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Perhokalastusmatka - Venäjä, Umba 11.-18.10.2021 
 

Lohen perhokalastusta Kuolan niemimaan Umba-joella 11.-

18.10.2021. Missään muualla maailmassa ei ole lohia niin paljon 

kuin Kuolan niemimaan joissa. Kalastuskausi alkaa heti 

jäidenlähdön jälkeen jo toukokuun lopulla ja lohennousu jatkuu aina 

lokakuun puoleenväliin asti, joki on erityisen kuuluisa hyvästä lohien 

syysnousustaan syys-lokakuussa. Umba on erittäin kaunis ja 

kirkasvetinen joki joka sopii hienosti lohen perhokalastukseen ja 

joella harrastetaan catch & release kalastusta eli kaikki saadut lohet 

vapautetaan.  

Perhokalastus. Kalastajien käytössä ovat Umba-joen kuuluisat 

perhokalastusalueet. Poolit ovat erittäin hienoja ja helppoja 

kalastaa ja sopivat erinomaisesti perhokalastukseen. Kalastus 

tapahtuu perhoa heittämällä joen molemmilta puolilta sekä 

kahlaamalla että veneestä. Maksimi kalastajamäärä pitkällä 

kalastusalueella on vain 8 henkilöä. Vain perhokalastus on Umballa 

sallittua. Kalastajan käytössä on koko ajan paikallinen kalaopas, 

jonka opastuksella liikutaan jokiveneillä jokea pitkin. Hän opastaa 

kalastajia koko ajan, näyttää eri poolit ja miten niissä kannattaa 

kalastaa. Osa kalastusalueesta on kävelymatkan päässä lodgesta. 

Perhokalastusvälineet. Suosittelemme Umballe kahdenkäden 

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

laadukkaita levyjarrullisia keloja. Siimoina kelluvat, kärkiuppoavat 

ja intermediate ampumapäät ovat perhosiimoista eniten käytettyjä. 

Ota mukaan myös uppoava siima mahdollisia korkean veden 

olosuhteita varten. 

Perhot. Hyviä perhomalleja Umba-joella ovat esimerkiksi Green 

Highlander, Red Butt, Silver Doctor, Thunder & Lightning, Black 

Francis, Cascade ja Billy Butt. 

Majoitus. Perhokalastajat majoittuvat Umba-joen rannalla 

komeassa hirsisessä kalastustukikohdassa, Umba Lodgessa. 

Rakennuksen pyöreässä keskiosassa on yhdistetty suuri oleskelutila 

ja ruokasali. Salissa on suuri avotakka, mukavat sohvat ja 

hyvinvarustettu baaritiski. Kalastajien käytössä on myös 

erinomainen sauna. Heti ruokasalin takana on 8 mukavaa yhden 

hengen makuuhuonetta kalastajille joissa kaikissa on suihku ja wc.  

Matkan toteutus. Johdettu kalastusmatka, Jouni Rauha toimii 

ryhmän matkanjohtajana. Matka toteutetaan yhteistyössä 

paikallisen yhteistyökumppanin. Kalastajat lentävät yhdessä 

Helsingistä Rovaniemelle, lentokentällä on vastassa opas ja 

pikkubussilla siirrytään Umballe, automatka kestää 6-7 tuntia plus 

rajamuodollisuudet. Viikon jälkeen palataan bussilla Rovaniemelle. 

 

Huomioitavaa. Ota mukaan varustelistan mukaiset varusteet. 

Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan 

menevät matkatavarat pehmeään kassiin, ei matkalaukkuun sillä 

kovia laukkuja on vaikea pakata autoon. Pakkaa vavat kestävään 

kuljetusputkeen. Huomioi että useat lentoyhtiöt veloittavat 20-75 

euroa lisähintaa/suunta erikseen kuljetettavasta vapaputkesta. 

 



Kalastusmatka sisältää: Majoitus Umba Lodgessa - Kaikki ruokailut, 3 ruokailua päivässä - 

Kalastusluvat - Opastus (2 kalastajaa/opas) - Venekuljetukset 

 

Kalastusmatka ei sisällä: Lennot Helsinki-Rovaniemi-Helsinki (150-200 eur) - Bussikuljetus 

Rovaniemeltä Umba-joelle (100 eur/hlö) - Alkoholi-ja virvoitusjuomat – Tipit (150-250 eur) - 

Viisumi 

 

Ryhmän koko: 1 matkanjohtaja + 5-7 kalastajaa 

 

Vakuutukset. Suosittelemme osallistujille matkavakuutuksen ottamista. Matkavakuutuksen 

pitäisi sisältää sekä matkustajavakuutus että matkatavaravakuutus. Matkustajavakuutus korvaa 

mahdollisen sairauden aiheuttamat hoidot ja lääkkeet. Matkatavaravakuutus kattaa mahdolliset 

kadonneet tai vaurioituneet matkatavarat ja kalastusvälineet. Matkavakuutus korvaa asiakkaalle 

myös mahdollisen sairauden aiheuttaman matkan peruutuksen aiheuttamat kustannukset. 

 

Pandemia. Mikäli korona pandemia aiheuttaa matkustusrajoituksia vielä syksyllä 2021, voidaan 

varaukset ja maksut siirtää vastaavaan ajankohtaan syksyllä 2022. 

 

 

Matkan aikataulu: 
 
11.10 Maanantai. Kokoontuminen Helsinki Vantaan lentokentällä klo 5:25. Finnair lento lähtee 

klo 7:25 ja saapuu Rovaniemelle 8:40. Bussikuljetus lentokentältä Umba-joelle, 6-7 tunnin 

ajomatka + rajamuodollisuudet. Majoittuminen. Illallinen majoituksessa klo 20. 

 

12.-17.10. Tiistai - Sunnuntai. Herätys klo 7:30. Aamiainen lodgessa klo 8. Lohen 

perhokalastusta Umba-joella, kalastus aloitetaan klo 9. Lounas lodgessa klo 13. Kalastus 

lopetetaan noin klo 18. Illallinen majoituksessa klo 20. 

 

18.10. Maanantai. Herätys klo 6:30. Aamiainen lodgessa klo 7. Klo 7:30-16 bussikuljetus 

Umba-joelta Rovaniemen lentokentälle. Finnair lento lähtee klo 18:15 ja saapuu Helsinki Vantaan 

lentokentälle klo 19:30. 

 

 

 



Umba Varustelista 

 
Pakkaa käsimatkatavaroihin 

* Reppu  

* Lippis tai muu lämmin kalastuslakki  

* Ohut sadetakki tai Kahluutakki 

* Polarisoidut aurinkolasit 

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

* Matkapuhelin, laturi 

* Matkavakuutustodistus 

* Passi 

* Viisumi 

* Lentoliput 

* Matkainfo 

* Lompakko, Luottokortti, Käteistä rahaa: Euroja juomiin ja tippeihin  

* Ajokortti  

* Kirjat, lehdet, muistikirja, kynä 

* Partakone 

* Särkylääkkeet, reseptilääkkeet, reseptit 

* Hammasharja, käsirasva, laastaria ja sidetarvikkeita 

* Herätyskello  

* Kahluuhousut, vyö 

* Putkiperhot ilman koukkuja 

 

Pakkaa pehmeään matkakassiin 

* Sukkia (ohuita ja paksuja)  

* Pitkähihaisia paitoja 

* Lyhyet alushousut 

* Lämpöaluskerrasto 

* Fleece housut,-paita  

* T-paitoja  

* Pitkät housut, vyö  

* Kynsikkäät tai muut kalastussormikkaat 

* Lenkkitossut, sandaalit 

* Aurinkorasva, huulirasva jossa aurinkosuojakerroin  

* Taskumatti  

* Pieni taskulamppu tai otsalamppu  

* Muovipusseja pyykin ja märkien vaatteiden säilytykseen, Minigrip-pusseja 

* Shampoo, hammastahna 

* Kopio passista, kopio viisumista 

* Kahluukengät, hiekkasuojat 

* Paikkaustarvikkeet kahluuhousuihin  

* Perhot, perhorasiat 

* Perhokelat, perhosiimat, kelakotelot 

* Perhoperukkeet, perukesiimaa: 0.35, 0.40  

* Perhovavat, vapaputket  

* Varapuolat, Kelaöljy 

* Pihdit, Teippiä 

* Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit  

* Mittanauha 

* Linkkuveitsi 

 
 
 

 
 

 
 

 


