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Perhokalastusmatka Kanada – British Columbia 28.9-6.10.2019 

 
Fishmaster järjestää johdetun kalastusmatkan British 

Columbian pohjoisosaan – Skeena- ja Nass-joen 

vesistöön 28.9-6.10.2019. Hienoa steelheadin ja 

hopealohen perho- tai heittokalastusta. Aluetta pidetään 

yhtenä maailman parhaista paikoista steelheadin 

kalastukseen, lisäksi siellä kalat kasvavat uskomattoman 

suuriksi. Steelheadin lisäksi kalastamme cohoa eli 

hopealohta. Jouni Rauha Fishmasterista matkustaa mukana 

matkanjohtajana. 

Perhokalastusvälineet. Perhokalastus on tehokkainta 

kahdenkäden 12-14 jalkaisilla 9-11 luokan tai yhdenkäden  9-

10 jalkaisilla 8-9 luokan vavoilla ja sink tip perhosiimoilla. 

Suosittelemme perhosiimaksi Skagit siimaa kelluvalla 

rungolla ja eri nopeuksilla uppoavia tippejä; T-8, T-10, T-14, 

T-17. Toinen vaihtoehto on varata mukaan ampumapäitä 

kuten esim, GuideLine 4D ja siihen eri nopeuksilla uppoavia 

tippejä. Toimivia perhoja British Columbiassa ovat: Intruder, 

Wooly Bugger, Egg Sucking Leech, Popsicle väreissä musta, 

pinkki, musta/sininen, musta/violetti, violetti, sininen. 

Perhokoukkujen pitää olla 1-haaraisia ja väkäsettömiä. 

Perhokalastus. Kalastamme paikallisen kalastusoppaan 

johdolla siten että opas noutaa kalastajat aikaisin aamulla 

majoituksesta, vie heidät joelle ja näyttää paikat, perhot, 

kalastustavat yms. Oppaan johdolla kalastetaan koko päivä 

(noin 8-9 tuntia) ja iltapäivällä/illalla opas vie kalastajat 

takaisin majoitukseen. 

Majoitus. Kalastajat asuvat mukavassa Williams Creek 

kalastuslodgessa Terrace kaupungin ulkopuolella, lähellä 

hyviä kalapaikkoja sekä muita palveluja. Majoitus on kahden 

hengen huoneissa, suihku ja wc ja olohuone.  

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, tällä matkalla 

Fishmaster matkanjohtaja Jouni Rauha on mukana. Kalastajat 

lentävät ensin Helsingistä Keski-Euroopan kautta 

Vancouveriin, josta jatketaan Kanadan sisäisellä lennolla 

Terraceen. Matka jatkuu lentokentältä lyhyellä 20 minuutin 

automatkalla lodgeen. 

Matkainfoa. Rokotussuositukset: Hepatiitti A/B, 

jäykkäkouristus. Jokaisella pitää olla voimassaoleva hyvä 

matkavakuutus, lisäksi todistus matkavakuutuksesta pitää 

olla mukana. Matkatavaroita on sallittu 1 kpl lentokoneen 

ruumaan, maksimi paino 23 kg + 1 kpl käsimatkatavara, 

maksimi paino 8 kg. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät 

matkatavarat isoon matkakassiin. Huomioi että lentoyhtiöt veloittavat 50-100 euroa/suunta 

lisähintaa erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. Ylipainomaksu matkatavaroista tai lisäveloitus 

vapaputkesta ei sisälly matkan hintaan. Mikäli haluat välttää lisämaksun, pakkaa vapaputki 

laukkuun sisälle. 



Hinta sisältää: 

Autokuljetukset Terracen lentokentältä ja takaisin 

Auto- ja venekuljetukset viikon aikana 

7 yön majoitus lodgessa (2 hengen huoneissa) 

6 kalastuspäivää, Kalastusluvat, Opastus  

Ruokailut kohteessa 

 

Hinta ei sisällä:  

Lennot Helsinki-Vancouver-Terrace-Vancouver-Helsinki  

(noin 1200 eur) 

Tipit kalastusoppaalle ja henkilökunnalle (400-500 CAD/hlö) 

Alkoholijuomat  

  

Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja + 3-5 henkilöä 

 

Matkan kesto: 6 kalastuspäivää/7 yötä kohteessa 

 

Matkan aikataulu: 
 

28.9. Lauantai. Kokoontuminen klo 8.50 Helsinki Vantaan 

lentokentällä terminaalin 2 lähtöaulassa KLM 

lähtöselvitystiskien edessä. KLM lento KL 1166 lähtee klo 

10.50 ja laskeutuu Amsterdamiin klo 12.25. Jatkolento KL 

681 lähtee Amsterdamista klo 15.20 ja laskeutuu Vancouveriin klo 15.50. Lento AC 8242 lähtee 

Vancouverista klo 17.45. Saavutaan Terraceen klo 19.22. Opas on vastassa lentokentällä ja 

matka jatkuu oppaan autolla 20 min Williams Creek Lodgeen. Saavutaan lodgeen ja majoitutaan 

huoneisiin. Illallinen lodgessa.   

 

29.9. Sunnuntai – 4.10. Perjantai. (6 kalastuspäivää) Herätys klo 5. Aamiainen lodgessa 

klo 5.15. Lähtö lodgesta kalaan klo 6. Lounas nautitaan joella. Kalastusta koko päivä paikallisen 

kalastusoppaan kanssa ja illalla palataan takaisin majoitukseen. Illallinen lodgessa noin klo 19. 

 

5.10. Lauantai. Herätys klo 7. Aamiainen lodgessa klo 7.30. Huoneiden luovutus. Autokuljetus 

Terracen lentokentälle klo 8.30. Lento WS 3106 lähtee klo 10.40. Lento laskeutuu Vancouveriin 

klo 12.15. Jatkolento KL 682 lähtee Vancouverista klo 17.45. 

 

6.10. Sunnuntai. Lento laskeutuu klo 12.05 Amsterdamin lentokentälle. Lento KL 1169 lähtee 

Klo 14.00. Lento laskeutuu Helsinki-Vantaan lentokentälle klo 17.25. 
 

 



Kanada, British Columbia - Varustelista 
 

Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle 

* Reppu 

* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki 

* Vedenpitävä kahluutakki 

* Polarisoidut aurinkolasit 

* Sukat (ohuet ja paksut), lentosukat  

* Pitkähihainen paita 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paita  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut 

* Matkapuhelin, laturi 

* Lompakko, Luottokortti, Kanadan dollareita 400-500 CAD/hlö (Tippeihin)  

* 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  

  (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  

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  

* Huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Taskumatti, juomapullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Minigrip-pusseja  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet 

* Sandaalit 

* Shampoo 

 

Kalastusvälineet 

Omat kalastusvälineet pitää ottaa mukaan  

 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Perhot, perhorasiat (perhojen pitää olla 1-haaraisia väkäsettömiä) 

* Perhovavat, vapaputket  

* Perhokelat, kelakotelot 

* Varapuolat, Kelaöljy 

* Siimaa: 0.35,0.40  

* Pihdit (Ruostumattomat), teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 
 


