimuistoihini.

Kari Luomakoski

www.jahtimatkat.com

UnkARin JAHDit

Järjestämme marras-tammikuussa 2 tai 3-päiväisiä 
ajojahteja Unkarissa, sakä muflonin, kuusipeuran 
ja saksanhirven yksilöjahteja.
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P. +358 (0)40 5515 669
www.jahtimatkat.com

JAHtipAketti

Pakettijahti 1 Etelä-Afrikassa  

3 eläintä 6:sta vain 2150,-

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.

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.  

Etelä-Afrikka  

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

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.  

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.
  

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.

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. 
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RAUtApoRtin tAkAnA
Istun vehreää pensaistoa kasvaval-
la rinteellä ja katson kiikareillani laak-
son poikki kulkevia eläimiä. Kirjavia 
Springbokeja ja Impaloita sekä Bles-
bok lauman nyökyttelevää kävelyä ja 
korvien heiluttelua. Kukkulaa, jonka 
rinteellä istun kutsutaan Blackberry 
hill:ksi. Kuulema siitä syystä, että tä-
mä vuori oli lähin paikka, jossa kän-
nykkään saa edes tolpan verran kuu-
luvuutta. Ollaan siis jonkin matkan 
päässä sivistyksestä. 

On iltapäivä ja ympäristö kuhisee 
elämää. Vaikken ole normaalissa ar-
kielämässäni kovinkaan aistinvarai-
sesti orientoituva, en voi tässä pai-
kassa olla kiinnittämättä huomiota 
tähän auringon lämmittämän maan ja 
ruohikon tuoksuihin, tähän erikoiseen 
valoon sekä kaikkialla ympärillä kuu-
luviin erilaisten lintujen ääniin. 

Olen Etelä-Afrikan luoteisosas-
sa, Eastern Cape:n maisemissa si-
jaitsevassa Iron Gate -nimisen ran-
chin alueilla. Polvieni päällä makaa 
”rymypyssy”, hartaudella ja pietee-

tillä kasattu .300 WSM juuri tämän 
tyyppiseen toimintaan. Sen alkupe-
räisosista on jäljellä piippu ja lukkolai-
te joka sekin on modattu avartamalla 
hylsynpoistoaukkoa. Teräsosat, luk-
kopulttia lukuunottamatta, ovat saa-
neet naarmuntumamattoman mustan 
DLC -timanttipinnoitteen. Patruunani 
ovat itse ladattuja, pienen erikoisval-
mistajan huippuluodeilla. Lentorata 
on tiedossa kuten on tähtäinasetuk-
set eri matkoillekin. Vaikka täällä on 
vuokrattaviakin aseita tarjolla on oma 
ase on aina oma, itelle tehty. Mielum-
min näen kaiken vaivan sen kanssa 
matkustaessa kuin vuokraan jonkin 
täällä tarjolla olevista laina-aseista.

Istun tässä hetken vielä ja ihai-
len. Pitkä ja turruttava matka tänne 
on enää kaukainen muisto vain. En-
sin Helsingistä Frankfurtiin siitä Jo-
hannesburgiin ja edelleen East Lon-
doniin, josta parin tunnin automatka 
Ranchille. Sinne saapuessamme oli 
jo pimeää. Perillä oli isäntäväki toi-
vottamassa ryhmämme tervetul-
leeksi. Virvokkeita ja pientä purtavaa 
tarjottiin uupuneille matkailjoille. Ma-
joitukseksi meille osoitettiin viihtyisä 
pieni ”Bungalow”, ruohokattoinen ki-
virakennus, jossa oli oma WC ja pe-
sutilat suihkuineen. Purettuamme 
matkatavaramme ja siistiydyttyäm-
me oli vuorossa komea illallinen ran-
chin suuren päärakennuksen salissa, 

pitkässä pöydässä. Illallisen aikana 
tutustuttiin, kanssamatustajiimme ja 
isäntäväkeen sekä tuleviin oppaisiim-
me. Keskustelun yhteydessä kyseltiin 
aikaisemmista metsästyskokemuk-
sistamme, paikallisista saalismah-
dollisuuksista ja -tavoitteista kunkin 
kohdalla. Tällä laajalla alueellahan on 
erilaista riistaa yllin kyllin ja halutes-
sa vielä toisiakin alueita käytettävis-
sä, jos jotain erikoisempaa riistaa oli-
si tavoitteena.

Ruokoantilooppi

Olemme minulle täysin uudentyyp-
pisessä maastossa. Hulppea avara, 
täysin puuton ja pensaaton, vihreää 
ruohoa kasvava kumpuileva num-
mi. Thomas River. Taivaanrannassa 
on tumma ja jylisevä ukkosrintama. 
Unenomaista.

Maasto näyttää helppokulkui-
semmalta kuin onkaan. Pitkät loivat 
nousut kumpujen päälle vaatii veron-
sa. En olisi millään uskonut miten ra-
sittavaa tällainen maasto on kulkea. 
Onneksi sää on leudon viileä ja tyy-
ni. Ja kevyt kivääri mukavassa hih-
nassa. Olemme hakemassa Ruoko-
antilooppia, (Mountain Reedbuck). 
Martin, oppaani nostaa kiikarit silmil-
leen. Hän on havainnut noin puolen 
kilometrin päässä, pienen kiviröyk-
kiön luona liikkuvan uroksen, jota 
lähdemme lähestymään. Avoimes-
sa maastossa ei ole juuri muuta nä-
kösuojaa edetä huomaamatta kuin 
kumpujen laaksot. Puolen tunnin 
ähellyksen jälkeen toteamme ettei lä-
hestyminen onnistunutkaan. Ruoko-
antilooppi on kadonnut.

Mönkään meni, siis otetaan huili. 
Perseet nurmeen, vesipullosta huikat 
ja jutellaan mukavia. Kiikaroidessam-
me nummia kuulemme Ruokoanti-
looppiuroksen vihellyksen. Martin 
nostaa kiikarit silmilleen ja kuiskaa 
”Siinä se on”. En näe ensin mitään. 
Hetken kiikaroituani näen oikealla 
puolellamme, n. 400 m päässä kul-
kevan ruokoantilooppiuroksen. Se 
kaartaa lovaisti meihin päin. Martin 
katselee sitä kiikareillaan ja sanoo; 

www.zeiss.com/conquestv6

ZEISS Conquest V6
Uusi 6x zoomilla varustettu tähtäinkiikarisarja  

ZEISS V6 on täydellinen yhdistelmä tarkkuutta ja luotet-
tavuutta jokaista yksityiskohtaa myöten: FL linssit, toisella 
kuvatasolla sijaitseva valopisteellinen ristikko ja kaikkiin  
malleihin saatavilla oleva ASV -järjestelmä mahdollistavat 
tarkat laukaukset myös pidemmille matkoille. Uudistettu 
muotoilu tekee valopisteen säätämisestä helppoa myös 
paksut hanskat kädessä.
Virheetöntä ”Made in Germany” laatua
Saatavilla mallit: 1.1– 6 x 24, 2–12 x 50 ja 2.5–15 x 56.

www.zeiss.com/conquestv6

Reliability as a  
matter of course. 
ZEISS Conquest V6

// RELIABILITY
MADE BY ZEISS
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”OK. Lets’ take him” ja rupeaa aset-
telemaan ampumatukia eteeni. Te-
leskooppi-kolmijalkatuki levitetään 
niin, että saan kiväärin siihen istuma-
asennosta. Kyynärpäät polviin ja ase 
tuelle. Hetken haen kohdetta kiikari-
tähtäimeen. ”En näe. - Missä se on?” 
Martin, kiikarit silmillän koittaa opas-
taa yksityiskohtaisesti; ”Tuon har-
maan kiviröykkiön oikealla puolella. 
Näetkö?” Sitten näen sen. Pieni maali 
ja aika kaukana. Liikkuu kaiken lisäk-
si koko ajan. 

Rintataskussa olisi etäisyysmit-
tari mutten malta noukkia sitä esiin 
tässä. Kysyn Martinilta etäisyyttä. 
Hänen kiikareissa on Laser-etäisyys-
mittari, mutta hän ei meinaa saada 
sillä luotettavaa lukemaa maaston 
takia. Silmämääräisesti arvioiden rei-
lu 300 m ainakin. Aivan liian kauka-
na minulle, varsinkin kävellen etene-
vään kohteeseen. Saatuani eläimen 
tähtäimen näkökenttään käännän 
suurenoksen maksimiin. Samassa 
eläin pysähtyy ja menee makuulle! 
Ruohikosta erottuvat enää sen pää 
ja kaula. Nyt saan viimeinkin etäisyy-
den Martinilta. ”343” hän ilmoittaa. 
Poistan varmistimen. Kunpa vain 
saisin fysiikkani kuriin nyt. Sydän 
hakkaa jännityksestä ja koitan tasata 
hengitystäni. Eläin makaa kuitenkin 
edelleen paikallaan 
ja saan joten kuten 
kiikarin ristikon tans-
simisen kuriin. Kun 
viimein saan sen va-
kaaksi kaulan alueel-
le otan tähtäyspisteen 
leuan alle. Hengitän 
hitaasti ulos ja pidä-
tän. - Ei helvetti pysy 
kohillaan. Uusi yritys. 
Tällä kertaa snellari vi-
reeseen. – Hengitä si-
sään ja ...ulos. – Pidä. 
Tuntuu kuluvan ikui-
suus ennenkuin ase 
viimein laukeaa. En 
muista edes kuullee-
ni laukauksen kajah-
dusta mutta Martin-
han läimäyttää olalle; 
”Got him! Well done!”. 
Avaan lukon ja poimin 
hylsyn talteen. Tä-
mä taisi olla tähänas-
ti haastavin riistalau-
kaukseni. - Jumaliste!

Täyttymys

Laukaus on osunut keskelle kaulaa 
tappaen välittömästi. Luoti on tehnyt 
siistin reijän. Tästä tehtäisiin shoul-
der mount. Valokuvien jälkeen Mar-
tin haki auton sillä aikaa kuin istuin 
saaleineni ja kivääreineni ihailemas-
sa maisemaa ja lähestyvän ukkostai-
vaan jylhyyttä, jyrinää ja salamoita. 
Sytytän pikkusikarin. Kohta alkaisi 
sataa. 

Aseen kanssa 
matkustamisesta

Lentoturvallisuus ja luvanvaraisen 
metsästysaseen kuljetusjärjestelyt 
ovat oma lukunsa. Sääntöviidakko 
ja virkailijoiden tulkinnat siitä, saavat 
huumorin loppumaan hauskaltakin 
mieheltä. Etelä- Afrikassa vaaditaan 
Suomen tullin kirjallinen todistus 
aseen maastaviennille. Afrikassa nä-
kevät asian niin, että aseen hallussa-
pitolupa ja EU asepassi ei riitä eikä 
niillä ole voimassaoloa maan rajojen 
sisäpuolella. Siksi matkailijan aseel-
le ja patruunoille on hankittava mää-
räaikainen hallussapitolupa, jonka 
myöntää Etelä Afrikan poliisi. 

Markanjärjestäjä oli laatinut jo-
kaiselle esitäytetyn ”maastavienti-

lomakkeen” johon haettiin Tullista 
leima ennen aselaukkujen ja matka-
tavaroiden jättöä. Tämän leiman saa-
minen Helsinki-Vantaan lentokentäl-
lä ei ollut niin yksinkertaista kuin oli 
kuviteltu. Ensimmäinen tullivirkailija 
ei ymmärtänyt mistä oli kyse. Ei ol-
lut kuulutkaan moisesta käytännöstä. 
Haettuaan kollegansa / esimiehensä 
paikalle tämäkään ei halunnut suos-
tua leimaamaan paperia. Ongelmana 
oli ettei paperi ollut ”Tullilaitoksen vi-
rallinen maastavientiasiakirja” (jollais-
ta ei siis ole olemassakaan), ja ettei 
”pysty kontrolloimaan mihin dokuku-
enttia käytetään ja kuinka se arkistoi-
daan”. Tällaista vastuuta ja vaikutus-
valtaa on siis yksittäisellä virkailijalla 
Suomen Tullissa! No lopultahan lei-
mat saatiin, armollisesti ja suurella te-
atraalisuudella. - Ei voinut kuin seis-
tä asennossa naama peruslukemilla 
vaikka kihisin kiukusta.

Aseet ja matkatavarat lähtöselvi-
tettiin jo Helsingissä Johannesburgiin 
asti, missä aseet tarkastettiin ja mer-
kittiin rekistereihin. Saatiin paikalliset, 
vierailun ajan voimassaolevat hallus-
sapitoluvat. Hyvillä mielin siirryimme 
toiseen terminaaliin jatkolentoa sel-
vittämään. Siinä vastaanottotiskillä 
oli jälleen sama tuttu tilanne. Kolme 
ilmeisen hukassa olevaa virkailijaa 

yrittivät päästä yhteisymmärrykseen miten 
aseiden kanssa matkustavat saisivat tava-
ransa koneen kyytiin. Aikaa kului ja jono 
kasvoi. Ampumatarvikkeet piti kaivaa esiin 
muiden matkatavaroiden seasta kuljetetta-
vaksi erillään. Turvallista, niin turvallista et-
tä. Mutta maassa maan tavalla, turpa kiinni 
ja suupielet korviin. Enää puolentoista tun-
nin lento East Londoniin, jossa isäntävä-
ki olisi vastassa Siitä edelleen parin tunnin 
automatka Ranchille. Kuskina toimi tuleva 
metsästysopaamme, äärimmäisen kohte-
liaasti käyttäytyvä Martin. Hän osoittautui 
lähes samanlaiseksi ase-, optiikka- ja bal-
listiikkanörtiksi kuin allekirjoittanut. - Muka-
va kaveri siis! Autokyydin aikana kerettiin-
kin sitten rupatella mukavia ja parin tunnin 
matka kulki kuin siivillä ikään.

Tämä oli kuudes metsästysmatkani Afri-
kan mantereella. Tietenkin se ensimmäinen 
kerta jää aina mieleen kaikista parhaimpa-
na ja siihen kaikkia seuraavia matkoja sit-
ten vertaillaan. Mutta Iron Gate:iin voisin 
kyllä lähteä toisenkin kerran.

Markus Forsström
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n  Panasonicin 
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Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO 
MATIKKA OY
KODINKONEHUOLTO
Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi 
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Energiaa 
talveksi!

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

HHHH

– 30°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

24 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

Energiaa
koko vuodeksi!

n  Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n  Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n  OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 30°C
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pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33, Lempäälä

Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

Tilaa ilmainen esittely kotiisi!

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

Omakotitaloista aina isoihin 100kW 
ratkaisuihin.
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kanada
Mustakarhujahdit

Lisätietoa jahdeista: Suomen Jahtimatkat oy
www.jahtimatkat.comSAKO OY   |   PL 149   |   11101 Riihimäki   |   Puh. 010 830 5200   |   www.sakosuomi.fi

T3x
KIVÄÄRISARJA

TUTUSTU
TARKEMMIN

TIKKA.FI

Tikka T3x 
-kiväärisarja tarjoaa 

luokkansa parasta tarkkuutta 
sekä monipuolisuutta. T3x -sarjan 
kiväärit sisältävät juuri ne samat 

kiitellyt ominaisuudet, jotka tekivät Tikasta 
maailmankuulun aina tukista piippuun asti. 
Käytössäsi on aina sama luotettava tarkkuus

olivatpa olosuhteet millaiset hyvänsä.
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espAnJA

Järjestämme  erilaisia jahteja

2108J
5 | 10 m/s                                352 m

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

TUTUSTU TARKEMMIN KLIKKAAMALLA 
LISÄTTYÄ TODELLISUUTTA 

DS CONFIGURATOR-APPISSA! 

Metsästys on tilanteita joihin on reagoitava. 
dS kiikaritähtäin auttaa käyttämällä digitaalista älyä. 
Oikea tähtäyspiste ja ballistiikka näkyvät vaivattomasti 
sekä viiveettä. Siirry älykkääseen tulevaisuuteen. 
SWAROVSKI OPTIK.

dS
START
SMART

TUOTTEISTAMME SAAT TIETOA 
ASIANTUNTEVISTA JÄLLEENMYYNTILIIKKEISTÄ 
JA VERKKOSIVUSTOLTA WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

H33_Jahtimatka_A4_FI.indd   1 29.08.17   07:56
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KUVAGALLERiA

28  29  



Kivääri erityisesti
pitkänmatkan metsästäjille

Sako 85 Long Range on jokaista yksityiskohtaansa myöten kivääri 
erinomaista pitkänmatkan suorituskykyä varten. Kilpatason 
26” piippu, suujarru, hihnan kaksoiskiinnikkeet sekä erityisesti 
makuuasennosta ampumista varten suunniteltu tukki takaavat 
tarkkuuden äärimmäisilläkin ampumaetäisyyksillä.

Lisää tietoa sekä tekniset yksityiskohdat: www.sako.fi

85 LONG RANGE

SAKO OY    |    PL 149    |    11101 Riihimäki    |    Puh. 010 830 5200    |    www.sakosuomi.fi
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ASEJAERA.FI
Jahtimatkojen yhteistyökumppani 

4020,-

1590,-

1499,-

2800,-

Swarovski EL Range 10x42

Leica Geovid 8x42RSwarovski dS 5-25x52 

Steiner Nighthunter 8x30
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www.zeiss.com/V8

The ZEISS VICTORY V8 Line
In a class of its own.
 
The premium riflescopes brought to you by the VICTORY® V8 line 
from ZEISS expands the realms of possibility – with crystal clear 
image quality, easy handling, extremely large zoom range and the 
brightness views. Thanks to the driven hunt specialist VICTORY V8 
1.1–8x30, the long-range revolution VICTORY V8 4.8–35x60, the 
light transmission specialist VICTORY V8 2.8–20x56 and the ultimate 
all-rounder VICTORY V8 1.8–14x50, you have all the flexibility you 
need for any type of hunting or shooting situation. 

Empower 
your 
flexibility.
ZEISS VICTORY V8

// PRECISION
    MADE BY ZEISS

RZ_ZEISH-16-003_Anzeigen_V8_210x297_GB_ICv2.indd   1 01.03.2016   11:15:24
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ZEISS Victory V8
Omassa luokassaan

Kristallinkirkas kuva, helppo käsiteltävyys ja laaja 8x zoomi. Nämä 
ominaisuudet kuvastavat hyvin ZEISS Victory V8 tähtäinkiikarisarjaa. 
Ajojahtien erikoistyökalu Victory V8 1.1–8x30, pitkän matkan spe-
cialisti Victory V8 4.8–35x60, monipuolinen kyttäyskiikari Victory V8 
2.8–20x56 ja todellinen monitoimityökalu Victory V8 1.8–14x50, näistä 
löydät varmasti sopivan tähtäimen jokaiseen jahtimuotoon.



47   •

TILAAJAPALVELU
p. (03) 4246 5354 arkisin klo 9–16 
Muina aikoina automaatti:
p. (03) 42 465 335
(tilaukset, laskutusasiat, osoitteet) 
tilaajapalvelu@riistalehti.fi 

KÄYTÄ HYVÄKSESI RIISTAN HUIPPUTARJOUKSET

TILAA

Tee tilaukset
tilaajapalvelu@riistalehti.fi
Lisää tarjouksia löydät osoitteesta 
www.riistalehti.fi

6 numeroa + Fiskars retkisaha 
    arvo 35 euroa

Tilaus jatkuu kestotilauksena.   yht. 50 €
6

6 numeroa + Lars Monsenin

101 Erätaitoa -kirja
 arvo 23 euroa

Tilaus jatkuu kestotilauksena. 

yht. 50 €

3 numeroa + 10 kpl 
aiemmin ilmestynyttä numeroa

Tilaus jatkuu kestotilauksena. 

yht. 28,90 €

Varma saalis 
suoraan kotiin 

kannettuna.
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