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Perhokalastusmatka - Chile, Rio Puelo 21.2.-3.3.2024 
 

Hienoa kuningaslohen perhokalastusta Chilessä, Rio Puelo-

joella. Fishmaster järjestää johdetun perhokalastusmatkan 

Rio Puelo-joelle 21.2.-3.3.2024. Jouni Rauha matkustaa 

kalastusryhmän mukana matkanjohtajana. Kalastamme jättimäisiä 

kuningaslohia, kirjolohia ja taimenia henkeäsalpaavan hienoissa Rio 

Puelon maisemissa. 

 

Rio Puelo. Rio Puelo joki on kuuluisa suurista kuningaslohista, 

joista suurimmat saadut kalat ovat painaneet yli 30 kiloa. Normaali  

saaliskalan koko on 8-20 kiloa. Paras kalastuskausi Puelo-joella on 

tammikuusta maaliskuun loppuun. Kalastamme veneistä tai 

kahlaamalla ja heittämällä perhoa kahdenkäden tai yhdenkäden 

perhovavoilla. Ryhmän käytössä on useita paikallisia kokeneita 

kalastusoppaita, joiden johdolla liikumme joella veneillä. Puelo 

joessa on kuningaslohien lisäksi kirjolohia ja taimenia 1-4 kiloa. 

 

Perhokalastus. Perhokalastus on tehokkainta kahdenkäden 14-15 

jalkaisilla 9-11 luokan perhovavoilla ja uppoavilla perhosiimoilla. 

Suosittelemme perhosiimaksi uppoavia GuideLine ampumäpäitä, 

esim: sink 1/3/5, sink 2/4/6, sink 3/5/8 ja sink 6/7. Myös Skagit 

siimat kelluvalla tai intermediate rungolla ja 15-jalkaisilla uppoavilla 

T-10, T-14, T-17 ja T-20 tipeillä toimivat. Kuningaslohen 

perhokalastukseen suosittelemme perukkeeksi vahvaa tasapaksua 

0,45 mm monofiilia 1,5-2 m pitkänä.  

 

Taimenen ja kirjolohen perhokalastuksessa käytetään yhdenkäden 

perhovapoja, esim. 9-10' jalkaisia 6-8 luokan vapoja. Yhdenkäden 

vavoissa eniten käytettyjä perhosiimoja ovat kelluvat WF siimat tai 

ampumapäät, kelluvalla rungolla ja vaihdettavalla tipillä. 

 

Perhot. Hyviä perhoja kuningaslohen kalastukseen Puelo joella 

ovat: Intruder, Bunny Leech ja putkiperhot väreissä chartreuse, 

vihreä/musta, sininen/musta, sininen ja oranssi. Perhoissa saa olla 

runsaasti flashabouta. Rio Puelo-joen taimenille ja kirjolohille hyviksi 

havaittuja perhoja ovat: Bunny leech #2-4, Zonker, Woolly Bugger 

musta, oliivi, valkoinen #4-6. Kuulapää nymfit Prince, Hare’s Ear 

#8-12. 

 

 Majoitus. Kalastajat asuvat mukavassa kalastuslodgessa lähellä 

Puelo jokea ja hyviä kalapaikkoja. Majoitus on mökeissä, joissa on 

oma suihku ja wc. Ruokailut lodgessa - aamiainen, lounas, illallinen 

ja ruokajuomat, myös viinit ja oluet sisältyvät matkan hintaan. 

 

Matkan toteutus. Johdettu Fishmaster perhokalastusmatka. Jouni 

Rauha matkustaa ryhmän mukana matkanjohtajana. Kalastajat 

lentävät Helsingistä Keski-Euroopan kautta Chileen, Puerto Montt  

kaupunkiin, josta jatketaan autolla matkakohteeseen Rio Puelo-

joelle 220 km/3 tunnin automatka ja puolen tunnin lauttamatka. 

 

Matkainfo. Rokotussuositukset: Hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. 

Jokaisella osallistujalla pitää olla voimassaoleva matkavakuutus, 

lisäksi todistus matkavakuutuksesta pitää olla mukana matkalla.  



Matkatavarat. Matkatavaroita on sallittu 1 kpl per henkilö 

lentokoneen ruumaan, maksimi paino 23 kg + lisäksi 1 kpl per 

henkilö käsimatkatavara, jonka maksimi paino 8 kg. Pakkaa 

käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät 

matkatavarat isoon matkakassiin. Lentoyhtiöt veloittavat 50-100 

euroa/suunta lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. 

Mikäli haluat välttää lisämaksun, pakkaa vapaputki laukkuun. 

 

Hinta sisältää: 

 Autokuljetukset Puerto Montt/ Rio Puelo/ Puerto Montt 

7 vuorokauden majoitus lodgessa 

6 kalastuspäivää, Opastus, Kalastusluvat, Venekuljetukset 

Ruokailut, juomat, oluet, viinit, alkoholijuomat lodgessa 

 

Hinta ei sisällä: 

Lennot Helsinki-Puerto Montt-Helsinki (1600-1900 eur/hlö) 

1 Hotelliyö Puerto Montt kaupungissa 

Ruokailut ja taxi Puerto Montt kaupungissa  

Tippi kalastusoppaalle ja lodgen henkilökunnalle (400-450 USD) 

 

Matkan aikataulu: (Lennot ovat esimerkkejä, muutokset ovat mahdollisia) 

 

21.2. Keskiviikko. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 15.00 terminaalin 

lähtöaulassa. Finnair Lento lähtee klo 17.00. Lento laskeutuu klo 20.25 Madridin kentälle.  

 

22.2. Torstai. Iberia lento IB 6833 lähtee Madridista klo 00.05. Lento laskeutuu klo 9.25 Chilen 

Santiagoon. Lan Airlines lento LA 261 lähtee Santiagosta klo 14.50. Saavutaan Puerto Monttiin 

klo 16.35. Taxi lentokentältä Puerto Montt hotelliin. Check in hotelliin. Illallinen. 

 

23.2. Perjantai. Aamiainen hotellissa. Check out hotellista. Autokuljetus hotellista lodgeen (220 

km/ajoaika noin kolme tuntia, lisäksi puolen tunnin lauttamatka). Saavutaan iltapäivällä lodgeen 

ja majoitutaan huoneisiin. Illallinen lodgessa. 

 

24.2. Lauantai – 29.2. Torstai. (6 kalastuspäivää) Herätys klo 6.30. Aamiainen majoituksessa 

klo 7:30. Lähtö kalaan klo 8:30. Lounas joella klo 13-14. Kalastusta klo 14-19. Palataan lodgeen. 

Illallinen lodgessa klo 20-21. 

 

1.3. Perjantai. Aamiainen lodgessa klo 7:30. Check out lodgesta aamulla klo 10:00. 

Autokuljetus Rio Puelo-joelta Puerto Montt kaupunkiin hotelliin. Check in hotelliin. Iltapäivällä ja 

illalla vapaata ohjelmaa ja illallinen Puerto Monttissa. 

 

2.3. Lauantai. Aamiainen hotellissa. Check out. Taksikuljetus klo 6.30 hotellista Puerto Montt 

lentokentälle. Lan Airlines lento LA 256 lähtee klo 9.35. Lento laskeutuu Santiagoon klo 11.20. 

Iberia lento IB6830 lähtee Santiagosta klo 13.40. 

 

3.3. Sunnuntai. Lento laskeutuu klo 6.30 Madridin lentokentälle. Finnair lento AY 3184 lähtee 

Klo 10.20. Lento laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 15.30. 

 



Varustelista - Chile, Rio Puelo 
 

Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle 

* Reppu 

* Lippis tai muu kalastuslakki 

* Vedenpitävä kahluutakki 

* Buffi 

* Polaroidut aurinkolasit 

* Sukat (ohuet ja paksut), lentosukat  

* Pitkähihainen paita 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paita  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut 

* Matkapuhelin, laturi 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa ostoksiin, tippeihin 500-600 USD  

* Adapteri pistorasiaan 

* Lentoliput 

* Passi ja matka-asiakirjat 

* Matkavakuutus, matkavakuutustodistus 

* Kamera, muistikortit, vara-akku tai patterit, laturi 

* Partakone  

* Matkasuunnitelma, kartat, Fishmasterin puhelinnumero (Jouni/+358-400-824530) 

* Hygieniatarvikkeet: Hammasharja, -tahna, käsirasva, aurinkorasva, shampoo  

  (nesteet pakattuna erikseen minigrip pussiin, max 100 ml/tuote) 

* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 

 

Pakkaa matkalaukkuun 

* T-paitoja  

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Sukkia (ohuita ja paksuja) 

* Pitkähihaisia paitoja 

* Pitkät housut, vyö 

* Shortsit 

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  

* Huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Taskumatti, juomapullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Minigrip-pusseja  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet 

* Sandaalit 

 

Kalastusvälineet 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, kelakotelot 

* Siimaa: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.45  

* Pihdit (Ruostumattomat), teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 
 
 
 
 


