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Kalastusmatka - Ruotsi, Gotlanti 27.3-2.4.2020 

 

Fishmaster järjestää johdetun kalastusmatkan Gotlantiin  

27.3-2.4.2020. Kalastamme meritaimenta rannalta heittämällä 

joko perho- tai uistinvälineillä. Fishmaster kalastusopas Jouni 

Rauha matkustaa mukana. Gotlanti on Ruotsin suurin saari joka 

sijaitsee Ruotsin mantereesta itään ja sinne pääsee helposti 

autolla ja autolautalla. Koe Gotlannin luonnon kauneus ja hienot 

kalastuspaikat.  

Perhokalastus, Heittokalastus. Gotlanti on kuuluisa laajoista 

matalista hiekka- ja kivikkorannoistaan jotka sopivat parhaiten 

rannalta kalastukseen. Rannat sopivat erityisen hyvin 

kahlaamiseen joten ota kahluuhousut ja myös omat 

kalastusvälineet mukaan. Suosituimmat kalastustavat ovat 

heittokalastus tai perhokalastus ja saaliina on meritaimen, 

satunnaisesti myös hauki. Meritaimenen kalastus on usein 

erinomaista ja kahlaaminen helppoa, meritaimenen keskipaino 

Gotlannissa on 2 kg, mutta saadaan jopa 9 kilon painoisia 

taimenia. Saalisrajoitus on 1 meritaimen per kalastaja per päivä. 

Kalastusvälineet. Suosittelemme meritaimenen 

perhokalastukseen Gotlannissa yhdenkäden 9-10 jalkaisia 

perhovapoja luokissa 6-8, laadukkaita levyjarrullisia keloja ja 

kelluvia, kelluva/intermediate tai slow intermediate ampumapäitä 

tai WF perhosiimoja. Heittokalastus onnistuu parhaiten 

laadukkaalla hyrrä-tai avokelalla ja siihen sopivalla hyvällä 8-10 

jalkaisella hillikuituvavalla. 

Perhot, Uistimet. Hyviä perhomalleja Gotlannissa ovat esim. 

Drags devil, Magnus, Pattegrisen ja Mulkkis. Heittokalastuksessa 

tehokkaimmat vieheet ovat kapeita lusikkauistimia kuten Toby, 

Salamander, Vekkuli, Krocodile, Vicke; värit sini-hopea, kulta, 

oranssi, punamusta, punainen, fluorikeltainen ja fluorivihreä, 

sopivat viehepainot ovat 20-30 g.     

Kalastuskausi. Meritaimenen kalastuskausi alkaa syksyllä 

lokakuussa ja kestää läpi talven ja kevään toukokuun puoliväliin. 

Parhaat kalastuskuukaudet ovat marras-joulukuu syksyllä ja 

keväällä maaliskuun loppupuoli-toukokuun alku. 

Majoitus. Majoitus on hyvin varustellussa mökissä lähellä merta 

ja hyviä kalapaikkoja. Mökissä on mukavuudet, iso olohuone, 

hyvinvarustettu keittiö, 2 hengen makuuhuoneet, wc ja suihku. 

Matkan toteutus. Johdettu matka, näillä matkoilla on aina 

Fishmaster kalastusopas mukana. Matkat tehdään autolla, ensin 

laivalla Turusta Tukholmaan ja siitä autolla Nynäshamniin, 

automatka on 80 kilometriä ja kestää noin tunnin.  

 



Kalastusmatkan hinta sisältää: Autokuljetukset - 

Laivamatkat; autopaikka, hytti Turku/Tukholma/Turku  ja 

Nynäshamn/Visby/Nynäshamn - Majoitus – Kalastus - Ruokailut 

Gotlannissa - Fishmaster opastus 

Kalastusmatkan hinta ei sisällä: Ruokailut laiva- ja 

automatkojen aikana 

Huomioitavaa. Ota mukaan oheisen Gotlanti varustelistan 

mukaiset varusteet. Huomioi että matkustamme 4 henkilöä 

yhdellä autolla, joten ota mukaan vain välttämättömät varusteet.  

 

Matkan kesto: 3 ja puoli kalastuspäivää/4 yötä majoituksessa, 

lisäksi 2 yötä laivalla 

 

Ryhmän koko: 1 opas + 3 kalastajaa, yhteensä 4 henkilöä 

 

 

Matkan aikataulu  

27.3. Perjantai. Kokoontuminen Kuokkakuja 8, 21260 Raisio tiistaina illalla klo 18.45. 

Ylimääräiset autot voidaan jättää Kuokkakuja 8 pihalle. Siirtyminen Fishmaster kalastusoppaan 

autolla Turun satamaan, Tallink Silja autoterminaaliin, jossa pitää olla viimeistään klo 19.15. 

Laiva lähtee 20.15.  

28.3. Lauantai. Tallink Silja laiva saapuu Tukholmaan aamulla klo 6.10. Matka jatkuu 80 

kilometrin eli noin tunnin automatkalla Nynäshamniin. Aamukahvit Nynäshamnin 

Konditoriassa. Tehdään matkan ruokaostokset Nynäshamnin ruokakaupassa. Ajetaan 

satamaan. Laiva lähtee Nynäshamnista Visbyyn klo 11.25. Visbyyn saavutaan klo 14.55. Lyhyt 

30 minuutin automatka Visbyn satamasta mökille. Majoittuminen mökkiin. Iltapäivällä ja illalla 

kalastusta mökin lähialueilla. Illallinen mökillä. 

29.3. Sunnuntai – 31.3. Tiistai. Meritaimenen kalastusta Gotlannissa, 3 kokonaista päivää 

Fishmaster kalastusoppaan Jouni Rauhan kanssa. Klo 6 herätys ja aamiainen mökillä. Lähtö 

mökiltä aamulla kalaan noin klo 7, päivällä eväsruokailu meren rannalla kalastuksen lomassa 

tai vaihtoehtoisesti majoituksessa. Paluu mökille illalla noin klo 17-19. Illallinen mökillä. 

1.4. Keskiviikko. Aamiainen. Mökin siivous ja luovutus. Siirrytään autolla mökiltä Visbyn 

satamaan. Laiva Visbystä Nynäshamniin lähtee klo 7.15. Nynäshamniin saavutaan klo 10.30. 

Noin tunnin ajomatka Tukholmaan. Ruokailu Tukholmassa ja tutustuminen nähtävyyksiin ja 

kalastusvälinekauppoihin. Siirrytään autolla Tukholman Silja Line laivaterminaaliin jossa pitää 

olla viimeistään klo 18.30. Silja Line laiva lähtee klo 19.30. 

2.4. Torstai. Tallink Silja laiva saapuu Turun satamaan aamulla klo 7.00. Siirrytään oppaan 

autolla matkan päätepisteeseen Raisio, Kuokkkakuja 8. 

                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Gotlanti Varustelista 

 
* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai kahluutakki 

* Polarisoidut aurinkolasit 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Lenkkitossut, sandaalit 

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat  

* Aurinkorasva, huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

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

* Matkapuhelin, laturi 

* Reppu tai reppujakkara (Kameran yms. varusteiden säilytykseen rannassa) 

* Taskumatti, juomapullo, termospullo  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

* Kirjat, lehdet 

* Matkavakuutus 

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

* Lompakko, ajokortti, luottokortti, käteistä: Euroja ja Ruotsin kruunuja  

* Muistikirja ja kynä 

* Hygieniatarvikkeet: Shampoo, hammasharja, -tahna, käsirasva, laastaria 

* Pyyheliina 

* Lakanat, tyynyliina 

* Partakone  

* Särkylääkkeitä, reseptilääkkeet, reseptit 

 

Kalastusvälineet 

 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Kahluuhousut, paikkaustarvikkeet, vyö  

* Vieheet, perhot, perhorasiat  

* Heittovavat, perhovavat, vapaputket  

* Heittokelat, perhokelat, perhosiimat, kelakotelot 

* Varapuolat, kelaöljy 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.30,0.35  

* Pihdit (Ruostumattomat), teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Kalavaaka, mittanauha 

* Fileerausveitsi, linkkuveitsi 

* Haavi 

* Perhokalastajille siimakori tai siimasiili 
 


