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Esteet on tehty ylitettäviksi
- Afrikan jahdille pyörätuolilla 

Matkataan ajatuksissa vuoden 2017 
maaliskuulle. Olen nousemassa East 
Londonin lentokentällä koneeseen 
ikimuistoisen metsästysmatkan jäl-
keen. Retki oli rankka, mutta kokemi-
sen arvoinen invalidille, joka kulkee 
pyörätuolissa. Haikeana katsoin viime 
hetken maisemia lentokentältä ja mie-
lessä kävi, että palaanko vielä uudes-
taan tänne.

Tähän sain vastauksen reilun vuoden 
päästä. Ajatus poltteli mielessä pit-
kään ja asiaa keskusteltiin moneen 
kertaan ystäväni Tapio Törmän kans-
sa, joka oli kanssani jo ensimmäisellä 
Afrikan reissulla parinani.

Oma päätökseni varmistui pitki-
en keskustelujen aikana ja sitten al-
koi tiukka säästökuuri mahdolliseen 
reissuun. Tapio ja Tero kävivät kes-

hänen ystävä Teemu Lahti lähtee sa-
maan aikaan metsästämään Iron Ga-
teen. Teemu on omanlaisensa maail-
manmatkaaja, ja koska hän käy paljon 
ulkomailla harrastuksensa vuoksi, on 
hän varmasti tottunut erilaisiin haas-
teisiin matkan teossa. 

Tapasin Teemun jo vuonna 2017 
Iron Gatessa, mutta kuljimme niin eri 
polkuja tuon viikon ajan. Tutustuin 
Teemuun paremmin syksyllä 2018 ja 
yhteinen sävel löytyi ammuntaurhei-
lusta ja metsästyksestä. Lisäksi aja-
tuksemme ja huumorimme kohtasi-
vat.

Vuosi vaihtui ja tammikuussa Tee-
mu tuli luokseni kylään ja lähdim-
me radalle testaamaan hänen 375 
H&H:a. Itselläni on 308 W ja arvelut-
tavaa oli kokeilla isoa kivääriä. Alus-
tavan kokeilun jälkeen tuntui, että 

kusteluja matkasta, sillä vammani ai-
heuttaa paljon rajoitteita esimerkiksi 
liikkumisen suhteen metsästyksessä 
ja tietenkin myös muun toiminnan 
ohessa. Ensimmäisellä kerralla saim-
me kokemusta siitä, mitä vaaditaan 
PH:lta ja metsästystilanteelta, kulke-
minen auton lavalla ja yleensä maas-
toautoon nousu ja niin edelleen.

Tero ja Melissa saivat järjesteltyä 
PH:ksi Arno Audien ja hänelle tarvit-
tavan muun miehistön. Eli kaikki olisi 
siltä osin kunnossa.

2018 keskustelimme Tapion kanssa 
siitä, että kuka olisi parini Afrikassa. Ta-
pio ja vaimonsa Tiina lentäisivät omia 
polkujaan ja tulisivat kyllä samaan ai-
kaan, mutta lähtisivät eri aikaan pois. 
Kuitenkin tarvitsen avustajaa ja tut-
tua matkakumppania matkalla selviy-
tymiseen. Syksyllä Tapio ilmoitti, että 
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nyt on kaikki kunnossa myös tuon 
puolesta.

Vihdoin koitti maaliskuu 2019 ja 
Helsinki-Vantaan lentokentällä oli jo 
porukka kasassa. Tuttuja ja uusia kas-
voja oli ryhmässä ja keskustelu kään-
tyi yllättävän nopeasti tulevaan viik-
koon. Hyvällä porukalla matka sujui 
kommelluksitta ja Johannesburgissa 
oli Tapio ja Tiina odottamassa. Matka 
jatkui kohti East Londonia ja kentäl-
le saavuttuamme vastassa oli tuttua 
porukkaa Iron Gatesta. Tästä alkoi 
viikko, joka jätti ison jäljen sieluuni.

Kun saavuimme illalla perille, niin 
saimme lämpimän vastaanoton vie-
raanvaraiselta perheeltä. Hyvää ruo-
kaa, muutama hyvä drinkki ja suun-
nitelmat aamuksi oli illan ohjelma. 
Näiden jälkeen peti kutsui ja nukku-
mattia ei tarvinnut kauaa odottaa.

Aamulla auringon noustessa näin 
tutut maisemat, joissa on monta ker-
taa unelmissa matkannut. Aamukah-
vin kera kävimme Arnon kanssa tu-
levaa viikkoa läpi. Lisäksi huomio 
kiinnittyi suunnitelmiin, koska hän 
oli valmistautunut pyörätuolilla va-
rustettuun metsästäjään. Tavoittee-
na ei ollut mitään tiettyä eläintä, 
mutta päätimme antaa tilanteiden 
kehittyä oma rataa ja katsotaan sit-
ten…

Ensimmäisenä päivänä Teemu 
sai impalan ja sain olla aitiopaikalla 
todistamassa kaatoa. Päivä kääntyi 

kohti iltaa ja omalle kohdalle ei saatu 
hyvää paikkaa ampumiseen. 

Toisena päivänä oli sitten oma 
vuoroni. Eräksi sain mustan spring-
buckin ja seepran. Kaksi kaatoa rei-
lun puolen tunnin sisään. Vieläkin 
hymyilyttää, kun jo talvella suun-
nittelimme Teemun kanssa seepran 
kaatamista. Monta kertaan keskuste-
limme siitä, että mihin seepraa kan-
nattaa osua. Teemun kiväärissä oli 
kiikari ihan kohdillaan, koska lauka-
us osui juuri siihen kaavailtuun koh-
taan, mikä on optimaalinen osuma-
kohta. Myöhemmin Teemulle tuli 
tilaisuus ampua springbuck ja hetki 
käytettiin hyväksi.

Kolmantena päivänä haimme vie-
lä puuttuvaa impalaa, mutta emme 
saaneet tilaisuutta. Teemu sai myös 
haluamansa seepran kaadettua.

Neljäs päivä impalan perässä oli 
pitkä. Myöhään iltapäivällä aukeni ti-
laisuus yrittää, ja vihdoin ja viimein 
odotus palkittiin ja päivä päättyi hie-
noon kaatolaukaukseen.

Viidentenä päivänä tarjoutui 
mahdollisuus lähteä tutustumaan 
East Londoniin. Ohjelmaan kuului 
käynti aseliikkeessä ja eläintäyttä-
mössä. Paljon oli nähtävää ja myös 
seuraavalle kerralle lisää ihmeteltä-
vää. 

Illalla Tero heitti ilmaan kysymyk-
sen, että olisimmeko kiinnostuneita 
elandeista. Teemu ja muut olivat he-

ti valmiina viimeisen päi-
vän erikoisjahdille poru-
kalla. Teemulla siis vaihtui 
mountain reedbock elan-
diin, kun tilaisuutta tar-
jottiin, mutta itselläni ei 
rahkeet riittäneet enää 
tähän lähtöön.

Kuudes ja viimeinen 
metsästyspäivä aukeni 
naapuritilalla, kohteena 
elandit. Viidestä eläimes-
tä oli edellisenä iltana 
tehty diili. Teemulla kaa-
tohomma onnistui hyvin 
ja ehkä oli vikatikki, että 
menin kaadolle mukaan. 
Polte elandiin heräsi. 

Teemun elandin kar-
vaa silitellessä mieleen 
juolahti, että jos ei nyt 
yritä, niin koti-Suomes-
sa harmittaa. Pohdittua-

ni mahdollista kaatoa hetken, tein 
lopulta päätöksen yrittää. Arno löysi 
hyvän paikan ja avustajat auttoivat ja 
olivat tukenani. Onhan eland hirven 
kokoinen! Tuohon laukaukseen lop-
pui tämän kertainen Afrikan metsäs-
tys ja eland tuli eräksi.

Suuret kiitokset tästä kokemuk-
sesta Iron Gatelle ja perheelle! Kii-
tos Jussi R. ja Valtteri H., vaikka ohi-
ampumisiakin tuli. Teitte unelmasta 
mahdollista. Erikoiskiitos Arno. Olet 
huippu PH! Annoit mahdollisuuden 
liikuntavammaiselle kokea sen, mitä 
on Afrikkalainen metsästys parhaim-
millaan.

Teidän kaikkien kanssa on hyvä 
ampua luottavaisesti yli 200 m:iin, 
saati Raisiossa kaurista tai peuraa 50 
m päähän kylmässä… ;)

Teemu, olimme melkoinen kak-
sikko. Tästä jatketaan. 

Kiitos!
- Kaitsu
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Ruotsi:

4-päivän 
kyttäys-
metsästys
Ei kaatomaksuja

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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Confi dence in 
toughest conditions.
ZEISS rifl escopes

 Discover more about the testing procedures and all
ZEISS rifl escopes at reallife-hunting.zeiss.com

Shock test Temperature shock Extreme cold Immersion test Continuous shock test

Tested in the laboratory. Proven in nature.

Our testing procedures push ZEISS hunting optics to the absolute limit.
This guarantees reliability in the harsh conditions of everyday hunting.

• Over 800 shocks with g-forces up to 1,500 

• Temperature shocks from -25 °C to 50 °C within a few minutes

• 16 hours in a climate chamber at -40 °C

• Simulated continuous rain and total immersion of the optics
 in a water column

• 90 minutes of continuous vibration in various directions



Pohdintoja kaksoisluodikoista
Olen asunut viimeiset 10 vuotta Suo-
men ulkopuolella, joten mahdollisuu-
teni metsästykseen ja ammuntaan 
ovat olleet hyvin rajoitetut. Singapo-
ressa asuessani mahdollisuudet oli-
vat pyöreät nolla.

Palaan tänä kesänä Suomeen ja 
tällä kertaa pysyvästi. Koska työsken-
telyni tulee olemaan huomattavasti 
kevyempää tulevaisuudessa, päätin 
palata vanhojen harrastusteni pariin, 
eli jatkaa metsästys- ja ammuntahar-
rastuksiani.

Ensimmäinen mielenkiintoni koh-
de oli löytää uusi, minulle täysin sopi-
va haulikko. Päätin hankkia parhaan 
mahdollisen päällekkäispiippuisen 
haulikon, väljyydeltään 12/76. Hau-
likon pitää soveltua hyvin sekä rata-
ammuntaan että metsästykseen.

Löysin mitä etsin ja kyseessä on 
täysin ”Bespoke” haulikko, jonka 
suunnittelu alkoi haulikon sovitta-
misella sekä haulikon tasapainosta 
päättämällä. Tätä varten vietin päivän 
West London Shooting School:ssa Ja-
mes Purdey & Sons:in kustantamana 
ja toisen päivän Holland & Holland 
Shooting Ground:in radoilla tukkia 
sovittamassa. Lopulta prosessi kulmi-
noitui kysymykseen Holland & Hol-
land vai Purdey? Aseet olivat kovin 
saman hintaisia ja teknisesti hyvin lä-
hellä toisiaan. Viime metreillä valin-
ta oli helppo ja asettani rakennetaan 
parasta aikaa. Se on toivottavasti val-
mis kesäksi 2020.

Tämä prosessi sai minut ajattele-
maan kaksoisluodikoitani. Miksi joku 
ase tuntuu hyvältä ja toinen ei ja on-

ko ”tupla” ylipäätään tarpeellinen ja 
järkevä hankinta. Keskustelen nyt kol-
mesta kaksoisluodikostani ja muiste-
len kolmea tapausta, joissa kahdesta 
piipusta samassa aseessa on ollut jo-
tain hyötyä. Huomautan, että kaikki 
kolme asetta on rakennettu minulle 
ja tukit on mitoitettu noin 20 vuotta 
sitten H&H:n radoilla tehtyjen mitoi-
tusten perusteella. Kaikissa aseissani 
on pikakiinnitteinen kiikari.

Heym 88B kahdella 
piippuparilla, .375 H&H Fl. 
Mag. ja .470 N.E.

Tämä ase on kaunis kuin koru. Onko 
se järkevää, on jo täysin toisen kes-
kustelun aihe. Heymilla olen ampu-
nut useampia puhveleita, norsun, 
sarvikuonon, leijonan ja runsaasti ta-
sankoeläimiä kuten pari elandia, ku-
duja, jne. Olen käyttänyt molempia 
piippupareja jahdeissani.

Olin Afrikassa puhvelijahdissa. 
Aseen .375 piipulla oli jo samalla mat-
kalla kaatunut komea leijona ja nyt 
vuorossa oli puhveli. Olimme alueel-
la jossa oli nähty useasti hieno puh-
veli jonka sarvien arveltiin olevan jo-
pa 45 tuumaa leveät eli kyseessä oli 
ehdoton ennätystrofee. Mukanani oli 
tri Peter Harris, riistabiologi, joka oli 
myös yksi Afrikan kokeneimmista am-
mattimetsästäjistä. Matkassamme oli 
myös ammattimainen videokuvaaja 
tallentamassa muistoja itselleni, ei jul-
kiseen levitykseen.

Lyhestä virsi kaunis. Muutaman 
päivä etsiskelyn jälkeen löysimme 
puhvelin ja se oli yksin. Minulla oli 
Heym kaksoisluodikko .375 Flanged 
N.E. piipuilla ja Peterillä oli Brnon luk-
korunkoon rakennettu .500 Jeffery.

Pääsimme noin 18 metrin päähän 
puhvelista ja ammuin ensimmäisen 
piipullisen, jossa minulla oli Kynochin 
300 gr soft nose Woodleigh:n luodil-
la. Ammuin tarkasti tähdätyn lauka-
uksen ja yritin osua puhvelia sydä-
meen. Osuinkin, mutta puhveli näki 
meidät ja ryntäsi suoraan kohden. Pe-
ter ampui kiväärillään viistosti puh-
veliin ja videolta näkyy kuinka .500 
luoti lävisti koko eläimen mennen si-
sään aivan etujalan edestä ja tullen 
ulos jostain takajalan edestä eläimen 
toiselta puolelta. Puhveli vain lisä-
si vauhtiaan ja hieman alle 2 sekun-
tia ensimmäisestä laukauksesta eläin 
oli edessäni, laski päänsä puskeak-
seen… jolloin ammuin toisella piipul-
la puhvelia niskaan pudottaen ja hal-
vaannuttaen sen. Luotina Woodleigh 
300 gr kokovaippa. Pidin siis toisessa 
piipussa puolivaippaa ja toisessa ko-
kovaippaa. Minun piti vielä ladata ase 
ja ampua maassa olevaa eläintä silmi-
en väliin sen lopettamiseksi. Nyt 45 ¼ 
tuuman puhveli on asehuoneeni sei-
nällä Jani Peuran tekemänä trofeena.

Tarinan opetuksia:

Ensimmäinen laukaus lävisti sydä-
men, mutta sydän sattui olemaan 
juuri osumahetkellä tyhjä, eli sydä-
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messä oli vain pieni 9.5 mm:n reikä. 
Olisi ollut parempi odottaa, jotta oli-
sin päässyt ampumaan eläintä la-
paan. Tällainen laukaus olisi ollut py-
säyttävämpi.

Peter käytti kokovaippaa ja se pu-
halsi puhvelin läpi kuin nuoli. Tällai-
sessa skenaariossa puolivaippa olisi 
antanut paljon enemmän tehostaan 
kohteeseen.

Kaksoisluodikko oli paikallaan. Ti-
lanne oli niin pelottava, että videoku-
vaaja lähti pakoon Peterin ammuttua 
ja itse olisin saattanut räpeltää pult-
tilukon kanssa, sillä puhvelin lähties-
sä meitä kohden, elimistööni virtaava 
adrenaliini  vaikutti käsittämättömän 
nopeasti.

Peter ei ollut juonut alkoholia noin 
20 vuoteen ja itsekään en koko mat-
kan aikana. Vaikka puhvelin ollessa 
maassa oli vielä aamu, jaoimme Pete-
rin kanssa litran viskiä hetkessä ja sen 
jälkeen siirryimme jäljittäjien pikai-
sesti hakemiin muihin juomiin. Nyt 
noin 15 vuotta myöhemmin muis-
tan tapahtuman kuin eilisen päivän. 
Puhveli oli seitsemäs jonka ammuin. 
Vannoin, että en enää koskaan lähti-
si puhvelijahtiin. Kuitenkin palattua-
ni kotiin, varasin heti uuden matkan 
Zimbabween metsästääkseni kah-
deksanteni. En saadakseni lisää tro-
feita, vaan voittaakseni pelkoni. Näin 
tapahtui – osittain. Puhveli- ja norsu-
jahti saavat kämmeneni hikoamaan 
vielä tänäkin päivänä.

Krieghoff Teck kahdella 
piippuparilla, 9.3 x 74R ja 
.30R Blaser

Hulluus ilmenee monin tavoin. Mi-
nulla yksi monista hulluuden ilmene-
vistavoista liittyy Krieghoffin aseisiin. 
Tilasin aikanaan Trumpf drillingin 7 
x 57R ja 2 x 20/76 Brileyn vaihtosu-
pistajilla, Teck haulikon 12/76 myös 
Brileyn supistajuila sekä Teck kak-
soisluodikon kahdella piippuparilla. 
Kaikkiin aseisiin valitsin saman kai-
vertajan tekemät kuviot; tammen-
lehtiä sekä hopeaupotuksina tehdyt 
aseen luonteeseen sopivat eläinai-
heet. Kaksoisluodikossa aiheina ovat 
toisella sivustalla hirvet, toisella kar-
hu. Drillingissä ja haulikossa on myös 
suomalaiset eläinaiheet. Eläimet viit-

taavat pohjoisiin jahtimaihin, tam-
menlehvät eurooppalaiseen metsäs-
tykseen.

Olen ampunut viisi karhua, sekä 
Euroopassa että Kalliovuorilla Kana-
dassa. Kaikki karhut olen metsästä-
nyt jäljittämällä ja kiväärini väljyys on 
aina ollut 9.3 mm.

Olin Brittiläisessä Kolumbiassa  
karhun kevätjahdissa toista kertaa ja 
päättänyt ampua hyvän mustakar-
hun (Ursus americanus). Hienon rus-

keakarhun (Ursus arctos) olin saanut 
aikaisemmin kotikulmien läheisyy-
destä. Paikallisen oppaani kanssa jäl-
jitimme Kalliovuorilla päivän näke-
määmme hienoa mustakarhua joka 
oli juuri noussut talvipesästään. Päivä 
oli hankala, koska tuuli oli lähes myrs-
kylukemissa.

Iltapäivällä kierrettyämme pitkän 
lenkin pienen järven toiselle puolelle 
tavoitamme karhun ja näimme koh-
teemme syömässä kasvillisuutta etu-
viistoon oikealla meistä. Pääsimme 
noin 120 metrin etäisyydelle karhus-
ta ja valmistauduin ampumaan. Sa-
malle huomasimme samalla etäisyy-
dellä etuvasemmalla vaaleanruskean 
mustakarhun ja päätin nopeasti am-
pua sen. Karhu kaatui ensimmäises-
tä laukauksesta ja oppaani Dwayne 
näytti, että kiväärissäni on toinenkin 
piippu. Se koitui alkuperäisen koh-
teemme surmaksi. Karhudublee, ajat-

telin. Jotain erikoista, josta voin ker-
toa myös lastenlapsilleni.

Tämä oli hieno kokemus karhuai-
heisella kaksoisluodikolla. Asian kään-
töpuolena oli se, että metsästyspäiviä 
oli jäljellä 5 ja mustakarhuluvat käy-
tetty. Onneksi minulla oli vielä lupa 
harmaakarhuun, mutta se on jo toi-
nen tarina.

Nautimme samana iltana tupla-
kaadon kunniaksi virolaisen ystäväni 
Andreksen kanssa hieman erinomais-

ta kanadalaista punaviiniä. Aamun 
valjetessa metsästysoikeuksia hallin-
noiva outfitter totesi, että hän ei ol-
lut koskaan ennen nähnyt kahden 
rohjon juovan laatikollista viiniä yön 
aikana. No, aamulla lähdimme kat-
somaan riistaeläimiä, jälleen jalan ja 
näimme päivän aikana yli 10 musta-
karhua, hirviä ja hirveä saalistavan ah-
man. Päivän päätteeksi ruoka maistui 
ja olo oli muutoinkin kuin rippikoulu-
laisella. Raikas ulkoilma virkistää.

Karl Haupmann, Ferlach, 
.375 Flanged Magnum Nitro 
Express

Tämän aseen ostin juuri ennen muut-
toani Suomesta. Maksoin sen, mutta 
en ole vielä ”ehtinyt” hakea sitä. Ku-
luvan vuoden aikana tämäkin muut-
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taa asehuoneeseeni jykevään kassa-
kaappiin Helsingin Jollakseen.

Tämän aseen hankintaan liittyy 
paljon suunnittelutyötä. Esitin toivei-
nani (lue: vaatimus) mm. seuraavat:
- Aseen täytyy olla kevyt, mielellään 

noin 4.0 kg
- Sen täytyy olla ehdottoman tarkka 

ja tasapainoinen
- Piippujen tulee olla parhaasta Böh-

lerin teräksestä ja rakenteeltaan 
”demiblock”

- Pyöristetty lukkorunko alasalvalla 
ja tarkoilla ejektoreilla

Kaiverrusaiheena valitsemani af-
rikkalaisen savannin kasvit ja kukkien 
piti puhjeta leopardin pääksi aseen 
molemmissa kyljissä

Teoreettisesti .375 Flanged Mag-
num N.E. soveltuu kaikelle afrikkalai-
selle riistalle ja se on myös laillinen 
kivääri myös vaarallisimmalle riistal-
le. Vuonna 1912 H&H:n kehittäes-
sä väljyyden, heillä oli loistava idea: 
aseeseen ladattiin patruunoita 235 
grainin, 270 grainin ja 300 grainin 
luodein sekä koko- että osavaippaisi-
na. Ja kaikkien luotien osumapisteek-
si määriteltiin sama piste 100 metrin 
etäisyydellä 

Siis kaksoisluodikko joka soveltuu 
kaikkeen riistaan metsäkauriista Big 
Five eläimiin Afrikassa.

Keskustellaan nyt tämäkin: eu-
rooppalainen väljyys 9.3 x 74R on lä-
hes ballistinen kaksonen .375 H&H 
Flanged Magnumin kanssa. Katso-
kaamme vaikka yleisimpiä arvoja:

9.3 x 74R, luoti 286 grainia, lähtö-
nopeus 2,362 jalkaa sekunnissa. Luo-
din halkaisija 9.3 mm

.375 Flanged, luoti 300 grainia, 
lähtönopeus 2,425 jalkaa/sec. Luodin 
halkaisija 9.5 mm.

Mikään eläin ei huomaa eroa 9.3 
ja 9.5 mm luodin välillä. mutta .375 
on laillinen suurriista-patruuna ”kaik-
kialla” Afrikassa, 9.3 ainoastaan hyvin 
rajoitetusti. Olen aikaisemmin kerto-
nut kuinka kaadoin puhvelin (laitto-
masti) Kilombero North -alueella Tan-
saniassa käyttäen 9.3 x 62 -luodikkoa. 
Tämä toimi hienosti, mutta .375 on 
laillinen minimi esim. Tansaniassa. 
Eli ”supertuplaani” valintani oli .375 
H&H Flanged N.E. väljyys. Aseen luo-
tettavuuden varmistamiseksi valitsin 
laippakantapatruunan, en normaalia 
”belted” .375 H&H patruunaa.

Koeammuin uuden aseeni usein 
Ferlachissa. Ihmettelin sen ilmiömäis-
tä tarkkuutta ja sitä, että sen rekyy-
li oli huomattavasti vähäisempi kuin 
esim. Krieghoffin kaksoisluodikossa-
ni. Karl ja Gerd Hauptmann selittivät 
perusteellisesti kuinka he saivat tä-
män aikaan, mutta selitykset vaati-
sivat pitkän teknisen artikkelin. Kiin-
nostuneille liitän Gerd Hauptmannin 
yhteystiedot. Gerd on Karl Haupt-
mannin nykyinen omistaja, insinööri 
ja aseseppä ja kuten eräs jo puolittain 
eläkkeellä oleva 64-vuotias  James 
Purdey & Sons:in aseseppä ja -suun-
nittelija sanoi: ”kiistatta eräs maail-
man parhaista asesuunnittelijoista 
ja-sepistä”. Gerd on myös herrasmies 
ja hän kuuntelee vaikka viikon asiak-
kaan erikoistoiveita toteuttaakseen 
ne.

Aikanaan Viron teollisuus järjes-
ti eksklusiivisen vuosittaisen jahti-
matkan Viron miespuolisille minis-
tereille, keskuspankin pääjohtajalle, 
puolustusvoimien komentajalle ja 
parille teollisuuspohatalle. Matka oli 
aina jossain ulkomailla: Puolassa, Un-
karissa, Espanjassa tai Itävallassa. Mu-
kaan kutsutiin aina sama hullu suo-
malainen.

Matkan järjestäjien pyynnöstä 
Gerd Hauptmann organisoi suuren 
päivän mittaisen ajojahdin Itävallassa 
alueella, jossa metsästettiin  kahtena 
päivänä vuodessa. Toinen jahtipäivä 
oli aina varattu jo eläköityneelle Es-
panjan kuninkaalle.

Meitä oli 14 tai 15 miestä ja ky-
seessä oli ajojahti saaliseläiminä sak-
sanhirvi, kuusipeura, metsäkauris ja 
villisika. Tässä päivän ajojahtissa am-
muimme 124 eläintä, kaikkia met-
sästettäviä lajeja ja yksi ministereistä, 
taisi olla silloinen ympäristöministeri, 
ampui myös jäniksen. Meillä kaikilla 
oli vieressämme riistanvartija huomi-
oimassa osumat ja laskemassa kaa-
dot.

Osuin Hauptmannin kaksoisluo-
dikolla kaikkeen mihin tähtäsin ja 
”paikkalaukaus” lähti nopeasti aseen 
olemattomasta rekyylistä  sekä tasa-
painosta johtuen. En luonnollisesti 
ampunut muita kuin sellaisia kohtei-
ta, joihin uskoin osuvani. Loppupa-
raatin aikana, kun laukaukset ja osu-
mat kuulutettiin, saatoin olla melko 
tyytyväinen, vaikka olin kaukana Jah-
tikuninkaan tittelistä. Nolompaa oli 

silloisella sisäministerillä, jonka koh-
dalla huudettiin ”56 laukausta, ei yh-
tään osumaa”. Hienotunteisuudesta 
olen ”unohtanut” ko. hienon herras-
miehen nimen…  

Tämä jahtipäivä osoitti, että olin 
löytänyt kaksoisluodikon joka täytti 
kaikki toiveeni tuplasta. Täysin toinen 
asia on, onko tällaisen aseen hankki-
misessa järjen häivääkään, vai kan-
nattaisiko investoinnin sijaan hank-
kia kokemuksia.

Pohdintoja kolmesta 
tuplastani:
Heym
Tasapaino .375 piipuilla on siedet-
tävä. Tasapainopiste on lähes aseen 
taittokohdassa. Paino on sietämätön 
eli 5,300 grammaa. Sen sijaan .470 
piipuilla paino on oikean oloinen, 
mutta kevyemmistä piipuita johtuen 
aseen painopiste siirtyy liiaksi koh-
ti lukkorungon keskiosaa, eli aseen 
painopiste on liian takana. Näillä .470 
piipuilla aseen paino on 4,600 gram-
maa.

En voi suitsuttaa Heymin tark-
kuutta. Pienemmillä piipuilla osuu 
toki ladon oveen, mutta ase ei täytä 
ajatusta yleisaseesta. Lisäksi rekyyli 
.375 piipuilla on häiritsevä ja asesep-
pien mukaan se johtuu tiukaksi pora-
tuista patruunapesistä. Aseen rihlaus 
on tehty normaalille .375 magnumil-
le eikä samoilla rihlannousuilla, jota 
esim. H&H käyttää laippakantaiselle 
.375:lle.

Krieghoff
Aseen tasapaino on surkea 9.3 x 74R 
piipuilla, hieman parempi .30R Blaser 
piipuilla. Suuremmalla piippuparilla 
aseen tasapainopiste on lukkorun-
gon keskiosan takapuolella. Aseen 
tarkkuudesta minulla ei ole hyvää 
sanaa sanottavana etenkään 9.3 pii-
puilla. Maahantuoja antoi suorasa-
naisesti ymmärtää, että vika on tukin 
takana. Aseen paino 9.3 x 74R piipuil-
la on mukavat 3,800 grammaa.

Hauptmann
Aseen paino on 4,075 grammaa ja ta-
sapainopiste on aseen taittokohdas-
sa. Näin se on nopea ampua ja mie-
lestäni lähes rekyylitön. Tarkkuus 
on uskomattoman hyvä; 100 met-
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riltä kaksi laukausta osuvat vierek-
käin. Tässä ei ole tarvetta keskuste-
luun ”normeista”, josta maksamalla 
lisämaksun aseen tarkkuus ”taataan”. 
Valmistaja ei myöskään syytä asia-
kasta osaamattomuudesta.

Ostaisinko vielä 
kaksoisluodikon?
Kahdella piippuparilla en koskaan. 
Olen keskustellut paljon Holland & 
Hollandin sekä Purdeyn vanhojen 
aseseppien kanssa, jotka aina koros-
tavat kuinka aseen tasapaino on ää-
rimmäisen tärkeää. Näin Purdeylla 
kuinka aseita tasapainotettiin siten, 
että niiden painopiste oli täsmälleen 
Purdeyn unelmapisteessä. 

Mikäli ase varustetaan kahdel-
la eri piippuparilla, tasapainotus tu-
lisi tehdä toisen piippuparin pituutta 
muuttamalla. Hauptmannin luodik-
koni rakennettiin erityisesti tätä var-
ten suunniteltuun lukkorunkoon, jol-
loin sen tasapainopiste saatiin juuri 
oikealle kohdalle. Gerd Hauptmann 
tosin väittää, että hän ei koskaan tule 
tekemään toista asetta samoilla spe-
sifikaatioilla. Kuulemma liian työlästä.

Mikäli voittaisin lotossa päävoi-
ton, voisin hyvin tilata kaksoisluo-
dikon. Ensimmäinen valintani olisi 
Westley Richards, jonka ”Drop Lock” 
mallien hinnat alkavat £ 74,500 + 
VAT 20%. Seuraava valintani olisi jo-
ko H&H tai Purdey sivulukoilla, joi-
den realistiset ”alkaen” hinnat ovat € 
150,000 ja siitä ylöspäin. Kolmas va-
lintani olisi Karl Hauptmann Ferla-
chista, jonka .375 Flanged Magnum 
maksaa alkaen € 48,000 plus VAT. Ky-
seessä on aseen perusversio, joka se-
kin on upea.

Usein ihastellaan sivulukkoisia 
aseita. Minulla on viisi sivulukkoaset-
ta ja tähän päivään mennessä en ole 
ymmärtänyt sivulukkojen ihanuut-
ta. Rakenne on heikompi kuin runko-
lukkoisten, erityisesti tukin kohdalta. 
Historiallisesti sivulukkoaseita raken-
nettiin, jotta tarvittaessa aseen lukko-
ja voitiin korjata ja viritysjouset vaih-
taa helposti. Moderni, esim. Perazzin 
MX8 haulikossa käytettävä irrotet-
tava laukaisukoneisto (Trigger Plate 
Action) on helposti huollettavissa ja 
laukaisu on yhtä hyvä kuin sivulukko-
aseessa.
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Toukokuun alussa käydessäni Pur-
deyn tehtaalla  Lontoossa tein luon-
tevan kysymyksen nähdessäni, että 
käytännössä sivulukkoinen päällek-
käispiippuinen haulikko maksaa noin 
€ 100,000 enemmän kuin saman val-
mistajan Trigger Plate Action. Mo-
lemmat tehdään samassa paikassa, 
piiput valmistetaan samalla tavoin, 
tukkipuut valitaan samasta varastos-
ta, peruskaiverrus on yhtä vaativa se-
kä käytännössä sama. Molempien 
aseiden lukkojärjestelmät tehdään 
samojen tekijöiden toimesta, samas-
ta metallista, samoin metodein. Asei-
den viimeistelyyn käytetään saman 
verran aikaa ja laatukriteerit ovat yh-
teneväiset. Miksi sivulukko on niin 
hintava? Vanha asesuunnittelija ja 
-seppä vastasi: ”Lukkojärjestelmän 
sovittaminen tukkiin on vaativam-
paa ja sivulukko on perinteikkäämpi”. 
Niinpä niin… Esim. Westley Richard-
sin Drop Lock -systeemissä metsäs-
täjä voi halutessaan pitää mukanaan 
vaihdettavia varalukkoja.

Lopuksi

Kuten muisteloni kertovat, kaksois-
luodikosta saattaa joskus olla iloa. 
Kerron jutun lopuksi tositarinan sii-
tä, miten kaksoisluodikko pelasti päi-
väni ja tuottaa minulle edelleen iloa.

Kaikesta huolimatta todellisessa 
elämässä pulttilukkoaseella pärjää 
yhtä hyvin kuin kaksoisluodikolla.  Ja 
rahaa säästyy melkoisesti. Mielestäni 
pääasia on se, että pulttilukkoaseessa 
on ns. Mauser-lukko jota parempaa ei 
ole keksitty.

Mikäli jahtimaina on koko maail-
ma poislukien Big Five eli vaarallisim-
man riistan metsästys, paras yleisase 
on joko 9.3 x 62 tai .375 H&H Mag-
num. Mikäli ohjelmassa on säännölli-
sesti vaarallista riistaa, .404 Jeffery on 
hieno ase 9.3:n rinnalle. Ja mikäli tar-
vitset kevyempää kivääriä, .308 Win-
chester, .30-06 Springfield tai vaikka 7 
x 57 ovat kaikki erittäin toimivia kevy-
empiä aseita. Kaikki huippuaseita val-
mistavat yritykset valmistavat myös 
pulttilukkoaseita Mauser -lukkosys-
teemillä. Tällaisia ovat mm. H&H, 
Purdey, Karl Hauptmann, Westley 
Richards ja lista jatkuu. Budjetistaan 
tarkat metsästäjät voivat hankkia 
edullisen Brnon pulttilukkokiväärin, 

jonka voi kustomoida huippuaseek-
si. Tämä on yleisin afrikkalaisten am-
mattimetsästäjien käyttämä aihio 
heidän kivääreilleen.

Kaksoisluodikko saattaa 
tuoda aitoa iloa ja riemua
Oleessani ammattimetsästäjäkou-
lussa syvällä Afrikan puskissa, yksi 
kurssitovereistani oli suurisuinen, li-
haksikas vaan ei rakettitieteilijä. Näh-
dessään .470 kaksoisluodikkoni hän 
mourusi koeammuntaa. Kerroin, että 
kyseessä on erikoisase, lähes rekyyli-
tön sellainen. ”Ensimmäinen laukaus 
lähtee molemmista liipasimista pai-
namalla, jolloin toinen eliminoi re-
kyyliä. Tärkeää on, että asetta pide-
tään noin 2 cm olkapäästä.” jatkoin. 
Puupää ampui ja olen varma, että 
hän muistaa tällin yhtä hyvin kuin 

muistan kaverin ilmeen. Kaksoisluo-
dikko voi tuottaa aitoa iloa ja riemua!

Kari Luomakoski

Yhteystietoja:
Heym ja Krieghoff aseiden maahan-
tuoja on www.finnenterprise.fi

Karl Hauptmann aseet valmistaa ja 
myy www.hauptmann-rifles.com

H&H aseet valmistaa ja myy  
www.hollandandholland.com

James Purdey & Sons aseet valmis-
taa ja myy www.purdey.com

Westley Richards aseet valmistaa ja 
myy wwwwestleyrichards.com

talveksi!

■ Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

■ Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

★★★★

 

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. 0400 628 870 

Energiaa 
talveksi!

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

★★★★

– 3 0°CLämpöä jopa

pakkasesta

Kylmä- ja kuumahuolto Matikka Oy
Myllyvainiontie 33 , Lempäälä

Puh . 03 375 2484 , 0400 628 870

26 VUODEN 
KOKEMUKSELLA

Energiaa
koko vuodeksi!

■ Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

■ Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

■ OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 3 0°C

PANASONIC HE12PKE

Energiaa 
talveksi!

■ Panasonicin 
ilmalämpöpumput 
– testivoittajan laatua

■ Päälämmönlähteeksi 
Panasonicin ilma-
vesijärjestelmä

■ OSO-varaajat kestävät 
– 10 vuoden takuu

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

9 kW, 12 kW, 16 kW

– 3 0°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 
–35 C pakkasesta
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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 930 €
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: 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      300 € 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

enGLAnti
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Eräverkko on 
metsästys-

palveluiden 
kohtauspaikka

Niko Vuorenmaa

Maailma muuttuu ja digitaaliset pal-
velut kehittyvät kovaa vauhtia. Entä 
muuttuvatko metsästyspalvelut tar-
peeksi nopeasti sen mukana? 

Rupesimme puuhaamaan Erä-
verkkoa vuonna 2013, kun totesim-
me, kuinka vaikeaa internetistä oli 
löytää ja koostaa tietoa erilaisista 
metsästysmahdollisuuksista. Goog-
le oli hyvä työkalu, mutta loputto-
masti aikaa vievä. Hakukoneen on-
gelma on, että käyttäjän piti tietää 
juuri oikeat hakusanat, jotta haulla 
olisi merkitystä. Tämän jälkeen haki-
jan piti käydä satoja sivuja läpi, jotta 
mahdollisesti löysi etsimänsä ja pääsi 
vertailemaan tuloksia. Aloimme poh-
timaan, että eikö tätä voisi tehdä pa-
remmin?

Syntyi Eräverkko. Eräverkko on 
eräalan keskitetty kohtauspaikka, 
jossa eräpalveluita tarjoavat yritykset 
tavoittavat eräpalveluista kiinnostu-
neet kuluttajat entistä tehokkaam-
min. Tiedon etsintä ja löytäminen on 
helppoa. Mikä vain yritys, yksityis-
henkilö tai vaikka metsästysseura voi 
tarjota omia palveluitaan Eräverkon 
kautta. Eräverkko myy ja markkinoi 
tuotteita palveluntarjoajan puolesta. 
Kaupan toteutuessa Eräverkko perii 
välityskomission, eikä mitään kiintei-
tä kuluja ole. Tämä on reilua kaikille.

Eräverkon idealistinen tavoite on 
myös tuoda enemmän ihmisiä hie-
non metsästysharrastuksen pariin. 
Näin tapahtuu kun metsästysmah-
dollisuuksien ja tiedon löytymises-
tä on tehty yhä helpompaa. Palvelu 
avattiin alkuvuonna 2014 ja olem-
me nyt viiden vuoden ajan autta-
neet niin kotimaisia kuin ulkomaisia 
metsästäjiä. Vuosittain Eräverkos-
sa vierailee yli 200 000 kävijää eli lä-
hes kotimaisen metsästyssegmentin 
määrä.

Ehkä yleisin kysymys mitä minul-
ta kysytään Eräverkkoon liittyen on 
”eikö kaupallinen metsästyskulttuu-
ri tuhoa kotimaisen metsästysseuroi-
hin perustuvan toiminnan”? Ja vas-
taan joka kerta samalla tavalla: ei. 
Kotimainen metsästyskuluttuuri tu-
lee varmasti aina perustumaan met-
sästysseuroihin, joiden tarjoamia 
mahdollisuuksia kaupalliset palvelut 
täydentävät. Moni metsästysseura 
myy jo nyt esim. muutaman peuralu-
van vuodessa, jonka avulla he katta-
vat riistaruokinnasta syntyviä kuluja. 
Tämänkaltainen peuralupa onkin hy-
vä esimerkki Eräverkon kautta myy-
dyistä tuotteista. Metsästysseura Ete-
lä-Suomessa myy luvan, jonka usein 
ostaa kotimainen metsästäjä alu-
eelta, jossa peuranmetsästys ei ole 
mahdollista. Näin kaikki voittavat.

Kotimaisten mahdollisuuksien li-
säksi Eräverkon kautta myydään yhä 
enemmän ulkomaille suuntautuvia 
jahteja. Tällaisten jahtien myynnissä 
toimimme usein palveluntarjoajan 
laajennettuna myynti- ja markki-
nointiorganisaationa. Pyrimme sii-
hen, että vierailemme mahdollisim-
man paljon kohteissa, joita meidän 

kautta myydään. Näin olleen pys-
tymme kokoajan paremmin autta-
maan matkalle lähtöä pohtivia hen-
kilöitä. Myös Suomen Jahtimatkojen 
Etelä-Afrikan reissu tuli koettua huh-
tikuussa ja voi pojat kuinka hieno 
jahtiretki se olikin! Sinne pitää pääs-
tä pian uudestaan.

Tulevaisuus metsästyspalvelui-
den markkinoinnissa on hämärän 
peitossa. Isot kaupalliset sosiaalisen 
median (Facebook, Instagram, Twit-
ter jne.) alustat tekevät markkinoin-
nista kokoajan vaikeampaa heidän 
kanavissa. Kaikki ovat varmasti kuul-
leet Facebookin jatkuvista aseisiin 
liittyvistä rajoituksista, jonka sivu-
tuotteena myös metsästyspalvelui-
den näkyvyyttä on rajoitettu. Valitet-
tavasti näköpiirissä on, että tämän 
suuntainen kehitys jatkuu. Tämän 
vuoksi onkin ehdottoman tärkeää, 
että Eräverkon kaltaiset palvelut kas-
vavat ja kehittyvät, jotta tiedonjako 
pysyy avoimena myös tulevaisuu-
dessa.  

Tervetuloa vierailemaan Eräverkossa 
ja tarkkoja laukauksia! 
www.eraverkko.fi 
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Sorsastusta Rantasalmella

2-päivän paketti
Ajankohta: Alkaen 20.8.

Kesto: 2 yötä, 2 iltalentoa ja 1 aamulento

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

Organisaatio: Kaikki metsästyksen järjestelyt

Metsästysalue: Kartanon maille sorsastusta 
varten rakennetussa metsäojassa / kosteikos-
sa / lammessa

Ryhmän koko: 10 metsästäjää.

Hinta: 600 € / metsästäjä

Hinta ei sisällä: 

Matkaa Rantasalmelle, trofeiden kuljetuk-
sesta tai valmistuksesta koituvia kustan-
nuksia, tippejä,matkavakuutusta, lisäakti-
viteettejä, alkoholijuomia



maahantuoja:maahantuoja:

Myynti hyvin varustetuissa ase- ja urheiluliikkeissä. Katso lähin jälleenmyyjä osoitteesta hjorth.fi . 
Hinnat voimassa sitoumuksetta 15.12.2019 asti. 

Muunna tähtäinkiikarisi tehokkaaksi yökiika-
riksi ja näe pimeässä jopa 500 metriin.

ENTISTÄ ENEMMÄN OMINAISUUKSIA

    NiteSite Eagle
tunnistusetäisyys max. 500 m • 
5 x IR LED • paino 638g • toiminta- 
aika 5,8 h (IR-teho 50 %)

    NiteSite Wolf
tunnistusetäisyys max. 300 m •
3 x IR LED • paino 528g • toiminta- 
aika 6,5 h (IR-teho 50 %)

    NiteSite Viper
tunnistusetäisyys max. 100 m •
1 x IR LED • paino 418 g • toiminta- 
aika 7,4 h (IR-teho 50 %)

1
2

1 2 3

3

tarjous-
hinta

tarjoushinta

tarjoushinta
1199€

849€

579€

Eagle mallin tunnistusetäisyys on jopa 500 metriä. NiteSite-
pimeänäkölaitteen käyttö ei vaadi aseen uutta kohdistamista. 

Nopea asentaa. NiteSite toimii myös päivällä. NiteSite sovel-
tuu kaikille kaliipereille. Tuotteet valmistetaan Englannissa.

”Varmista laitteen käyttöön liit-

tyvät ra joitukset siitä maasta 

missä aiot metsästää. Suomes-

sa laitetta saa käyttää toistai-

seksi ainoastaan haavakon et-

sin nässä, sekä rottien, myyrien 

ja hiirien tappamiseen. (metsäs-

tyslaki 5§, 33§, 49§, metsästys-

asetus 14§)”

pimeänäkölaitteetpimeänäkölaitteet

• parannettu 940 NM 
infrapuna

• näyttöruudussa himmennin

• tallennusmahdollisuus 
R-Tek -kamerayksikössä

• kamerassa ulkoinen 
tarkennussäätö

Dark Ops Viper, 100 m

Dark Ops Wolf, 300 m 

Dark Ops Eagle, 500 m 

(kuvassa) 

1349€

999€

699€



espAnJA

Järjestämme  erilaisia jahteja
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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
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Vuoriruokoantilooppi/Mountain Reedbuck

Valkopäätopiantilooppi/Blesbuck

Hyppyantilooppi/Springbuck

Sukeltaja-antilooppi/

Duiker

Impala
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3. KAIVERRUKSET 4. MUUT
YKSITYISKOHDAT

2. TUKIN
LAATULUOKKA

1. TUKKIMALLI

Räätälöity Sako 85 -kivääri vaatimustesi mukaan

Kivääri on enemmän kuin osiensa summa. Suunnittele toiveidesi kivääri online-
konfiguraattorissa, ja taitavat aseseppämme Riihimäellä hoitavat loput.

Konfiguraattori laskee samalla kätevästi aseesi hinnan.

RAKENNA OMA
CUSTOM-KIVÄÄRISI

custom.sako.fi

KONFIGURAATTORI HELPOTTAA VALINTAASI 

Sako Custom -konfiguraattori tarjoaa jopa tuhansia erilaisia yhdistelmiä, joilla voit luoda 
aseestasi juuri sinulle sopivan yksilön. Valitse itse miten aseesi luodaan eri tukkimallien, 

puun laadun, kaiverrusten sekä muiden yksityiskohtien laajasta valikoimasta.  
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Palasimme juuri kotiin hämmästyttä-
vän kauniilta metsästysmatkalta Iron 
Gate Safarilta East Londonista Etelä-
Afrikasta, ja nyt haikeana muistelem-
me ihmellistä seikkailuamme.

Matkalle lähdössä meitä oli mie-
heni, minä ja 14-vuotias pojanpo-
kamme, jonka tarkoitus oli metsästää 
kiväärillä 2/1 jahtina, itselläni muka-
na oli metsästysjousi ja metsästys ta-
pahtuisi 1/1 jahtina. Suurin toiveeni 
oli päästä kaatamaan pahkasika jou-
sella, tietysti muutkin kaadot kiin-
nostivat, mutta ensin olisi päästävä 
riittävän lähelle...

Aikaisempi jousimetsästyskoke-
mukseni perustuu kyttäysmetsästyk-
seen, mutta nyt oli tarkoitus lähteä 
oppaani Jeremyn kanssa hiipimällä 
lähestyä eläimiä, ja tämä oli minul-
le täysin uutta ja jännittävää, ja jän-
nitystä lisäsi vielä se, että jouseni on 
suhteellisen kevyt, 41 paunaa ja ve-
topituus 26,5. 

Henkilökohtaisesti ajattelin, että 
kyttäysmetsästys vaikka juomapai-
kalta antaisi enemmän mahdollisia 

Afrikan metsästysmatka 
huhtikuussa 2019

tilanteita kuin hiipimällä metsästä-
minen, lisäksi olin huolissani riittäisi-
kö fyysinen kuntoni?

Oppaani Jeremy oli kuitenkin 
vahvasti sitä mieltä, että hiipimällä 
saadaan riittävästi tilanteita aikaisek-
si ja se olisi minulle paljon palkitse-
vampaa, kuin kyttimetsästys. Ja voi 
hiton hiton hitto millaisen kokemuk-
sen sainkaan tällä reissulla, en tule si-
tä koskaan unohtamaan.

Ensimmäinen 
metsästystilanne
Ensimmäinen metsästystilanne 
osoittautui todella jännittäväksi, kun 
löysimme lauman blesbuckeja, joi-
ta lähdimme lähestymään. Joukos-
ta osa oli makuulla ja osa seisoskeli 
eli useita yksilöitä, jotka saattaisivat 
helposti havaita meidät. Onnistuim-
me kuitenkin hitaasti mutta varmasti 
lähestymään laumaa. Hiipiessämme 
lähemmäs blesbuckeja huomasim-
me äkkiä, vain 37 metrin päässä, kak-

si kuusipeuraa, uroksen ja naaraan. 
Pitäydyimme kuitenkin alkuperäises-
sä suunnitelmassamme, eli jatkoim-
me hiipimistä kohti blesbuckeja. 

Jeremy valikoi laumasta suuren 
yksilön, meistä 34 metrin etäisyydel-
lä, tätä lähenpänä oli useita nuoria 
ykslöitä, mikä teki tilanteesta vielä-
kin jännittävämpää.

Itse ampumatilanne onnistui täy-
sin ja suuresta blesbuckista tulikin 
ensimmäinen jousella kaatamani 
eläin Afrikassa.

Vielä samana iltatana pimeän 
laskeuduttua hiivimme muutamille 
bushpigien ruokailupaikoille, katso-
maan kävisikö vielä niin hyvä tuuri, 
että joku yksilö olisi ollut ruokaile-
massa. Valitettavasti niin ei käynyt, 
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mutta oli todella mukava tavata pai-
kallisia jousimetsästäjiä ja vaihtaa 
kuulumisia, kokemuksia ja ajatuksia 
jousimetsästyksestä.

Kuusipeura

Seuraavat 1,5 päivää metsästimme 
kuusipeuraa. Se oli todella kiinnosta-
vaa, sillä Tanskassa kuusipeuran kaa-
taminen jousella, jota käytän, on kiel-
letty.

Metsästys oli todella haastavaa. 
Kuljimme rinteitä ylös ja alas, hypim-
me kallioilta, kiipesimme aitojen yli 
ja ryömimme ali, olin niin poikki, että 
en jaksanut lähteä enää kiertämään 
takaisin autolle, vaan kahlasimme 
kainaloita myöden joen yli, jolloin 
matka lyheni huomattavasti. Vesi oli 
virkistävän kylmää, ja vaatteet kui-
vuivat päivän aikana.

Toisen päivän iltana näimme 
ison ja todella kauniin kuusipeurau-
roksen, joka lähestyi meitä. Jäimme 
puunrungon taa piiloon passiin, jos-
ta pääsin sen kaatamaan. Etäisyyttä 
ampumahetkellä oli 23 metriä.

Impala vai pahkasika

Eräänä päivänä olimme impalaa et-
simässä, kun näimme kauempana 
warthogin, kiikareilla tarkastelu pal-
jasti sen suureksi urokseksi, jolla oli 
mukavan kokoiset hampaat. Läh-
dimme tietysti heti sitä lähestymään 
ja pääsimmekin ampumaetäisyydel-
le, sillä pahkasialla ei ollut meistä mi-
tään hajua. Laukaistessani näin kau-
hukseni nuolen menevän hieman 
sian alitse ja ihmettelimme, että mi-
tä tapahtui, kunnes tajusimme täh-
täimeni laserin lukeneen etäisyyden 
väärin. Tähtäin kertoi 21 metriä, kun 
todellinen etäisyys olikin 25 metriä. 
Ilmeisesti virheellinen etäisyys oli 
tullut jostain heinänvarresta ja petty-
mys oli aivan valtava.

Seuraavana päivänä menimme 
toiveikkaina samalle alueelle, josko 
näkisimme ison sian uudelleen...

Ja näimmekin, oliko se sama, en 
voi vannoa, mutta samalta se näytti, 
ja ei kun lähestymään hiipien. Pahka-
sika istui minuun nähden poikittain. 
Olin todella hermostunut eilisestä 
epäonnistumisestani, ja kun laukai-
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sin nuolen, se meni hiuksen hienosti 
eläimen hartioiden yli. Harmin paik-
ka, jos eläin olisi seisonut...

Edellisen päivän epäonnistumi-
nen ja pettymys ei tuntunut enää 
miltään, vaan nyt vasta surkea olo 
olikin uuden pettymyksen myötä. 
Mutta turha on itkeä maahan kaatu-
nutta maitoa.

Pian tämän jälkeen päästiin yl-
lättävän helposti lähelle muutamaa 
springbuckia ja ammuin nuolen mat-
kaan etäisyydestä 27 metriä, eläin 
säntäsi pakoon, mutta pako päättyi 
20 metriin. Olin todella helpottunut 
ja kiitollinen tästä onnistumisesta.

Kolmas kerta toden sanoo

Vielä samana päivänä illansuus-
sa sain kolmannen mahdollisuuden 
pahkasikaan.

Tilanne oli hyvä, eläin poikittain 
ja etäisyyttä miellyttävät 24 metriä, 
mutta juuri kun laukaisin nuolen, si-
ka otti askeleen eteenpäin, ja nuoli 

lensi selvästi liian taakse. Jäljitimme 
eläintä pitkän matkaa ylös rinnettä, 
jossa se oli asettunut syvään koloon 
kivien väliin, eikä meillä ollut mitään 
mahdollisuutta saada sitä ulos sieltä. 
Aivan hirveää!!!

Kerran näimme komean kudun, 
josta opas sanoi, ettei mahdollisuut-
ta jouselle ole, mutta voisin yrittää 
kaataa sen kiväärillä. Vastasin että 
totta ihmeessä. Jätimme jousen au-
tolle ja otimme oppaan kiväärin sekä 
kolmiotikut mukaan ja lähdimme hii-
pimään lähemmäs.

Kaikki tapahtui kuin elokuvissa, 
kepit ylös ja laukaus matkaan. Miten 
kaunis ja komea tuo eläin onkaan, 
olen niin onnellinen tästä kaadosta.

Illalla lähdimme taas yrittämään 
pensassikaa niiden ruokintapaikoil-
ta, mutta tulos jäi sen osalta yhtä lai-
haksi kuin edelliselläkin kerralla. Ta-
pasimme kuitenkin taas uusia isäntiä 
ja oli todella mukavaa vaihtaa kuulu-
misia, kun selvisi että isännän iso-iso-
vanhemmat ovat tulleet tanskasta. 
Keskustelun lomassa nautittiin myös 

pensassikamakkaraa ja filettä nuoti-
olla, ja se maistuikin todella hyvältä.

Viimeistä viedään

Viimeinen päivä ja kohteena valko-
päätopi. Liikkeelle lähdimme taas to-
della aikaisin, että olisimme paikalla, 
kun eläimet ovat aamulla aktiivisim-
millaan. 

Ja taas mentiin ylös ja alas, va-
semmalle ja oikealle, eläimiä näh-
tiin ja säikytettiin pakosalle moneen 
kertaan, kunnes pääsimme katvees-
sa alle 40 metriin, pulssi hakkasi mil-
joonaa, mutta sain silti suht hyvän 
laukauksen aikaiseksi, eläin pakeni 
pienen matkan ja pysähtyi, ammuin 
vielä uudelleen, jolloin eläin tipahti 
niille sijoilleen. Tästä tuli todella hyvä 
mieli ja onnistunut lopetus metsäs-
tysreissulle Afrikassa.

Loppusanat 

Metsästys vuoristoisella alueella kä-
vellen keskimäärin 8-9 km päivässä 
oli haasteellista ja olisinkin toivonut 
olevani paremmassa fyysisessä kun-
nossa. Toisaalta täytin juuri 65 vuot-
ta, joten voin sanoa myös, että jou-
simetsästys ei ole tarkoitettu vain 
nuorille ja huippukunnossa oleville. 
Voin lämpimästi suositella jokaisel-
le joka haluaa enemmän haastetta 
metsästykselle.

Kokonaisuudessaan kokemus oli 
niin uskomattoman hieno, että olen 
tulossa uudelleen, vaikka silloin olen 
valitettavasti taas kaksi vuotta van-
hempi. Kuitenkin seuraavallakin ker-
ralla tulen jousen kanssa. 

Tällä reissulla sain kaadetuksi 5 
eläintä jousella ja kudun kiväärillä. 
Mieheni kaatoi mnt reedbuckin ja 
bushbuckin, lapsenlapsemme kaatoi 
springbuckin, impalan, warthogin ja 
blesbuckin kiväärillä.

Metsästysleiri oli todella viihtyisä, 
ruoka hyvää ja isäntäväki ystävällistä, 
ja he tekivät kaikkensa matkamme 
onnistumisen eteen, joten voin läm-
pimästi suositella.

Susanne Frederiksen
Tanska
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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

Tee tilaukset
tilaajapalvelu@riistalehti.fi

Lisää tarjouksia löydät osoitteesta 
www.riistalehti.fi

6 numeroa + 
Gerber nylkyveitsi 
vaihtoterällä 
(arvo 54 euroa) 

yht. 50 €
Tilaus jatkuu kestotilauksena. 
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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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Afrikan auringon alla - taas
Kellon ollessa vähän vajaa yhdeksän 
aamulla kajahtaa laukaus 125 metrin 
päähän ylämäkeen. Nopea lataus ja 
valmiina ampumaan uudestaan. Yllät-
täen päädynkin hikisen miehen halat-
tavaksi, kun ammattimetsästäjämme 
(eli PH) toteaa onnitellen, että juuri am-
pumani vesiantilooppi (Waterbok) ti-
pahti niille sijoilleen. On ensimmäisen 
metsästyspäivän aamu ja fiilis on hyvä. 
Lukuun ottamatta ehkä elämäni pahin-
ta pukkikuumetta, jonka tuosta lauka-
uksesta sain. Tärisen koko matkan, kun 
kiipeämme kaadolle, päänkokoisten ir-
tokivien yli, 45° rinnettä ylös. Puusku-
tan kovaa, kun pääsemme kaadolle asti 
ja on iso helpotus, kun eläin pötköttää 
juuri siinä missä pitääkin. Tuosta van-
hasta vesiantilooppinaaraasta saadaan 
lihaan lähes 90 kg. On ihanaa olla taas 
Afrikan auringon alla.  Edellisten päivi-
en matkustushaasteet unohtuvat noi-
den muutaman aamun tunnin aikana. 

Matkamme Helsingistä Dohan 
kautta Johannesburgiin ja sieltä sisäi-
sellä lennolla East Londoniin olivat to-
della rankkoja. Huolimatta siitä, että 
matkustimme aseiden kanssa, kaikki 
sujui hyvin Johannesburgiin asti, mutta 
sitten alkoivat ongelmat. Laskeuduim-
me tunnin myöhässä ja passintarkas-
tuspisteitä oli auki vain muutama. Pitkä 
jono kiemurteli luukkuja kohden ja kel-
lo juoksi eteenpäin. Saatuamme mat-
katavarat juoksimme aseidentarkastuk-
seen, jossa piinallisen hitaasti täytettiin 
lomakkeisiin samoja tietoja yhä uudes-
taan ja uudestaan. Kun paperiasiat oli 
hoidettu, juoksimme lähtöselvitystiskil-
le, vain todetaksemme sen suljetuksi. 
Olimme myöhästyneet päivän viimei-
seltä East Londonin lennolta. 

Tästä alkoi uusi seikkailu yrittäes-
sämme saada uudet lentoliput seuraa-
valle päivälle, sekä majoituksen yölle. 
24 h matkustamisen jälkeen vannoin, 
että tämä on viimeinen reissu Etelä-Af-
rikkaan, ikinä. Pitäkööt tunkkinsa. Me-
netimme kokonaisen metsästyspäivän 
tämän viivytyksen vuoksi.

Aamulla suihkun ja hyvin nukutun 
yön jälkeen olo oli kuitenkin mitä mai-
nioin ja matka kohti tulevia seikkailuja 
jatkui. Lensimme East Londoniin, jos-

sa meitä odotti omat PH:mme autoi-
neen ja parin tunnin automatka kohti 
majapaikkaamme saattoi alkaa. Päästy-
ämme perille Iron Gate Safari -lodgel-
le purimme kamat ja söimme illallisen. 
Sitten olikin aika mennä nukkumaan, 
jotta seuraavana aamuna jaksaisimme 
herätä klo 6.00.

Ensimmäisenä aamuna klo 7.00 
olimme jo radalla tarkistamassa kivää-
rin käyntiä. 3-9 Leupold-kiikari on ollut 
irti kuljetuksen ajan, mutta Warne QD 
-pikajalkojen ansiosta mitään säätöjä 
ei tarvitse tehdä. Browning A-bolt .308 
–kivääristä lähtevä Norman 9,7 g Eco-
strike osuu juuri siihen mihin pitääkin. 
Siirrymme radalta suoraan aamujah-
tiin, jonka lopputuloksena oli Waterbok 
(ja pukkikuume). Veimme Waterbokin 
lihat lahtivajalle ja jatkoimme metsäs-
tystä.

Koko viikon ajan tulisimme mie-
heni kanssa metsästämään yh-
dessä PH:mme Arnon sekä jäljittä-
jä Patrikin kanssa. Olimme etukäteen 
pyytäneet, että ajaisimme autolla mah-
dollisimman vähän ja että, pääsisimme 
walk&stalk –tyylillä lähestymään eläi-
miä. Emme myöskään olleet varanneet 
valmista pakettimatkaa sovittuine kaa-
toineen, vaan olimme ns. Non-Trofee 
-matkalla, tarkoituksenamme ampua 
lähinnä vanhoja, mahdollisesti sairaita 
tai muuten vain huonokuntoisia eläi-
miä. Eli kun vaelsimme ympäri Afrikan 
upeaa maastoa, emme koskaan oikein 
tienneet mitä eteen tulisi. 

Iltapäiväjahtiin lähdettiin kevyen 
lounaan jälkeen autolla Henderson 
High vuorille. Näkymä oli henkeäsal-
paava. Vuoria, laaksoja, liikkuvien pilvi-
en tekemiä varjoja, isoja impalalaumo-
ja alhaalla rinteessä. Tämä on syy miksi 
Afrikka koukuttaa niin pahasti.

Ylhäältä kiikaroidessa PH huomasi 
kaukana alhaalla vastapäisellä rinteel-
lä valkoisia pisteitä. Tarkempi tarkaste-
lu paljasti ne valkoisiksi topiantiloopeik-
si (White Blesbok). En tiennyt, sellaisia 
olevan edes olemassa. 

Lähdimme laskeutumaan alas rin-
nettä ja odotin malttamattomana en-
simmäistä auringonlaskua ja upeita ku-
via joita siitä saisi otettua. Oletin siis, 
että jahti on siltä päivältä ohi. Ihmet-
telin kun emme ajaneetkaan takaisin 
lodgelle vaan jatkoimme kohti rinnet-
tä, jossa nuo valkoiset topiantiloopit 
olivat olleet. 

Ajoimme vuoren huipulle, hyppä-
simme pois autosta ja aloitimme lähes-
tymisen. Kävely pitkin jyrkkää rinnettä 
oli todella vaikeaa, piti katsoa jalkoihin 
ja samalla myös eteenpäin. Kivääri kolisi 
kiviin ja rinteeseen. Iltatuuli puhalsi kui-
tenkin juuri sopivasta suunnasta ja lo-
pulta näin alhaalla rinteessä kolme val-
koista täplää. PH laittoi ampumakepit 
esille ja ymmärsin, että nyt pitää hakeu-
tua nopeasti ampumavalmiiksi. Mieles-
sä laukkasi monta ajatusta, kello alkoi 
olla jo paljon ja aurinko laskisi pian. Mi-
tä jos ampuisin haavakon? Katselin kii-



karin läpi noita kolme vuohennäköistä 
eläintä ja pidin sormen visusti pois lii-
pasimelta. En ollut yhtään varma, että 
haluaisin edes yrittää ampua. (Inhoan 
myös tuota termiä ”yrittää” kun puhu-
taan eläinten tappamisesta.) Sopiva yk-
silö oli pahasti puskassa ja toivoin, että 
myös pysyisi siellä. Ampumakulma olisi 
todella hankala, sillä olen tottunut am-
pumaan lähinnä selkeitä sivuosumia. 
Tämä yksilö oli kääntänyt puoliksi taka-
puolensa meihin päin. Varmistin meni 
monta kertaa päälle ja pois, kun mie-
tin mitä tehdä. Lopulta tein päätöksen 
ampua sillä metsästysmatkallahan täs-
sä oltiin. Osuma oli täydellinen ja eläin 
tipahti jälleen niille sijoilleen. Helpo-
tus oli suuri ja tällä kertaa en myöskään 
saanut sitä hiton tärinätautia.

Aurinko alkoi todenteolla laskea ja 
meidän piti vielä saada kaato autolle 
ennen kuin olisi liian pimeää. PH otti 
kaadon olkapäilleen ja alkoi kiivetä rin-
nettä ylös. Hetken päästä totesimme, 
että on ehkä viisainta suolistaa elukka, 
jotta saadaan edes 10 kg painoa pois. 
Tämä auttoi ja juuri kun aurinko laski, 
olimme takasin autolla. Ensimmäinen 
metsästyspäivä ei olisi voinut mennä 
paremmin.

Seuraavan aamun herätys klo 5.30 ja 
lähtö toiselle farmille noin tunnin ajo-
matkan päähän. Näimme päivän aika-
na lukuisia Impaloita, Blesbokkeja, mus-
tia ja valkoisia Springbokeja ja alueella 
liikkui myös puhveleita. Ajoimme ylös 
vuorenrinteelle kiikaroimaan ja miet-
timään lähestymissuunnitelmaa. Pala-
simme alas vuorelta, parkkeerasimme 
auton varjoon, juomaan vettä. Afrikan 
aurinko on todella voimakas ja lämpö-
tila nousee päivisin reilusti yli 30°. Vettä 
pitää juoda paljon eikä aurinkorasvaa 
kannata säästellä. 

Aamupäivästä tuli lopulta todella 
mielenkiintoinen. Maasto oli täysin eri-
laista edellisen päivän kiipeilyihin ver-
rattuna, tasaista ruohikkoa ja paljon 
pensaita, joiden suojassa pystyi hiipi-
mään. Kävelimme pitkään näkemät-
tä yhtään eläintä. Äkkiä PH pysähtyy 
ja alkaa kiikaroida eteenpäin. Nostan 
omat katselukiikarit nokalle ja tähyän 
samaan suuntaan kuin PH. 

Jonkin matkan päässä oli lauma 
hyppyantilooppeja, mukana myös 
muutamia mustia. Aloitimme varovai-
sen lähestymisen, mutta kun olin pääs-
syt ampumavalmiiksi, joku laumasta 

antoi varoituksen ja koko ryhmä kark-
kosi vauhdilla eteenpäin. Seurasim-
me kärsivällisesti perässä ja tämä sama 
toistui moneen kertaan. Aikamme tätä 
kissahiiri –leikkiä leikittyämme, korviin 
kantautui kummallista ääntä, kuin pik-
kukoiran räksytystä. PH nostaa taas kii-
karit ja kohde muuttuu kuin lennosta. 

Siellä teutaroi ja peuhaa lauma 
valkohäntägnuita (Black Wildebeest). 
Seurasimme aikamme noita koomi-
sia elukoita. Ne hyppivät, pomppivat, 
ryntäilevät sinne tänne ja ajavat toisi-
aan takaa, haukahdellen kimeästi. Läh-
demme PH: kanssa kaksistaan laumaa 
kohden. Etenemme varovasti puskal-
ta toiselle, yrittäen pysytellä mahdolli-
simman piilossa. Olen ilmoittanut mat-
kan alussa, että en mielelläni ammu 
yli 150m laukauksia, joten meidän on 
päästävä tarpeeksi lähelle. Lauma hä-
viää välillä täysin. Olen aina ihmetel-
lyt tuota Afrikan eläinten kykyä kadota. 
Miten lauma, jossa on 50-70 isoa eläin-
tä voi muuttua näkymättömäksi ja sit-
ten ilmestyä esiin aivan toisessa koh-
taa?

PH on löytänyt lauman johtajau-
roksen ja yrittää kuumeisesti selittää 
mikä se noista ympäripyörivistä elu-
koista on. Tähtäimessä vilisee valkoisia 
häntiä ja sarvia ja pieni epätoivo alkaa 
hiipiä mieleen. Mietin miten ihmees-
sä löytäisin laumasta juuri tuon yksi-
lön, kunnes huomaan yhden valtavan 
kokoisen otuksen keskellä laumaa joka 
seisoo liikkumatta suoraan meitä koh-
den ja ainoa mahdollinen ampuma-
paikka on keskelle rintaa. Odotan kär-
sivällisesti, että sen edessä tai takana ei 
vikuroi muita elukoita ja painan varo-
vasti liipaisimesta. Laukaus menee hie-
man sivuun ja iso sonni aloittaa hurjan 
huudon ja tanssin. Paikkolaukaus läh-
tee ja otus tipahtaa maahan. Jälleen 
nopea lataus ja lähdemme varovasti 
kaatoa kohden. Kun pääsemme perille 
niin huomaamme, että sankari on edel-
leen hengissä. PH sanoo, että se kuo-
lee ihan hetken päästä. En halua kui-
tenkaan odottaa, joten ammun vielä 
kerran. Muu lauma juoksee päättömäs-
ti ympärillämme, ne eivät ymmärrä mi-
tä on tapahtunut ja lopulta lauma sän-
tää karkuun. Vaikka olemme non-trofee 
matkalla, päätä että tästä tulee kuiten-
kin trofee muisto kotiin. Eli jollekin koti-
seinälle pitää raivata tilaa.

Illalla huomaa mitä parin päivän ak-
tiiviloma tekee kropalle. Jalat ovat niin 



kankeat, että kyykkyyn ei pääse. Myös 
yksi varpaankynsi näyttää siltä, että se 
tulee irtoamaan jossain vaiheessa. Kä-
sivarsien naarmuja en viitsi edes laskea. 
Lisäksi koko päivän ulkona olo aurin-
gossa väsyttää. Pään osuessa tyynyyn, 
nukkumatti saapuu välittömästi.

Aamulla on taas aikainen herätys ja läh-
demme jälleen uudelle farmille. Siellä 
tulee ensimmäisenä vastaa kesy orvok-
si jäänyt kuusipeura (Fallow Deer) ni-
meltä Bokkie, joka rakastaa kun ihmiset 
rapsuttavat sitä. 

Ajamme jälleen jonnekin korkeal-
le ja tutkimme ympäristöä ja havain-
noimme mahdollisia eläimiä. Maasto 
oli jälleen täysin erilaista kuin edellisinä 
päivinä. Korkean vuoren päällä on ta-
sanne, jossa on muutamia lähdeveden 
muodostamia lampia. Tiedän jo etu-
käteen, että siellä ampumamatkat oli-
sivat pitkät. Näemme useita kirahveja, 
seeproja, sapeliantilooppeja sekä tie-
tysti topeja ja hyppyantilooppeja. 

Kävelimme ympäri tasankoa koko 
päivän ja metsästyskaveri sai ammut-
tua mm. upean, kuparin värisen hyp-
pyantiloopin (Copper Springbok), sekä 
poikkeuksellisen värisen kuusipeuran 
(Strawberry color Fallow Deer). Omat 
tilanteeni jäivät siltä päivältä lähinnä 
kokemusten kartuttamiseksi ja ulkoi-
luksi. Kävimme iltapäivällä viemässä 
kaadot lahtivajalle ja nylkemisen ajaksi, 
lähdimme vielä ajelulle ympäri aluetta. 

Kuuma päivä alkoi taittua miellyttä-
väksi illaksi. Myös tällä farmilla on puh-
veleita ja PH päätti viedä meidät niitä 
katsomaan. Näin elämäni ensimmäiset 
puhvelit luonnossa ja ne olivat todella 
pelottavia ja PH:n käskyä pysyä auton 
lavalla oli helppo noudattaa. 

Ajelimme kaikessa rauhassa eteen-
päin maisemia tutkien, kunnes äkkiä 
pysähdymme. PH hyppää autosta tuo-
den samalla kiväärin ja ojentaa sen ho-
kien ”Shoot Shoot Shoot”. Katselen hä-
milläni ympärilleni, kunnes huomaan 
edessäpäin pahkasian tien vieressä. 
Nopeasti mukava asento auton katol-
ta ja laukaus. Possu pyörähtää ja kel-
lahtaa kyljelleen, nopein ampumatilan-
teeni ikinä. PH sanoo jälkikäteen, että ei 
uskaltanut edes autoa sammuttaa kos-
ka possu olisi muutoin karannut ja pa-
hoittelee muutenkin tilannetta ampua 
autosta. Farmin omistaja oli pyytänyt 
ampumaan possuja pois, koska ne tu-
hoavat niin paljon maastoa.

Päivä numero neljä menee omalta 
osaltani jälleen ulkoiluksi ja kokemus-
ten keräilyksi, sopivia tilanteita ei tule. 
Näemme tosin todella paljon eläimiä, 
mutta koska en ole trofeiden perässä 
ne saavat jatkaa matkaa. Päivän mie-
lenkiintoisin eläintuttavuus oli Zonkie; 
hassunnäköinen aasin ja seepran sekoi-
tus. Päivän maasto on yksi viikon haas-
tavimmista, johtuen osaksi varmastikin 
irtovasta varpaankynnestä.

Viimeinen päivä sarastaa ja istumme 
jälleen autossa matkalla samaan paik-
kaan, missä olimme toissapäivä. Odo-
tettavissa olisi siis avoin tasanko ja pit-
kät ampumamatkat. Olen päättänyt 
lähteä mustan hyppyantiloopin (Black 
Springbok) perään. Pysäköimme auton 
varjoon ja lähdemme nousemaan rin-
nettä ylös kohti tasankoa. On erilaista 
mennä maastoon, jossa on jo ollut. Tie-
tää mitä odottaa, sekä hyvässä että pa-
hassa. Löydämme Springbok -lauman 
lammen takaa ja välissämme on pieni 
rinne, jonka suojissa pääsen noin 150m 
päähän kohteesta. Olo on liipasinta pu-
ristaessa hyvä, mutta jotain tapahtuu ja 
laukaus osuu maahan eläimen eteen. 
Täysin ohi ammuttu. Eläin oli loivassa 
ylärinteessä, joten joko en osannut en-
nakoida tähtäyspistettä tai sitten van-
ha vaiva, nykäiseminen, oli tulossa ta-
kaisin. Päivä oli kuitenkin vielä alussa ja 
lähdimme varovasti seuraamaan lau-
maa, joka oli hetkessä juossut tasan-
gon toiselle puolelle. Tuulen suunta on 
huono, mutta löydämme lauman uu-
destaan. Taas ampumavalmiina ja lau-
kaus lähtee. 

Osuma heilahtaa liian taakse ja 
eläin ottaa jalat allensa, ollen todel-
la nopeasti aivan liian kaukana omil-
le ampumataidoilleni. Metsästyskaveri 
rientää apuun oman .300WSM kivää-
rinsä kanssa ja ampuu haavakon pe-
rään, siihen osumatta. Tästä alkaa mie-
leenkorventuva päivä, jonka jokainen 
tunti ennen auringonlaskua käytetään 
tuon karkulaisen etsimiseen. Hajaan-
numme kampaamaan rinteitä järjestel-
mällisesti, välillä ajamme autolla etsien 
eläinlaumoja ja kiikaroiden jokaisen yk-
silön huolellisesti läpi. Farmin omista-
ja tulee apuun ja käy tutkimassa muita 
mahdollisia alueita. Iltapäivästä saam-
me vielä pari tarkkasilmäistä jäljittäjää 
avuksemme. Lopulta aurinko laskee ja 
haavakko en edelleen jossain. 

Elämäni ensimmäinen kadonnut 
kaato muutti mieleni mustaksi. Yhtään 
ei auta muiden lohdutukset kun pa-
laamme myöhään illalla takaisin. Hä-
vettää, suututtaa ja sapettaa. Surulli-
nen olo.

Seuraavana aamuna alkaa raskas ko-
timatka, joka onneksi sujuu hieman 
joustavammin kuin tulomatka. 

Koko reissu on ollut uskomaton 
seikkailu, johon liittyi paljon vastoin-
käymisiä mutta myös upeita kokemuk-
sia. Paljon uusia ystäviä, joiden kanssa 
on jaettu mieleenpainuvia muistoja. 
Ehkä parin vuoden päästä voisi taas 
harkita lähtevänsä.  

Nina Juslin
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Safari.

www.hw-company.fi

Lue lisää ja katso lähin
jälleenmyyjäsi www.hw-hunt.fi
Maahantuoja
Oy HW-Company Ltd

Swedteam Safari-mallistosta löydät vaatteita, jotka
soveltuvat erinomaisesti metsästykseen ja vapaa-aikaan. 
Mallisto sisältää kevyitä ja rentoja maanläheisiä vaatteita, 
joissa yhdistyvät mukavuus ja liikkuvuus.
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KUVAGALLERiA



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

Aninkaistenkatu 16, 20100 Turku  |  Puh. 02 239 0930  |  ma - pe klo 10.00 - 17.00   lauantaisin klo 10.00 - 14.00

Swarovski dS 5-25x52

3890,-
Swarovski EL Range 10x42 WB

3030,-

Zeiss Victory  T* RF 10x54

3295,-
Kahles Helia RF Range Finder 10x42

1390,-

ASEJAERA.FI
Jahtimatkojen yhteistyökumppani
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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



kahles.at

The new HELIA line places uncompromising focus 

on the essentials, honouring our straight and honest 

quality promise: Noticeable perfection!

NOTICEABLE
PERFECTION

1- 5x24i

2-10x50i

2,4-12x56i
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// INNOVATION
     MADE BY ZEISS

Turning Sense  
into Certainty.
ZEISS Victory RF

ZEISS Victory RF 
A new level of shooting accuracy

The Victory Rangefinder System is a laser rangefinder with an  
integrated real-time ballistics computer. The consideration of all  
relevant factors and customisation with the aid of the ZEISS Hunting 
App ensure precisely placed shots at any distance.

# ZEISS Hunting App
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