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Perhokalastusmatka - Skotlanti, Tweed 15.-22.10.2023 
 

Lohen perhokalastumatka Tweed-joelle Skotlantiin 15.-

22.10.2023. Syksy on parasta lohiaikaa Tweed-joella joten 

luvassa on hienoja kokemuksia. Matkakohde on Nest kalastusalue 

Tweed-joen yläosalla lähellä Galashielsia. Matkanjohtajana ja 

kalastusoppaana toimii Fishmaster pääopas Jouni Rauha.   

Tweed. Tweed-joki sijaitsee Skotlannin eteläosassa ja on yksi 

Skotlannin parhaista lohijoista. Kalastuskausi Tweed-joella alkaa jo 

helmikuun 1. päivä, mutta lohen päänousu on kuitenkin vasta 

syksyllä syys-lokakuussa. Tweed on erittäin kaunis ja kirkasvetinen 

joki ja sopii hyvin perhokalastukseen. Lohien keskikoko Tweed-

joella on noin 5 kiloa. 

Perhokalastus. Kalastusryhmämme käytössä on yksityinen Nest 

kalastusalue Tweed-joen yläosalla. Yhteensä noin 2,5 kilometriä 

Tweed-joen pohjoisenpuoleista (vasenta) rantaa ja alueella 

kalastaa maksimissaan 5 kalastajaa. Kalastuslue muodostuu 

viidestä peräkkäisestä poolista: Rampy Pool, Boat Pool, House 

Pool, Policeman ja Gullets. Vain perhokalastus on pooleissa 

sallittua. Poolit ovat erittäin hienoja ja helppoja kalastaa ja 

toimivat hyvin eri vedenkorkeuksilla. Kalastusalueen keskellä, 

jokitörmällä on pieni kalastusmaja missä voi levätä ja ruokailla.  

Perhokalastusvälineet. Suosittelemme Tweed-joelle 

kahdenkäden 12-15' jalkaisia lohivapoja luokissa 8-11 ja niihin 

sopivia laadukkaita levyjarrullisia keloja. Siimoina kärkiuppoavat 

ja intermediate ampumapäät ovat perhosiimoista eniten 

käytettyjä. Ota mukaan myös uppoavia ampumapäitä mahdollisia 

korkean veden olosuhteita varten. 

Perhot. Hyviä perhoja Tweed-joella ovat esimerkiksi Willie Gunn, 

Black Sheep, Black & Yellow, Munroe Killer, Cascade, Allys Shrimp, 

Frances, Snaelda, Monkey ja Garry. 

Majoitus on hyvin varustellussa Skotlantilaistalossa. Talossa on 

kaikki mukavuudet: wc, suihku, iso olohuone, hyvin varustettu 

keittiö sekä yhden ja kahden hengen makuuhuoneita. Ruokailut 

järjestämme yhteisesti majoituksessa tai paikallisissa pubeissa. 

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, näillä matkoilla on 

aina Fishmaster kalastusopas mukana. Jouni Rauha toimii 

matkanjohtajana ja kalastusoppaana. Kalastajat lentävät 

Suomesta Edinburghiin, Skotlantiin. Sieltä jatketaan vuokra-

autolla Tweed-joelle, johon on noin tunnin ajomatka. 

Kalastusviikon jälkeen palataan vuokra-autolla Edinburghin 

lentokentälle.  

Yleistä. Matkan hintaan sisältyy majoitus, opastus, kalastusluvat. 

Osallistujien kustannuksiksi matkan aikana jää lennot, vuokra-

auto, ruuat, juomat. Osta itse omat lentoliput suositusten mukaan. Pyrimme että lento 

laskeutuisi sunnuntaina Edinburghin lentokentälle klo 11-16 välillä jotta vältymme pitkiltä 

odotuksilta kentällä. 



Huomioitavaa. Ota mukaan oheisen Tweed varustelistan 

mukaiset varusteet. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja ruumaan 

menevät matkatavarat isoon pehmeään kassiin, ei kovaan 

matkalaukkuun. Kovia matkalaukkuja on vaikea pakata autoon! 

Pakkaa vavat kestävään kuljetusputkeen. Huomioi että lentoyhtiot 

perivät 50-70 eur lisähintaa/suunta erillisestä vapaputkesta. 

Suosittelemme moniosaisia matkavapoja jotka mahtuvat 

matkakassiin sisään. 

 

Matkan aikataulu: 
 

15.10. Sunnuntai. Kokoontuminen Helsinki-Vantaan 

lentokentällä aamulla. Tapaaminen Fishmaster opas Jouni Rauhan 

ja muiden kalastajien kanssa. Pyrimme että lento laskeutuu 

Edinburghin lentokentälle klo 11-16 välillä. Autokuljetus 

lentokentältä Tweed-joelle, noin tunnin ajomatka. Tweed-joelle 

saavutaan iltapäivällä/illalla. Yhteinen illallinen. 

 

16.-21.10. Maanantai-Lauantai. Lohen perhokalastusta Nest 

kalastusalueella Tweed-joella. Aamiaiset majoituksessa, lounas 

kalamajassa joen varrella. Illalliset pubissa tai vaihtoehtoisesti 

majoituksessa. 

 

22.10. Sunnuntai. Aamiainen. Tweed-joelta majoituksesta 

lähdetään aamulla autolla kohti Edinburghin lentokenttää, noin 

tunnin ajomatka. Lähtö Edinburghin lentokentältä 

lentoaikataulujen mukaan. Pyrimme siihen että lennon lähtöaika 

Edinburghin lentokentältä olisi päivällä klo 11-15 välillä. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



Tweed Varustelista 
 
Pakkaa käsimatkatavaroihin 

* Reppu  

* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai kahluutakki 

* Polaroidut aurinkolasit 

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

* Matkapuhelin, laturi 

* Matkavakuutustodistus 

* Passi 

* Lentoliput 

* Matkainfo, Fishmasterin puhelinnumero (+358-400-824530) 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa: Englannin puntia ruokiin, juomiin  

* Ajokortti  

* Kirjat, lehdet, muistikirja, kynä 

* Partakone 

* Särkylääkkeet, reseptilääkkeet, reseptit 

* Hammasharja, käsirasva, laastaria 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.35, 0.40  

* Kahluuhousut, vyö 

* Adapteri pistorasiaan 

* Putkiperhot ilman koukkuja 

 

Pakkaa pehmeään matkakassiin 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut, sandaalit 

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat 

* Huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Taskumatti  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen, Minigrip-pusseja 

* Shampoo, hammastahna 

* Kopio passista 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Paikkaustarvikkeet kahluuhousuihin  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhovavat, vapaputket (kahdenkäden 12-15' jalkaiset lohivavat luokissa 8-11) 

* Perhokelat, perhosiimat, kelakotelot 

* Pihdit, Teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



Tweed Perhoja 
 

Normaali koko on 4-8 cm 

 

Black Sheep 

Perä: Punainen 

Pyrstö: Fluoresoiva punainen 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Häkilä: Sininen kana 

Siipi: Musta ja keltainen kettu 

Pää: Punainen tai musta 

 

 

 

 

Willie Gunn  

Hela: Hopea 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea 

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: 1/3 keltainen, 1/3 oranssi, 1/3 musta kettu, 

keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 

Pää: Musta  

 

 

 

 

 

Dee Sheep 

Hela: Hopea 

Pyrstö: Fluoresoiva punainen 

Runko: Musta silkki 

Kierre: Soikea hopea  

Kaulushäkilä: Sininen kana 

Siipi: Fl. keltainen ja musta kettu, keltaisia angel 

hair kuituja siiven väliin 

Pää: Punainen 

 

 

Golden Killer/Black & Yellow 

Runko: Kulta  

Siipi: Keltainen alla ja musta kettu päällä,  

keltaisia angel hair kuituja siiven väliin 

(Kaulushäkilä: Keltainen kana) 

Pää: Musta 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Rampy Pool                       Boat Pool                          House Pool                          

  

Policeman                           Gullets 

 

 

  

 

 

 

 
 

                             
 


