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                                    Kalastusmatka – Malediivit 5.-13.12.2020 
 

Fishmaster järjestää johdetun kalastusmatkan Malediiveille - 

kalastajan paratiisiin 5.-13.12.2020. Giant trevallyn, bluefin 

trevallyn, boniton, snapperin ja grouperin kalastusta Malediiveilla. 

Matka kestää matkustusaikoineen 8 vuorokautta, josta 7 päivää ja 6 

yötä ollaan Malediiveilla kalastuskohteessa. Jouni Rauha matkustaa 

mukana kalastusoppaana ja matkanjohtajana. Malediivit on 

kalastajan paratiisi, se sijaitsee Intian valtameren petokalojen 

vaellusreitillä ja useat kalalajit saalistavat alueella ympäri vuoden.  

Malediivit eli Malediivien tasavalta on noin 800 kilometriä pitkä 

saaristo Intian eteläkärjen lounaispuolella. Malediiveihin kuuluu 

kaikkiaan 2000 saarta ja atollia, joista 202 on asuttua. Saariryhmän 

leuto ilmasto, luonnon kauneus, erinomainen kalastus sekä alueen 

rauhallisuus ja turvallisuus tekevät siitä erinomaisen matkakohteen. 

Paikalliset asukkaat ovat ystävällisiä, ruoka on herkullista ja juomat 

erinomaisia. Malediivit on erinomainen matkakohde pienille 

kalastusryhmille. Matkalla voi harrastaa kalastuksen lisäksi myös 

muutakin, auringonottoa, uimista ja sukellusta. Rokotussuositukset: 

hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. 

Heittokalastus. Heittokalastamalla Malediivien kristallinkirkkaissa ja 

neitseellisissä vesissä voimme saada monia upeita kaloja: giant 

trevally, bluefin trevally, snapper, bonito, grouper, barracuda, 

yellowfin tuna ym. Fishmasterin Jouni Rauha neuvoo ja opastaa 

kalastuksessa. Heittokalastus onnistuu parhaiten laadukkaalla 

avokelalla, esim Shimano 10000 sarja ja 8-10 jalkaisella riittävän 

jämäkällä kahden käden vavalla, sopivat viehepainot ovat 40-100 

gramman välillä. Esimerkiksi Shimano 270/300 XH vapa on 

erinomainen valinta heittokalastukseen. Siimaksi heittokalastukseen 

suositellaan 0,35-0,40 mm kuitusiimaa. Kalastamme pääasiassa 12 

metrisen dhoni aluksen kannelta heittämällä uistinta. Iltaisin, kun 

olemme emäaluksella ankkurissa, voimme harrastaa pohjaongintaa. 

Vieheet Heittokalastukseen. Vieheistä jerkit toimivat erittäin hyvin, 

esim. Rapala X Rap Subwalk 15 cm/55g, Rapala X Rap Long Cast 

Shallow 14 cm, Buster Jerk, lusikkauistimet esim Möresilda 40-60g. 

Uistimien väreistä toimivat: Hopea, Hopea/sininen, hopea/musta, 

puna/valkoinen, hopea/vihreä. Rapala heittouistimissa väri Wahoo 

(WHU) on ollut erittäin tehokas.  

Vetouistelu. Vetouistelemme aina kun vaihdamme emäaluksen 

paikkaa atollilla. Uistelemalla voimme saada esim. wahoota, bonitoja, 

tonnikaloja, groupereita. Vetouisteluun sopii jäykkä 6-7 jalan 

vetovapa ja kelaksi Ambassadeur 10000 tai Penn Squall 0,60-0,70 

mm monofiilisiimalla. Vieheiksi vetouisteluun suositellaan uppoavia 

Rapala Magnumeja 18 cm ja Rapala X Rap Magnum 14 cm. 

Uisteluvieheiden väreistä toimivat: Hopea/sininen, hopea/musta, 

puna/valkoinen, hopea/vihreä. Rapala uisteluvieheissä värit WHU, BM, RH, BSRD, SFU ovat 

toimineet hyvin. 

 



Emäalus. Emäalus on 26 m pitkä, 8 m leveä ja nopeus on 10-12 solmua. Alus on huippuluokkaa, 

turvallisuus ja mukavuus ovat ensisijaisen tärkeitä asioita kalastuksessa Malediiveillä. Olemme 

varanneet kokonaan oman kalastusryhmämme käyttöön tämän kalastusaluksen jossa myös 

majoitumme mukavissa ilmastoiduissa hyteissä matkan ajan. Jokaiselle kalastajalle on varattu oma 

hytti. Alusta voidaan sirtää sinne missä kalastus on parhainta ja matkan aikana saamme kalastaa 

eri paikoissa. Käytössämme on emäaluksen lisäksi 12 metrinen dhoni alus heittokalastusta varten 

ja 6 metriä pitkä dinghy vene rantautumiseen. 

Majoitus. Majoitus on emäaluksen ilmastoiduissa hyteissä, joissa on wc ja suihku. Jokaiselle 

kalastajalle on varattu oma hytti. Kaikki ruokailut matkakohteessa sisältyvät matkan hintaan, 

juomat maksetaan erikseen käytön mukaan. 

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha Fishmasterista matkustaa mukana 

kalastusoppaana ja matkanjohtajana, matka toteutetaan yhteistyössä paikallisen 

yhteistyökumppanin kanssa. Kalastajat lentävät yhdessä Helsingistä Maleen Malediiveille, välilasku 

Keski-Europassa. Malessa siirrytään emäalukseen ja jatketaan uistelemalla matkakohteeseen. 

Viimeisenä päivänä palaamme kalastellen Maleen josta jatketaan lennolla Helsinkiin.  

Matkatavarat. Ota mukaan varustelistan mukaiset varusteet. Matkatavaroita lennoille on sallittu 1 

kpl, maks 23 kg + 1 kpl käsimatkatavara 8 kg. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen 

ruumaan menevät matkatavarat pehmeään isoon kassiin tai matkalaukkuun. Pakkaa vavat 

kestävään kuljetusputkeen. Huomioi että useat lentoyhtiöt veloittavat 50-100 euroa 

lisähintaa/suunta erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. Mikäli sijoitat vavat kassin sisään tai 

kiinnität vapaputken tukevasti kassiin ja se ei ole liian pitkä, lisämaksua ei usein veloiteta. 

Suosittelemme 4- tai 5-osaisia riittävän vahvoja matkavapoja jotka voi pakata matkakassiin sisään. 

Matkan kesto: 8 vuorokautta lentoineen, 7 päivää/6 yötä Malediiveilla 

 

Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja/opas + 5 kalastajaa 

 

Kalastusmatka sisältää: Majoitus tukikohtaaluksen hytissä - Kaikki ruokailut matkakohteessa - 

Opastus – Venekuljetukset 

 

Kalastusmatka ei sisällä: Lennot Helsinki/Male/Helsinki (600-800 eur/hlö) - Juomat: Vesi USD 

3.00/1.5 ltr pullo, Virvoitusjuomat USD 3.00/tölkki, Olut USD 4,50/tölkki – Alkoholijuomat 25-40 

USD/pullo - Tippi emäaluksen henkilökunnalle 150 USD eli noin 130 eur/hlö 

 

Matkan aikataulu:  (Esimerkki, muutokset lentoihin mahdollisia)                                                                                       

5.12. Lauantai. Kokoonnutaan iltapäivällä klo 16.00 Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin 2 

lähtöaulassa Turkish Airlines lähtöselvitystiskin edessä. Lento TK 1764 lähtee Helsingistä klo 18.10 

ja laskeutuu Istanbuliin klo 22.35.   

6.12. Sunnuntai. Lento TK730 lähtee Istanbulista yöllä klo 2.10 ja laskeutuu Maleen keskipäivällä 

klo 12.10. Siirtyminen satamassa odottavaan emäalukseen ja majoittuminen hytteihin. Matka 

jatkuu uistellen emäaluksella. Lounas emoaluksella. Iltapäivällä heittokalastusta. Emäaluksen 

ankkurointi ja heittokalastuksen lopetus klo 18. Illallinen emäaluksessa klo 19-20.  

 

7.12. Maanantai – 11.12. Perjantai. Herätys klo 5.30. Aamukahvi tai tee klo 6. Lähtö kalaan 

noin klo 6.15. Aamiainen klo 9. Kalastamme emäaluksen kannelta uistelemalla tai pääasiassa 

pienemmän 12 m dhoni aluksen kannelta heittämällä. Lounas nautitaan emäaluksella noin klo 13-

14. Emäaluksen ankkurointi ja heittokalastuksen lopetus klo 18. Illallinen emäaluksessa klo 19-20. 

  

12.12. Lauantai. Herätys klo 5.30. Aamukahvi tai tee klo 6. Lähtö kalaan noin klo 6.15. 

Aamiainen klo 9.30. Siirrytään emäaluksella uistellen ja välillä heittokalastaen kohti Malea. Lounas 

nautitaan aluksella päivän aikana. Saavutaan Maleen iltapäivällä. Siirtyminen lentokentälle. Lento 

TK731 lähtee Malesta myöhään illalla klo 23.45.  

 

13.12. Sunnuntai. Lento laskeutuu Istanbuliin klo 6.25. Lento TK1761 lähtee Istanbulista klo 9.10 

ja saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle päivällä klo 11.40. 

 

 
 



Malediivit - Kartta 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



Malediivit - Varustelista 

 
 

Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle matkan ajaksi 

Reppu  

Lippis niskasuojalla ja mustalla lipan alareunalla 

Buffi  

Polarisoidut aurinkolasit (puhdistusliina) 

Pitkähihainen kauluspaita (kalastukseen sopiva, vaalea ja ohut) 

Lyhyet alushousut  

T-paita 

Sukat, lentosukat 

Pitkät housut, shortsit, vyö  

Sormikkaat, vaalean väriset ja ohuet 

Lenkkitossut tai muut kevyet matkakengät 

Ohut sadeasu (kahluutakki+kuorihousut)  

Huulirasva jossa paras mahdollinen aurinkosuojakerroin  

Kamera, (videokamera), vara-akku tai patterit, muistikortit 

Matkapuhelin, laturi 

Kirjat, lehdet, kartat, muistikirja ja kynä 

Passi  

Lentoliput ja matka-asiakirjat 

Matkavakuutus, todistus 

Lompakko, luottokortti, käteistä rahaa juomiin ja tippeihin (US Dollareita, euroja)  

Hammasharja, Compeed laastaria 

Adapteri sähköpistorasiaan 

Partakone  

Särkylääkkeet, kortisonivoide, maitohappopillerit, reseptilääkkeet, reseptit 

Flats boots kahluukengät tai korkeavartiset lenkkitossut 

 

Pakkaa Matkalaukkuun  

Pitkähihaisia kauluspaitoja joissa aurinkosuojakerroin 30 (4-6 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita)  

Pitkät housut, vyö (2-3 kpl kalastukseen, vaaleita ja ohuita) 

Lyhyitä alushousuja 

Uimahousut  

T-paitoja 

Sukkia  

Sandaalit/Crocsit   

Kopio passista  

Aurinkorasva (suojakerroin vähintään 30, vedenkestävä)  

Shampoo, käsirasva, hammastahna, sidetarvikkeita 

Pieni taskulamppu  

Minigrip-pusseja, muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen 

Teippiä 

Vieherasiat, vieheet  

Heittovavat, pituus 8-10’ (viehepainot 50-100g), vetovapa 7-8’, vapaputket 

Heittokelat esim Shimano avokelat 10000 sarja (0.35-0.40 mm kuitusiimalla) 

Vetokela (0.60-0,70 mm monofiilisiimalla) 

Vyölaukku  

Pihdit (ruostumattomat, sopivat myös uistinrenkaiden vaihtoon), teräsperukkeita 

50-60 cm pitkiä perukkeita 1,0 mm fluorocarbon siimasta, holkkiliitokset ja extravahvat lukot ja 

leikarit 

Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit 

Ylimääräisiä kärkirenkaita ja vaparenkaita 

Ylimääräisiä 3-h koukkuja esim Owner ST-66TN 4x strong koot 1/0, 2/0 

Ylimääräisiä extra strong uistinrenkaita esim Owner Hyper Wire 5196-094 10 mm 

Pikaliimaa 
 
 
 

 


