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Metsästysmatka Afrikkaan 
ensikertalaisen silmin

Matkaan lähden

Aamu neljältä herätys Lempääläs-
sä. Puoli viisi lähdimme isän kans-
sa hakemaan metsästyskaveriam-
me Veijoa. Laukut autoon ja nokka 
kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. 
Lennon odotusta 9.40. saakka. En-
simmäinen etappimme Doha, missä 
muutaman tunnin odottelun jälkeen 
matka jatkui Johannesburgiin, josta 
viimeinen lento East Londoniin. 

Perillä kentällä meitä vastassa oli 
Iron Gaten työntekijät. East Londo-
nissa ihastelimme hetken Afrikan nä-
kymiä lentokentältä. Itse olin ensi-
kertaa Afrikassa, isälleni Jarille tämä 
oli kolmas, mutta metsästyskaveril-
lamme Veijolla on takana jo useita 
matkoja Iron Gateen. Lentokentältä 
suuntasimme kohti Iron Gatea. Mat-
ka kesti noin kaksi tuntia ja ensivai-
kutelmissani Afrikka tuntui jännältä 
paikalta. 

Kun saavuimme Iron Gateen, ta-
lon väki otti meidät avosylin vastaan. 
Veimme tavarat huoneisiin, jonka jäl-
keen nostimme tervetuliaismaljat. Il-
lallinen oli todella hyvä ja erinomaisen 
maukas! Esittäydyimme toisillem-
me, sekä kerroimme metsästysko-
kemuksistamme niin Suomessa kuin 
maailmallakin. Ilta tummui hiljalleen 
yöksi ja kellon lähetessä yhtätoista 
päätin mennä hetkeksi katselemaan 
tähtiä ja kuuntelemaan paviaanien 
huutoa vuorilta.

Ensimmäinen päivä 
jahdissa

Aamulla olisi saanut nukkua puo-
li kuuteen, mutta innostuneena he-
räsin jo viideltä. Menin ulos hengit-
tämään raikasta aamuilmaa, yökaste 
oli vielä maassa ja aurinko teki nou-
suaan vastapäiseltä vuorelta. Edel-
lisenä iltana oli ollut pimeää, enkä 
nähnyt ympäristöä silloin. Nyt kun 
silmäilin maisemia, niin totesin mie-

lessäni, että paikka oli todella kaunis. 
Sitten menimme isän kanssa run-
saalle aamiaiselle.

Aamiaisen jälkeen suuntasimme 
ampumaradalle Teron, isän ja Veijon 
kanssa. Ammuimme muutamia tes-
tilaukauksia lainakiväärillä ja lähdim-
me sen jälkeen vastapäiselle vuorelle 
etsimään sbringbuckia, blesbuckia, 
duikeria ja impalaa. Lähdimme liik-
keelle Toyota Hiluxilla vuoristotietä 
ylöspäin huippua kohti. Ylängöllä 
tarkkailimme tasanteita Teron kans-
sa ja Tero saikin näköyhteyden yksi-
näiseen blesbuckiin 500 m päässä. 
Etenimme hiipimällä 200 m  ja näim-
me kukkulalla todella ison impalan. 
Tähtäsin, mutta matkaa impalaan 
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oli 400 m, ja sekin vielä yläviistoon, 
enkä pidä yläviistoon ampumisesta. 
Edettiin vielä 10 m, jolloin impala ka-
tosi pusikoihin. 

Seuraavaksi suuntasimme bles-
buckia kohti. Blesbuckeja olikin nyt 
kaksi, ja Tero sanoi, että lähdetään 
kontaten niitä kohti. Tilanne am-
pumiseen tuli, kun Blesbuckeja il-
maantui kokonainen lauma, kahdek-
san kappaletta, mukana myös kaksi 
zebraa jotka siirtyivät 250 m päähän 
meistä. Tero kehotti ottamaan tähtäi-
meen viimeisen, sen, joka oli zebran 
vieressä. Minä tähtäsin ja ammuin, 
mutta jännitys oli niin suuri, että luo-
ti meni ohi. 

Hetken harmituksen jälkeen kul-
jimme kohti laaksoa, siellä näimme 
viisi springbuckia, ja Tero sanoi, et-
tä ammu se, joka nousi juuri makuul-
ta pystyyn. Sain eläimen ristikkoon, 
pidätin hengitystä ja laukaisin. Näin 
kiikarista sbringbuckin tippuvan niille 
sijoilleen. Sain siis ensimmäisen Afri-
kan kaatoni. Kaatoa seurannut tun-
nekuohu korvasi epäonnistuneen 
tilanteen blesbuckin kanssa. Odo-
timme hetken, että muut spring-
buckit väistyivät sivummalle, ja 
menimme hakemaan ampumani yk-
silön. Tracker otti eläimen kantoon ja 
lähdimme kohti autoa. 

Toinen yritys

Päätimme lähteä takaisin farmil-
le. Vuoritien varrella aiemmin tavat-
tu blesbuck-lauma osui näkösälle ja 
lähdimme hiipimään niiden perään, 
mutta blesbuckit maastoutuivat lii-
ankin hyvin, emmekä saaneet enää 
näköyhteyttä. Palasimme farmille, 
söimme eväät ja menin altaalle. Oli 
hyvä hetki muutaman tunnin nokosil-
le ja kerätä voimia uuteen yritykseen 
illan suussa.

Lähdimme uudestaan blesbucke-
ja etsimään ajamalla maastoreittejä 
pitkin. Tracker koputti Hiluxin kattoa 
ja sanoi nähneensä 15 blesbuckin 
lauman noin 200 m päässä. Jätimme 
auton ja lähdimme hiipimään. Pää-
simme blesbuckeista 124 m päähän. 
Tero valitsi minulle sopivan niistä ja 
ammuin. Eläin tippui paikoilleen ja 
muut eläimet lähtivät siirtymään syr-
jemmälle. Menimme kaadolle, eikä 
päivä olisi voinut saada loisteliaam-
paa loppua. Otimme eläimen kan-
toon ja lähdimme kohti autoa. Kierte-
limme vielä maastoreittejä pitkin sen 
varalta, että löytäisimme paviaane-
ja tai vervettiapinoita. Tämän jälkeen 
menimme farmille valmistautumaan 
illalliselle. Ilta kului rattoisasti hyväs-
sä seurassa.

Jos vielä yhden…

Seuraavaksi tavoitteena oli impala. 
Metsästyspäivän ohjelman olimme 
sopineet jo edellisenä iltana, ja että 
lähtö olisi aamulla kuudelta ja suun-
tana Thompsonin farmi. Aamum sa-
rastaessa teimme lähtöä aamiais-
pöydän kautta. Matka kesti noin 
tunnin. Farmilta mukaamme lähti 
työntekijä, joka tunsi maaston kuin 
omat taskunsa. Kiertelimme Hiluxilla 
peltoja ja eläimiä oli näkösällä paljon, 
muun muassa impaloita, blesbucke-
ja, duikereita ja zebroja. 

Lopulta päädyimme mäen pääl-
le, josta näimme suureen laaksoon. 
Siellä oli yksi kudu syömässä, impa-
la makasi pusikossa ja toinen impala 
seisoi aukealla. Hiippailimme Teron 
ja trackerin kanssa lähemmäksi nii-
tä.  Pääsimme noin 200 m päähän ja 
päätin ampua impalaa. Ammuin kui-
tenkin ohi. Jatkoimme matkaa autol-
la kohti seisovaa impalaa ja samal-
la Tero huomasi kaksi impala-urosta, 
jotka seisoivat 170 m päässä. Tero 
kysyi haluanko impalan, jolla on ka-
peat ja korkeat sarvet, vaiko impa-
lan, jolla on matalat ja leveät sarvet. 
Päätös oli tehtävä nopeasti, valitsin 
sen, jolla on korkeammat sarvet.

Ammuin ja osuin, mutta impa-
la säntäsi kuitenkin liikkeelle vie-

lä, ja löysimme sen 
noin. 100 m päästä. 
Tracker otti impalan 
kantoon ja lähdimme 
autolle ja kohti far-
mia. Siellä tracker jäi 
käsittelemään eläin-
tä ja itse pidimme 
ruokatauon.

Metsästysvi ik-
koni oli hieno koke-
mus ja kolme upeaa 
kaatamaani eläin-
tä täydensivät sen. 
Seuraavaksi met-
sästysvuoroon pää-
sivät Veijo ja Jari.

Kalle Piironen
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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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// INNOVATION 
MADE BY ZEISS 

ZEISS Victory RF 
Mittarikiikareiden uusi suunnannäyttäjä 

Uudet ZEISS Victory etäisyysmittarikiikarit integroidulla 
ballistiikkatietokoneella. Syötä kiikareihin omat yksilölliset 
ballistiikkatiedot ZEISS hunting sovelluksella ja olet valmis tarkkoihin 
laukauksiin matkasta riippumatta. Saatavilla koot 8/10x42 ja 
8/10x54. 

# ZEISS Hunting App 

Turning Sense 
into Certainty
ZEISS Victory RF

Suomessa hirvipassimiehenä olen 
tottunut lyhyisiin ampumamatkoihin 
riistan kanssa, eli alle 200 metriin, 
mutta huomioiden Suomen metsien 
tiheyden, matkat jäävät useimmiten 
alle sadan metrin. Afrikassa etäisyy-
det voivat olla hyvinkin pitkiä. 

Suomessa pitkän matkan riistaa 
ei juuri ole, poikkeuksena majava ja 
metsälinnut. Suon reunalta voi am-
pua kaukaa kanalintuja, jos uskal-
lusta ja luottoa linnun löytymiseen 
riittää. Majavan voi ampua vaikka 
järven yli pitkään matkaan, mutta 
haavoittunutta majavaa et tule löy-
tämään.

Jos olet ikinä nähnyt Afrikan sa-
vanneista kuvia, olet varmaan huo-
mannut että se voi olla hyvin avoin-
ta maastoa. Tämä avaa uudenlaisen 
haasteen metsästykseen, nimittäin 
pitkään matkaan riistan kaato.

Kuten hirvi, Afrikan antiloop-
pieläimet ovat sitkeitä, hirvi voi juos-
ta monta tuntia huonon laukauksen 
jäljiltä ja näin myös hirveä huomatta-
vasti pienemmät eläimet Afrikassa.

Ensimmäinen riistalaukaukseni 
Afrikassa oli 318 metriä, aseena .30-
06 Sako. Ballistiikka oli taulukolla ja 
kaiken piti olla hyvin, mutta ei… En-
simmäinen laukaus Afrikassa oli haa-
vakko. 

Oli ensimmäinen päivä Iron Ga-
tella ja tarkoituksena saada se en-
simmäinen Afrikan kaato. Meidät 
vietiin vuorta ylös paikkaan, jossa on 
ollut antilooppieläimiä aikaisemmin-
kin ja niin oli tälläkin kertaa.  

Koukkasimmen niin oikealta kuin 
pystyimme, kunnes aita tuli vastaan. 
Viimeiset sata metriä meni kontaten, 
kunnes pääsimme niin lähelle kuin 
mahdollista, noin 320 metriä. Lä-

hemmäs ei olisi voinut päästä, ellei 
halunnut mennä avomaastossa ala-
rinnettä pitkin. 

Siinä tovi tai kaksi etsittiin sopi-
vinta blesbokkia ja sehän löytyi. Ky-
seistä eläintä tuli tähyiltyä noin 10 
min, mutta laukaisumahdollisuutta ei 
ollut tuulen tai eläimen asennon takia 
ja lopulta se meni makuulleen korke-
aan ruohikkoon, joten en ampunut.

Etsimme toisen eläimen ja se löy-
tyi suoraan oikealla makuulle men-
neeseen nähden. Tuulen laannuttua 
ja eläimen käännyttyä kyljittäin suo-
raan meihin nähden, kuula lensi.

Parempaa asentoa ei olisi voinut 
saada, ellei olisi ollut bipodi muka-
na, joka jäi leiriin… Laukaus haavoit-
ti blesbokin vasemman jalan, vaikka 
tässä vaiheessa luulimme, että lau-
kaus oli torson lävistävä, sillä eläin 
reagoi laukaukseen erittäin selvästi.

 Eläin meni muun lauman sekaan 
ja sen tunnistaminen oli erittäin vai-
keaa. Kun tunnistimme haavakon se 
oli jo 430 metrin päässä. Ampuminen 
ei onnistunut näin nopeaan tilantee-
seen tällä kiväärillä. Juoksimme lä-
hemmäs mutta ei onnea, muutaman 
tunnin päästä kuitenkin saimme ha-
vainnon ja tein kaadon parin orapih-
lajapensaan ja naamalleen lennon 
jälkeen. 

Erillaista metsästystä 
hirvimiehelle
– Metsästys, jollaista ei Suomesta löydy
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Ensimmäinen eläin tuli kaadettua, 
ja vaikka suomeksi sanottuna haa-
vakko V:tti aika paljon, olin onnelli-
nen että sain sen itse lopetettua pit-
kän kävely- ja juoksumatkan jälkeen.

Toinen eläin tuli samana päivänä, 
mutta ei kuitenkaan ollut enempää 
kuin 100 metriä ampumamatkaa. 
Tarkoituksena ei enää itse ollut am-
pua sinä päivänä mitään, mutta Te-
ro sanoi että kyseisen kokoista eläin-
tä en todennäköisesti tule näkemään 
koko reissulla. Vapaalta kädeltä kak-
si laukausta. Helppo, hirvipassimai-
nen laukaus.

Kolmas eläin työn 
takana

Ajoimme tunnin tai kaksi toiselle alu-
eelle. Puita ei juuri ollenkaan, vain 
ruohoa ja korkeita kumpareita, to-
dellakin otollinen paikka pitkälle mat-
kalle ja sellainehan löytyi. Jokusen 
hetken kävelimme ja pari paikkaa 
400-500 m laukaukseen löysimme, 
mutta eläimet olivat joko makuul-
la korkeassa ruohossa tai säntäsivät 
juoksuun. 

Sitten löytysimme pienen lauman 
mountain reedbuckkeja. Aseena 
.300 WSM ja kiikarina itsekohdistava 
Swarovski dS, joka antaa uuden risti-
kon etäisyyten nähden nappia paina-
malla. Pienen kivikossa ryömimisen 
jälkeen päästiin niin lähelle, että taas 
olisi pitänyt lähteä alamäkeen. Mat-
kaa oli 338 metriä. Toisin kuin ensim-
mäisessä kaadossa, asento oli suo-
meksi sanottuna aivan perseestä. 
Ampumapaikkaa ei enää uskaltanut 
vaihtaa tässä vaiheessa sillä lauma 
liikkui. Eläin, jonka olimme valinneet, 
alkoi mennä kohti puskaa. Jos lauka-
us olisi lähtenyt yhtään myöhemmin, 
ei kaatoa olisi tullut. 

Kiikari antoi uuden ristikon jo-
ka kävi siihen matkaan ja Mountain 
Reedbuck tippui paikalleen… Pisin 
matka, jolta olen ikinä ampunut pa-
periin on ollut 350 m, sepällä teetä-
tetyllä tarkkuuskiväärillä, ja 300 m 
rynnäkkökiväärillä ja TA kiväärillä ar-
meijassa vuotta aikaisemmin. 

338 metrin laukaus sai oloni tun-
tumaan onnistuneelta, joten totesin, 
että jos mahdollisuuksia on nume-
ro viidellä alkavaan etäisyyteen, niin 
ammun paketin lisäksi yhden eläi-
men lisää, jotta haastetta riittäisi.

Pitkä matka houkuttaa 
ja koukuttaa

Oli perjantai ja lähdimme leiristä vuo-
relle, niin pitkälle kuin tietä vain riitti. 
Tien pää oli tasainen kuin asfaltoitu, 
parempaa makuupaikkaa saisi etsiä.
Ei tarvinnut kauan tarkkailla vastarin-
nettä kun riistaa jo löytyi. 

Asetimme pressun maahan, jot-
ta makaaminen olisi mukavampaa, 
ja tämän jälkeen aseen, jona toimi 
Sako XL 85 kaliiperissa .338 Lapua 
Magnum. Kiikarina oli tarkka-ampu-
jakäyttöön suunniteltu Steiner M5Xi 
5-25x56 MSR ja ristikkona tähtäi-
messä oli FinnAccuracyn kehittä-
mä hyvin maailmalla menestynyt oi-
keisiin tilanteisiin tarkoitettu MSR 
(Multipurpose Sniper Reticle). Nyt ei 
ollu automaattisäätöjä kiikarissa ku-
ten dS-sarjalaisessa, mutta onneksi 
FinnAccuracy oli customoinut Teron 
kiikarin matkarumpuun merkinnät 
metreittäin, joka teki matkan säädös-
tä helpon, eikä tarvinnut taulukkoa 
tuijottaa. Jos kyseisen kiikarin olisi 
antanut tosimiehelle oikeisiin hom-
miin, ei laseretäisyysmittariakaan oli-
si tarvinnut ristikon monipuolisuuden 
ansiosta.

Löysimme laumasta hyvän yksi-
lön, mutta se jouduttiin vaihtamaan 
toiseen syystä, että kyseinen yksilö 
meni makaamaan heinikkoon. Mat-
kaa oli 640 metriä ja tuulta oli riittä-
miin, jos tässä olisi ampunut, niin 
tuuli olisi tämän laiselta 20-v klopil-
ta vienyt luodin, joko huti tai haavak-
koalueelle.  Onneksi mukana oli eräs 
suomalainen, joka on harrastanut am-
muntaa, niin praktikaalia kuin pitkää 
matkaa, ties mitenkä pitkään. Hän 
toimi minulle spotterina. Siinä meni 
mukavat 20 min kiikarin läpi tähystel-
lessä. Tuulitaukoja oli noin 5-6, mutta 
ampua ei voinut, koska joko eläin oli 
väärässä asenossa meihin kohti, tai 
varmistimen poisoton jälkeen spotte-
rini sanoi ”seis” tuulen takia. 

Ampumapaikka oli aika haastava, 
etenkin kun solan yli ja meistä vase-
malle rinteet yhtyivät ja tuuli kävi oi-
kealta, ja se aiheutti pyörteilevää vir-
tausta. Ilman spottaajaa tilanne olisi 
ollut lähes mahdoton. Muutama päi-
vä aikaisemmin todistimme kuinka 
tuuli tämän kaltaisessa maastossa 
heittää luotia mihin sattuu 500 met-
riin. On pidettävä huoli kahdesta tuu-

lialueesta, omasta ampumapaikasta 
ja vastarinteestä ja se mitä keskeltä 
löytyy, on arvioitava… 

Sitten tuli spotterilta käsky, ”lapo-
jen etureunaan anna mennä.”. Noin 
kolmen sukunnin päästä laukaus 
lähti. Ja sama aika kului siihen, että 
kuulimme luodin osuman. Spotterini 
sanoi,  ”tosi vaikea on sanoa näkyi 
vain iso lävähdys penkassa”. Us-
koin ampuneeni ohi tässä vaiheessa, 
mutta Tero ja träkkerimme sanoi, että 
eläin juoksi 30 m puskaan ja tuupis-
tui sinne. Tässä vaiheessa pystyi ai-
noastaan odottamaan. Hetki kului ja 
lähetimme träkkerimme katsomaan, 
että onko se tosissaan siellä puskas-
sa. Tässä täytyy tietää, että vaikka 
matkaa oli vain 640 metriä, träkke-
rillä meni 15-20 min päästä kaadolle 
maaston takia. Sitten radiosta kuului 
että kuollut on! Laukaus oli mennyt 
täysin sydämmen vierestä ja tiputta-
nut verenpaineet. 

Kyseisellä kiväärillä en ikinä en-
nen ollut ampunut, ainoastaan kaksi 
tyhjälaukausta hetki sitten.

Otimme viskiryypyt tai parit juh-
liakseemme onnistunutta kaatoa ja 
lähdimme kaadolle. Eläin oli iso, mut-
ta ei niin suuri, kuin edellinen Impa-
la, jonka kaadoin aikaisemin, silti tä-
mä oli elämäni paras kaato, johtuen 
ampumamatkan tuomasta haastees-
ta. Onneksi kuitenkin kotipuolessa on 
aina ollut isä opettamassa kasa-am-
muntaa pitempäänkin matkaan...

Tämän kaltaista metsästystä saa 
oikeasti hakea Suomessa, ja se-
kin rajoittuu oksalla istuviin lintuihin 
ja majavaan, jos sellaiseen tilantee-
seen edes tulee ikinä törmäämään. 
Afrikassa pitkänmatkan tilanteiden 
löytäminen ei ole haun takana, vaan 
tilanteet tulee samana päivänä, jona 
niitä lähtee etsimään.

Riki Tenhunen

MSR (Multipurpose Sniper Reticle) 
ristikon historia juontaa juurensa so-
tilastarkka-ammunnan harrastaji-
en tarpeisiin saada monikäyttöinen 
mutta yksinkertainen ristikko pitkän-
matkan ammuntaan. FinnAccuracy 
(www.finnaccuracy.com) suunnitteli 
ristikon kuunnellen käyttäjien tarpei-
ta ja solmi sopimukset tähtäinkau-
koputkien kärkivalmistajien kans-
sa. Alussa ei valmistajilla välttämättä 
uskottu ristikon olevan muuta kuin 
”pienen suomalaisen joukon” cus-
tom tuote, vaan toisin kävi. Ristikko 
saavutti nopeasti tunnettuutta am-
mattilaisten ja harrastajien joukos-
sa maailmalla ja nyt se on vakiinnut-
tanut asemansa yhtenä modernina 
vaihtoehtona tarkka-ammpujille se-
kä pitkänmatkan spesialisteille. 

MSR-pääristikko on perinteinen 
viivapohjainen ristikko, jolla on sel-
kea ampua. Ristikon keskiristi on 
valaisu hämäräolosuhteita varten. 
Ristikon perusmittayksikkö on mil-
liradiaani (mrad) ja 1mrad ristikolla 
vastaa 10cm kohdetta 100m  pääs-
sä. Milliradiaanisen ristikon avulla on 
korotusten ja tuuliennakon ottami-
nen ristikolta luontevaa ammuttaes-
sa eri matkoille. 

MSR-pääristikko on perinteinen 
viivapohjainen ristikko, jolla on sel-
kea ampua. Ristikon keskiristi on 
valaisu hämäräolosuhteita varten. 
Ristikon perusmittayksikkö on mil-
liradiaani (mrad) ja 1mrad ristikolla 
vastaa 10cm kohdetta 100m  pääs-
sä. Milliradiaanisen ristikon avulla on 
korotusten ja tuuliennakon ottami-
nen ristikolta luontevaa ammuttaes-
sa eri matkoille. 

Ristikon avulla määritetään myös 
ampumaetäisyyksiä kun maalin koko 
on tunnettu. Sotilastarkka-ammun-
nassa ei aina ole kovin viisasta käyt-
tää aktiviisia etäisyydenmäärityskei-
noja kuten laser-etäisyysmittaria sen 
helpon paljastavuuden vuoksi. Esim 
0.5m kokoinen kohde näkyy 1.2mrad 
kokoisena ristikossa => saadaan 
etäisyys tällöin määritettyä 0.5m / 
1.2mrad x 1000 = 416 metriä. Ris-

tikon L-mittakaava ja sen 0.1mrad 
hienojakoinen asteikko on tehty juu-
ri tätä tarkkaa etäisyydenmittausta 
varten. Ristikossa on myös stadia-
metriasteikko, jolla on nopea määrit-
tää 0.5m leveän (hartialeveys) tai 1m 
(vyötärö-päälaki) korkean kohteen 
etäisyys.

Lisätietoa ristikosta löytyy 
www.finnaccuracy.com.
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TIKKA
T1x MTR
THE BEST OF BOTH WORLDS
MONTA KOHDETTA – YKSI RATKAISU

Uraauurtava Tikka T1x -pienoiskiväärimme on 
varustettu ainutlaatuisella cross-over -piipulla, 
joka takaa raskaamman piipun mukanaan tuomat 
edut ja tasapainon lisäämättä aseen kokonais-
painoa merkittävästi. Uuden pienoiskiväärimme 
ylivertainen Tikka-laatu mahdollistaa täydellisen 
suorituksen aina laukaus toisensa jälkeen 
niin radalla kuin maastossakin.

Lue lisää: tikka.fi 

SAKO OY   |   PL 149   |   11101 Riihimäki   |   

Puh. 010 830 5200   |   www.sakosuomi.fi 

Lisätietoa 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 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  150 €
5 piikkiä  200 €
6 piikkiä   250 €
epänormaalit sarvet   300 €
mitalitrofee, pronssi   + 335 €
mitalitrofee, hopea   + 560 €
mitalitrofee, kulta   + 800 € 
haavakko      250 €

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

Kiinan vesikauris:
uros  550 €
mitalli pukit  +350 €
naaras  400 €
haavakko      500 € 

Muntjag:
0-4,5 cm   200 €
4,5-7 cm   300 €
7 cm tai yli   400 €
mitalli + 60 €
haavakko      250 € 
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

enGLAnti
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Viimeisen seitsemän vuoden aikana 
olen vieraillut vuosittain Jahtimatko-
jen omalla farmilla Iron Gatella Ete-
lä-Afrikassa maalis-huhtikuussa. Jo 
ensimmäisen matkan aikana kuulin 
paikallisista sekä ihmisille että eläimil-
le vaarallisista punkkitaudeista (Tick-
diseases).  Alkuun tuli mieleen ko-
toiset, perinteiset punkin levittämät 
Borrelia ja TBE-enkefaliitti. Asia kui-
tenkin tarkentui sittemmin ja kysees-
sä olikin punkin levittämä pilkkukuu-
me eli riketsia. Tilanne konkretisoitui 
ensimmäisen metsästysmatkan jäl-
keen viikkoa myöhemmin. Ystäväni 
soitti olevansa kuumeessa ja lihas-
kipuinen sekä hänen iholleen oli il-
maantunut punoittava polttojäljen 
kaltainen muutos. Oirekuvauksen 
myötä tein epäilyn tarkentamiseksi 
pikaisen kirjallisuuskatsauksen. Tä-
män perusteella annoin ohjeet tutta-
valle.  Paikallisen työterveyshuollon 
kautta otettiin oikeat kokeet ja annet-
tiin sopivat  lääkkeet ja arvaus osui-
kin oikeaan. Ilmeisesti Sako TRG:n 
kanssa makuulta ampuminen oli ol-
lut punkille otollinen tilaisuus.  Riket-
sia on hyvinkin tuntematon ongelma  
suomalaiselle peruslääkärille ja tällä 
vinkillä hoidon toteutuminen nopeu-
tuikin tällä kertaa. Nyt taas tälle ke-
vättä viidakkorumpu eli WhatsApp 
viestitti vastavasta tilanteesta.  Ai-
emmalla viikolla reissuissa ollut oli 
saanut oireita ja kyseli neuvoa ko-
keneelta Afrikan kävijältä ja edelleen 
hänen kauttaan viesti kiiri allekirjoit-
taneelle. Annoin ohjeita viestiketjus-
sa taaksepäin ja erotusdiagnostisen 
vinkin hoitavaan yksikköön ja arvaus 
osui taas oikeaan.

Suomalaisen metsästäjän mah-
dollisten infektioiden  osalta on to-
tuttu kotimaassa huomioimaan bor-
relia sekä TBE:n olemassaolo. Myös 
tularemia eli jänisrutto tai myyräkuu-
me tunnetaan hyvin. Harvinaisen  tri-
kiinin mahdollisuus on tiedossa. Aina 
silloin tällöin tulee meilläkin vastaan 
erikoisempia tilanteita ja esimerkiksi 

Punkin puremana kotiin ?

itse selvittelen tällä hetkellä hylkeen 
levittämän niin sanotun traanikäden 
eli ikävän niveltulehduksen mahdol-
lisuutta ja esiintyvyyttä. Ulkomailta 
saatujen infektioiden osalta tilanne 
on toinen ja näiden hyvin harvinais-
ten ongelmien osalta  diagnoosin te-
keminen voi olla vaikeaa. Yleensä 
pohditaan vain malariaa tai suolisto-
tulehduksia.

Riketsia on siis punkin tai esimer-
kiksi täin levittämä  kuumetauti, jo-
hon liittyvät lihaskivut ja päänsär-
ky sekä imusolmukesuurentumat ja 
ihottuma. Puremakohdassa voi ol-
la tumma polttojälkimäinen muutos. 
Oireet voivat tulla parin viikon sisällä 
puremasta. Tilanne voidaan tarken-
taa vasta-ainekokeella. Pilkkukuume 
hoidetaan sopivalla antibioottikuuril-
la. Itse asiassa riketsiaa on kuvattu 
Ruotsissa ja periaatteessa Suomes-
sakin voidaan tätä tavata. 

Riketsiaan voi varautua suojautu-
malla punkeilta eli sopiva pukeutu-

minen ennen muuta jalkojen osalta. 
Oma iho kannatta tarkistaa jahtipäi-
vän jälkeen. Paikallisilla näyttää ole-
van avoimuuden periaate eli sort-
seissa liikkuessa punkin huomaa 
helposti, mutta itse mieluummin pi-
dän pitkiä housuja jo pelkästään 
akaasiapuskien ja -piikkien vuoksi. 
Toki viimeisin punkki löytyi otsalta kii-
vettyämme Iron Gate takamaastossa 
Blueberry Hillin laelle.  Punkkimyrk-
kyä kannattaa myös käyttää. Rokot-
teella ei ole merkitystä. 

Tero pyysi minua muistuttamaan 
tästä Afrikan metsästysmatkailun 
ongelmasta. Edellä mainitut varoi-
tukset ovat pelottavia, mutta ongel-
mat onneksi harvinaisia. Tämä ei ole 
kuitenkaan este lähtemiselle ja uusil-
le jahtikokemuksille. Itse odottelen jo 
kahdeksatta matkaa ensi vuodelle.

Pekka Vuotikka, sisätautien ja 
reumatologian erikoislääkäri

Edessä Iron Gaten ensikertalainen Arto sekä takana kirjoittaja ja Iron Gaten 
suurkuluttaja”.

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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 » kaliiperi 12/76
 » piiput 28” ja 30”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm
 » teräshaulitestattu

 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » paino: 3,5 kg 
 » saatavana myös vasenkätisenä
 » säädettävällä poskipakalla 
2.790€ / 30” piiput

 » kaliiperi 12/76
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko  
 » Beavertail-etutukki
 » säädettävä poskipakka

 » teräshaulitestattu
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa
 » öljytty pähkinäpuinen 
tukki, pituus 37,7 cm
 » paino: 3,6 kg

 » puolikorkea kisko ja poski-
pakka
 » kaliiperi 12/70
 » piiput 30” ja 32”
 » MaxisBore-/DueCon –piiput
 » 10 mm kisko
 » 8 MaxisChoke-vaihtosupistajaa

 » öljytty pähkinäpuinen tukki, 
pituus 37,7 cm 
 » paino: 3,75 kg 
 » aseeseen saatavilla 
DTS-lisävarusteita 
(Dynamic Tuning System) 
 » säädettävä poskipakka

Summit Impact 
Sporting -malliin on 
mahdollista hankkia 
DTS-lisävarusteita. 
Lisävarusteet voidaan 
asentaa helposti itse.

Nyt naisille oma uutuusmalli 
Tempio Syren 12/70 28” 
hinta 3.395€

   DTS Kinetic Balancer vähentää 
rekyyliä, mukana tulevien painojen 
avulla voidaan säätää aseen tasapai-
noa. DTS Kinetic Balancer asenne-
taan tukin sisälle. 

   DTS Balancer -painoilla säädel-
lään aseen tasapainoa liikuttamalla 
painoja piipun suuntaisesti. 
DTS Balancerit asennettaan piippujen 
ventiloituun välikiskoon.

Temper Sporting -haulikko
Tyylikäs laatuhaulikko on saatavana myös Trap-versiona. 

Summit Sporting Custom -haulikko
Sporting-ase, joka ei ole umpiruma. 

Summit Ascent DTS Sporting -haulikko
Kun rata-ampujana haet sitä pientä ylimääräistä etua.

 Kun perinteikäs
  laatu ja uusin  
 teknologia koh-
tasivat, aseteollisuuden 
sydämessä Bresciassa, 
syntyi Caesar Guerini. 

Nyt premium-luokan 
Caesar Guerinit saata-
vana myös Suomessa.

Tervetuloa 
tutustumaan!

hinta 2.290€

hinta 3.490€

hinta 3.790€

15 vuoden 
ta

ku
u
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es

ar
 G

uerini

15 vuoden 
ta

ku
u
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uerini

15 vuoden 
ta
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u
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-lisävarusteet:

Caesar Guerinin haulikoissa on erittäin hienot ja aina 
käsityönä viimeistellyt kaiverrukset. Kaiverrukset tule-
vat erityisesti edukseen sivulevyllisissä malleissa. Caesar 
Guerini sivulevyhaulikoissa ei ole kaiverrusta häiritseviä 
tappeja tai ruuveja.

Laukaisu on täsmällinen. Mekanismissa on erityinen 
liikkuva paino, joka vähentää kitkaa liipaisinta vedet-
täessä. 
Urheiluammuntamalleissa liipaisin on yksilöllisesti sää-
dettävissä.

Caesar Guerinin PitStop-huolto-ohjelma tarjoaa Trap-, 
Skeet- ja Sporting-rata-ammuntahaulikoille yhden 
ilmaisen huollon maahantuojalla kahden vuoden aikana 
ostopäivästä.
Caesar Guerinin 15 vuoden takuu koskee aseen metalli-
osia. Takuuehdot luettavissa osoitteessa www.hjorth.fi .

Caesar Guerinin piiput on valmistettu huippulaaduk-
kaista raaka-aineista ja muotoiltu optimaalisella tavalla. 
Piippujen DueCon- ja MaxisBore -ominaisuudet opti-
moivat haulien nopeuden ja vähentävät haulien ”tarttu-
mista”. ”MaxisBore” vähentää myös ampujan tuntemaa 
rekyyliä. Lisäksi piipuissa on optimoitu MaxisChoke 
-vaihtosupistajajärjestelmä. 

Katso lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta www.hjorth.fi.

UUTUUS
NYT 12/76

UUTUUS
NYT 12/76

maahantuoja:

Hinnat voimassa 30.9.2018 asti.
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 7:sta vaihtoehdosta! 

vain 2390,-
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 

motivaatiokirjeet
•  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

Seepra/Zebra

Vuoriruokoantilooppi/Mountain Reedbuck

Valkopäätopiantilooppi/Blesbuck

Hyppyantilooppi/Springbuck

Sukeltaja-antilooppi/

Duiker

Impala
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AINOA ASELAUKKU JOKA KESTÄÄ 
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TEhokAS, TyyLIkäS jA TurvALLInEn
huIPPu oSAAMISTA 
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vaatimaton varustus, mutta kaikki ny-
kyajan mukavuudet sosiaalitiloineen 
ja hyvin varustettuine keittiöineen.

Metsästysalue on suuren maati-
lan maita, siellä on jo kauan harjoitet-
tu riistanhoitoa ja metsästystä. Sinne 
on aikoinaan istutettu kuusipeuraa, 
saksanhirveä ja villisikaa, joita siellä 
nyt pääsääntöisesti pidetään kaupal-
lisina metsästysobjekteina. Metsä-
kauris oli kannanhoidollisista syistä 
turistimetsästyksen ulkopuolella, nii-
täkin kyllä eräällä aamukytiksellä tuli 
eteen kaksi naarasta ja pukki, jonka 
tunnisti vatsan alla olevasta ”pens-
selistä”, sarvet olivat jo pudonneet.

Sääntönä Ruotsissa on, että tap-
pisarvisia kuusipeurapukkeja ei am-
muta, sarvien annetaan ensin kasvaa 
kunnon trofeekokoon. Metsästys ta-
pahtuu pelkästään ns. kyttäysjahtina, 
samaan tapaan kuin meilläkin paljolti 
toteutetaan valkohäntäpeuran met-
sästys. Koppeihin mentiin sekä aa-
mupimeällä, että hyvissä ajoin ilta-
päivällä. Ruotsissa, kuten tiettävästi 
muuallakin Euroopassa on kyttäys-
metsästyksessä meikäläisestä käy-
tännöstä poikkeava sääntö, että am-
puminen on kielletty ennen auringon 
nousua, sekä auringon laskun jäl-
keen. Meidät metsästyspaikoille vie-
nyt opas kertoi joka kerta minuutil-
leen milloin tänään aurinko nousee 

tai laskee. Sitä ennen tai sen jälkeen 
oli hirvieläinten ampuminen kielletty. 
Kun kyseessä oli marras- joulukuun 
vaihteen aika, niin päivä ei ollut ko-
vin pitkä. 

Poikkeuksena oli villisika, sitä sai 
metsästää pimeälläkin. Tämä johtu-
nee siitä, että siitä on Ruotsissakin 
tulossa jonkinasteinen ongelmaeläin. 
Se on Etelä-Ruotsissa lisääntynyt ta-
vattomasti, sillä voi olla etelämaiden 
tapaan useampikin pesue vuodes-
sa. Eräs porukastamme ampui kis-
san kokoisen villisian porsaan, minkä 
syntymäpäivä on täytynyt olla syys- 
tai lokakuussa. On selvää, että tällai-
set eivät talvesta selviä, jos vähänkin 
maa jäätyy tai tulee lunta, kuten Ete-
lä-Ruotsissa joskus tapahtuu. 

Näimme tien vierillä sikojen kai-
velemia peltoja, sikakolareitakin pää-
teillä tapahtuu, villisikaa eivät riis-
ta-aidat pitele, jos se on päättänyt 
mennä tien toiselle puolelle, se tekee 
kärsällään vähän aikaa töitä ja me-
nee aidan alitse. Lisäksi villisika saat-
taa levittää Itämeren toisella puolella 
leviävää sikataloudelle tuhoisaa si-
karuttoa. 

Helppo metsästettävä se ei lu-
mettomana aikana ole, se kun lähtee 
liikkeelle vasta ihan pimeällä. Kah-
deksanhenkisestä porukastamme 
kaksi onnistui villisikajahdissa. 

Kuusipeurat olivat pääsääntöi-
sesti vasoja ja naaraita. Metsästyk-
sen jumalatar Diana on tämän kir-
joittajalle ollut aina suosiollinen 
ulkomaille suuntautuneilla metsäs-
tysmatkoilla, eikä tehnyt poikkeusta 
nytkään.

30.11. klo 15.30. Ruotsin aikaa 
asteli kyttäyskoppini eteen komea-
sarvinen pukki, jonka sarvien kärjet 
jo tosin olivat syksyn kiimataistois-
sa hiukan saaneet osumaa. Kolmen-
kymmenen metrin päästä oli help-
po sijoittaa tähtäinkiikarin punapiste 
etulavan taakse, siihen kohtaan mis-
sä eläimellä sijaitsee selkäranka. Se 
putosi paikalleen. Oli ainoa sarvipää 
minkä kahdeksanhenkinen poruk-
kamme sai, ilmeisesti ne ovat yhtä 
varovaisia kuin meikäläiset valko-
häntäpeurapukitkin. Kuusipeura on 
jonkin verran päiväaktiivinen metsä-
kauriin tapaan, tien varsilla näki pie-
niä, lähinnä vasoista koostuvia lau-
moja päivisin, joukossa ei sarvipäitä 
näkynyt.

Harmaasta ja ankeasta alkutal-
ven säästä huolimatta ihan onnis-
tunut matka. – Kiitokset matkanjoh-
tajamme, Teron, Melissa-vaimolle, 
erinomaisen hyvistä sapuskoista, ja 
Terolle ja paikalliselle suomenkieli-
selle oppaallemme matkan erinomai-
sesta järjestelyistä.

Kuusipeuroja ja villisikoja  
Ruotsinmaalta

Matkailu avartaa, sanotaan. Näin 
asia on myöskin silloin kun puhu-
taan eränkäynnistä. Kun on tämän 
kirjoittajan tapaan 70 vuotta samoil-
lut näitä kotimaan eräpolkuja, on jo 
useammankin kerran tullut lähdettyä 
tutustumaan kaukaisimpienkin mai-
den eränkäyntiin, aina Turkin vuo-
ristoja , Kanadan erämaita ja Afrikan 
savanneja myöten. 

Matkat edellä mainittuihin koh-
teisiin tietysti maksavat jotakin, ja 
mausteena matkassa on tänä päivä-
nä se tavaton hankaluus oman aseen 
kanssa lentokenttien kautta matkus-
tettaessa. Siinä joutuu kohtaamaan 
byrokratiaa jossa voi tuntea itsen-
sä joko hyvin tärkeäksi henkilöksi, 
tai sitten melkeinpä jonkin asteen ri-
kolliseksi. Paljon halvemmalla ja vai-
vattomammin pääsee tutustumaan 
vieraaseen eräkulttuuriin läntiseen 
naapurimaahamme Ruotsiin. Suo-
men Jahtimatkat on kolmisen vuot-
ta järjestänyt matkoja sinne. Omalla 
autolla pääsee halvalla autolautoilla 
Turusta ja Helsingistä.

Aseiden kanssa ei ole mitään on-
gelmia, ja metsästysmuistotkin sai 
tuoda tullessaan kotiin ilman mitään 
erikoisjärjestelyjä ja uuvuttavaa ja 
turhaa byrokratiaa

Olen monta kertaa ajellut Tukhol-
masta etelään tietä E4, kuin myös 
Itämeren rantaa myöten. Kun siinä 
on katsellut ympärilleen, on tien var-
ren tiheää asutusta havainnoides-
sa tullut mieleen, että ei näissä mai-
semissa paljon taida riistalle elintilaa 
olla. Mutta kun suunnataan Linkö-
pingin kaupungin kohdalta itään, aje-
taan Ådvidabergin pikkukaupungista 
vielä hiukan Itämeren suuntaan, tul-
laan seudulle mikä on vielä hyvinkin 
luonnonvaraista. 

Paikallisen oppaamme kertoman 
mukaan tästä saa kiittää jääkautta, 
mikä on tehnyt metsäpohjan suurin 

piirtein kulkukelvottomaksi. Siinä on 
vieri vieressä kivenmolkuraa, kool-
taan puolesta kuutiosta pienen talon 
kokoiseen, siinä ei voi metsäkoneil-
la tehdä mitään, ei paljoa käsipelil-
läkään. Asutuskin on harvaa, pel-
toviljelmiä vähän, karjatiloja jonkin 
verran, kauniita pikku järviä ja lam-

pia. Kylätiet on raivattu pahimpia ki-
vikoita väistellen, ja ovat tästä johtu-
en jatkuvaa S-mutkaa. Metsät ovat 
tässä kohtaa Ruotsia vielä paljolti 
havumetsää, joskin tammimetsiköi-
täkin jo näkee. 

Majapaikkamme oli sievä kaksi-
kerroksinen alppimajatyyppinen talo, 

Teksti ja kuvat: Pentti Kataja

Kirjoittajan saalis, oppaan arvion mukaan 5 – 7- vuotias kuusipeurapukki.
 

Kun metsäpohja on tällaista, säilyy metsä luonnonvaraisena.
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kanada
Mustakarhujahdit

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

TILAA

Ja vainuat 
saaliin 

sohvalle 
saakka

Kirjoita sähköpostiin osoite ja puhelinnumero.  
Otsikoi: Supertarjous. 
Tilaus jatkuu kestona ellei sitä peruuteta. 

6 numeroa 

29 euroa 
(norm. 50 euroa)

toimitus@riistalehti.fi 

Tutustu nyt edullisesti 
alan ykkösmediaan!

Riista__jahtimatkat-lehti.indd   39 14.5.2018   13.50.17

25  



espAnJA

Järjestämme  erilaisia jahteja

Blaserin menestysmalli, synteettinen Blaser Success on saanut 
rinnalleen uutuuden. 
Blaser Success Wood Edition on valmistettu kauniista pähkinä-
puusta, alkaen laatuluokasta 4. Ergonomisesti täydellisen kivää-
ritukin valmistaminen on mahdollista hyödyntäen viimeisintä 
korkealaatuista valmistustekniikkaa. Lisäksi tukin herkimmät 
osat on vahvistettu teräksellä, joten Blaser R8 Success Wood 
Edition kestää metsästysmatkasta toiseen.
www.blaser.de

R8 SUCCESS

Täydellistä muotoilua
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BLA_ANZ_R8_Success_Roebuck_Summer_217x280mm.indd   1 17.07.17   13:35
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www.hw-company.fi

Tervetuloa 7.-10.6.2018 
Riihimäen erämessuille!
Tule tutustumaan HW-Companyn osastolle (Sako Areena, 
D 203) Swedteamin kattavaan metsästysasusteiden ja 
-varusteiden valikoimaan.  

Osastollamme esillä myös maahantuomamme AKU-
kengät, Arxus-saappaat, Pilla-ampujanlasit, Antonio 
Zoli-, Walther- ja Hämmerli -aseet, TSK-haulikon tukit, 
Clever-, Fiocchi-, Tunet -patruunat.

Tavataan Suomen suurimmilla erämessuilla! 

Swedteam_042018.indd   43 2.5.2018   10.37.33

KUVAGALLERiA
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Kevyt, kestävä ja tehokas
SAKO 85 FINNLIGHT II Sako 85 Finnlight II on tarpeisiisi mukautuva metsästyskivääri, jonka kevyt paino 

ja RTM-tekniikalla valmistettu tukki takaavat käytännöllisyyden maastossa myös 
pitkäkestoisilla jahdeilla.

kokonaispaino 2.6-3.1 KG

Valmiina metsälle ja tarkkuusradalle
SAKO 85 BLACK WOLF Moderni Sako 85 Black Wolf on nopeasti säädettävissä eri 

metsästystilanteita sekä ampumarataa varten. Tummanpuhuva kivääri on 
varustettu täysin säädettävällä perätukilla. 

kokonaispaino 3.9-4.3 KG 

Tarkkuutta olosuhteista riippumatta
SAKO 85 CARBON WOLF Kevyellä ja kestävällä RTM-hiilikuitutukilla varustettu Sako 85 Carbon Wolf 

tarjoaa käyttäjälleen mukavuutta sekä monipuoliset säätöominaisuudet.

kokonaispaino 3.1-3.5 KG 
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ASEJAERA.FI
Jahtimatkojen yhteistyökumppani 

4020,-

1490,-

1399,-

2849,-

Swarovski EL Range 10x42

Leica Geovid 8x42RSwarovski dS 5-25x52 

Steiner Nighthunter 8x30
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TEETÄ 
TEHDASKÄYNNILLÄ 
ITSELLESI ASE!

◊ Valitsemastasi tukkipuuaihiosta Sinulle tehdään 
mittaperä ja seuraavana päivänä koeammunta 
omalla perälläsi MSZU: radalla.

◊ Haluamasi käsinkaiverrus suunnitellaan 
kaivertajan kanssa.

◊ Tehdasmatkan kesto 2 päivää.

◊ Täydellinen esite/hinnasto netistä 
www.fi nnenterprise.fi 

09-1351358
william.wadstein@finnenterprise.fi 

Pohjoisranta 22 C
00170 Helsinki

Anzeige Finn 2018_DIN A4 hoch_001.indd   1 08.05.18   12:15
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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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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.
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talveksi!

n  Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n  Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

HHHH

 

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

25 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

PANASONIC HE12PKE

Energiaa 
talveksi!

n  Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

n  Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

n  OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 30°CLämpöä jopa

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.

Lämpöä jopa 
–30 C pakkasesta
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BURRIS FULLFIELD E1 
3-9X40

ASE UTRA
SL5i

OPTILOCK

  TIKKA
  BLACK LINE
-PAKETTI 

Pelkistetyn tyylikäs Tikka T3x Lite .308 Win synteet-

tisellä tukilla on helppohoitoinen sekä varma valinta 

metsästäjälle, joka haluaa tarkan ja laadukkaan 

metsästyskiväärin. Optilock-asennettu Burris 
Fullfi eld E1 3-9X40 on laadukas ja luotettava 

kiikaritähtäin, jonka optiikka on vertaansa vailla. 

Kokonaisuuden viimeistelee kevyt ja kompakti 

Ase Utra SL5i -äänenvaimennin.

Koko paketti nyt vain  1 590 €


