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                               Perhokalastusmatka – Malediivit 2-10.2.2020 
 
GT:n eli Giant Trevallyn perhokalastusta Malediiveilla. 

Fishmaster järjestää johdetun perhokalastusmatkan 

Malediiveille 2-10.2.2020. Olemme luoneet matkakohteeseen 

uuden kalastuskonseptin kohdekalan giant trevallyn eli GT:n 

perhokalastusta varten. Giant trevallyjen lisäksi voimme 

perhokalastamalla saada monia muita kaloja, esim bluefin 

trevally, snapper ja grouper. Jouni Rauha matkustaa ryhmän 

mukana kalastusoppaana ja matkanjohtajana. 

 

Malediivit eli Malediivien tasavalta on noin 800 kilometriä pitkä 

saaristo Intian eteläkärjen lounaispuolella. Malediiveihin kuuluu 

kaikkiaan 1200 saarta ja atollia, joista 202 on asuttua. 

Pääkaupunki Malessa on noin 142000 asukasta ja Malediiveilla 

on yhteensä noin 390000 asukasta. Saariryhmän leuto ilmasto, 

luonnon kauneus, erinomainen kalastus sekä alueen 

rauhallisuus ja turvallisuus tekevät siitä erinomaisen 

matkakohteen. Emoaluksen henkilökunta ovat ystävällisiä, 

ruoka on herkullista ja juomat erinomaisia. Malediivit on hyvä 

matkakohde ryhmille, johon voi ottaa myös kumppanin 

mukaan. Matkalla voi harrastaa kalastuksen lisäksi myös 

muutakin; esim. auringonottoa, uimista ja sukellusta. 

Rokotussuositukset: hepatiitti A/B, jäykkäkouristus. 

 

Perhokalastus. Malediivit perhokalastusmatkan ensisijainen 

kohdekala on GT eli giant trevally eli jättipiikkimakrilli. 

Perhokalastamalla Malediivien kristallinkirkkaissa vesissä 

voimme saada myös monia muita upeita kaloja kuten bluefin 

trevally, snapper, grouper ym. Vuokraamme ryhmälle yhden 5-

6 metriä pitkän dinghy veneen ja sen lisäksi yhden suuren 

keskipulpettiveneen. Venekalastuksen lisäksi useissa paikoissa 

on mahdollista perhokalastaa kahlaamalla koralliriutoilla, 

hiekkasärkillä ja matalikoilla. Kalastusopas Jouni Rauha neuvoo 

ja opastaa perhokalastuksessa. 

 

Perhovavat, Kelat ja Siimat. Suosittelemme Malediiveille 

GT:n eli giant trevallyn kalastukseen 10-11 luokan 9' 

perhovapoja. Jokaisella osallistujalla pitää olla mukana 2 kpl 10-

11 luokan 9' perhovapoja ja keloja. Bluefin trevallyn 

perhokalastuksessa voit käyttää myös kevyempiä 9’ jalkaisia 

luokan 9 perhovapoja. Suosittelemme 4-osaisia perhovapoja, 

jotka mahtuvat matkakassiin sisälle. Keloiksi sopivat 

levyjarrulliset vahvat saltwater perhokelat, joihin mahtuu 

vähintään 200 metriä erittäin vahvaa pohjasiimaa.  

Perhosiimojen pitää olla trooppiseen perhokalastukseen 

tarkoitettuja kelluvia WF siimoja, esim Rio Tropical GT. 

Jokaisella osallistujalla pitäisi olla mukana vähintään 3 kpl 10-

11 luokan kelluvia perhosiimoja. Giant trevallyn 

perhokalastukseen suosittelemme vavan mittaista 0,80-0,90 

mm/60-80 lbs tasapaksua fluorocarbon peruketta. 

 

Perhot. Giant trevally perhoja: Deceiver koot 2/0-5/0 värit oliivi-helmiäishopea, helmiäishopea, 

sininen/hopea, harmaa/hopea, musta/violetti. Perhot kannattaa sitoa riittävän vahvalankaisiin 

koukkuihin, esim Tiemco TMC 600SP tai Gamakatsu SC15-2H. Eniten käytetyt koukkujen koot ovat 



3/0 ja 4/0. GT perhot ovat yksinkertaisia ja sidottu yleensä 

synteettisistä kuiduista, joihin on sekoitettu kimalletta.  

Tärkeää GT perhoissa on isot silmät ja vahva rakenne. Perhojen 

värit ovat luonnollisia saaliskalan värejä eli helmiäishopeaa 

siiven alle ja keskelle ja jotakin hiukan tummempaa sävyä 

kuitua seläksi, esim oliivi, sininen tai harmaa. Perhon siiven 

pituus saa olla 10-12 senttiä. Samat perhot käyvät myös bluefin 

trevallyn ja muiden kalojen perhokalastukseen Malediiveilla. 

 

Emäalus. Olemme varanneet ryhmän käyttöön 26 metriä 

pitkän Hope Cruiser emäaluksen. Majoitus on aluksen 

ilmastoiduissa hyteissä, joissa on oma wc ja suihku. Jokaiselle 

kalastajalle on varattu oma hytti. Matkalle voi halutessaan ottaa 

mukaan ei-kalastavan kumppanin, jonka kanssa jakaa hytin. 

Alusta siirretään sinne missä kalastus on parhainta ja joka päivä 

perhokalastamme eri paikoissa. Kaikki ruokailut, tee ja kahvi 

matkakohteessa sisältyvät matkan hintaan. Muut juomat, myös 

alkoholijuomat maksetaan käytön mukaan. 

 

Matkan toteutus. Johdettu perhokalastusmatka, Jouni Rauha 

matkustaa mukana kalastusoppaana ja matkanjohtajana. Matka 

toteutetaan paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. Ryhmä 

lentää yhdessä Helsingistä yhdellä välilaskulla Maleen 

Malediiveille, jossa siirrytään emäalukseen. Viimeisenä päivänä 

palaamme Maleen, josta jatketaan lennolla Helsinkiin. 

 

Matkan kesto: 7 päivää/6 yötä Malediiveilla 

Ryhmän koko: 1 opas + 5 henkilöä = 6 kalastajaa 

Hinta sisältää: Lennot Hki/Male/Hki, Majoitus, Ruokailut, 

Perhokalastus, Opastus, Venekuljetukset  

Hinta ei sisällä: Vesi USD 3.00/1.5 ltr pullo, 

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

henkilökunnalle 200 USD eli noin 170 eur/hlö 

Matkatavarat. Matkatavaroita lennoille on sallittu 1 kpl, maks 23 kg + 1 kpl käsimatkatavara 7 

kg. Pakkaa käsimatkatavarat reppuun ja lentokoneen ruumaan menevät matkatavarat pehmeään 

kassiin. Huomioi että useat lentoyhtiöt veloittavat 50-100 euroa lisähintaa/suunta erikseen 

kuljetettavasta vapaputkesta. Lisähinta ei sisälly matkan hintaan. Suosittelemme 4-osaisia riittävän 

vahvoja perhovapoja, jotka voi pakata matkakassiin sisään. 

Matkan aikataulu:  (Esimerkki, muutokset lentoihin mahdollisia)                                                                                       

2.2. Sunnuntai. Kokoonnutaan iltapäivällä klo 14.25 Helsinki-Vantaan lentokentällä terminaalin 2 

lähtöaulassa Qatar Airways lähtöselvitystiskin edessä. Lento QR 302 lähtee Helsingistä klo 16.25 ja 

laskeutuu Dohaan klo 23.35.   

3.2. Maanantai. Lento QR 672 lähtee Dohasta yöllä klo 2.10 ja laskeutuu Maleen aamulla klo 

9.00. Siirtyminen satamassa odottavaan emäalukseen ja majoittuminen hytteihin. Matka jatkuu 

emäaluksella. Lounas emoaluksella. Iltapäivällä perhokalastusta. Emäaluksen ankkurointi ja 

perhokalastuksen lopetus klo 18. Illallinen emäaluksessa klo 19.  

 

4.2. Tiistai – 8.2. Lauantai. Herätys klo 5.30. Aamukahvi tai tee klo 6. Lähtö kalaan noin klo 

6.15. Aamiainen klo 9. Perhokalastamme veneestä tai rannalta kahlaamalla. Lounas emäaluksella 

klo 13. Emäaluksen ankkurointi ja perhokalastuksen lopetus klo 18. Illallinen emäaluksessa klo 19. 

  

9.2. Sunnuntai. Herätys klo 5.30. Aamukahvi tai tee klo 6. Lähtö kalaan noin klo 6.15. Aamiainen 

klo 9.00. Perhokalastamme veneestä tai rannalta kahlaamalla. Lounas emoaluksella klo 13. 

Siirrytään emäaluksella kohti Malea. Saavutaan Maleen iltapäivällä. Siirtyminen lentokentälle. Qatar 

Airways lento QR 677 lähtee Malesta klo 18.30. Lento laskeutuu Dohaan klo 21.40. 

 

10.2. Maanantai. Lento QR 303 lähtee Dohasta klo 1.30 ja saapuu Helsinki-Vantaan lentokentälle 

aamulla klo 6.55. 

 
 



 
Malediivit - Kartta 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
Malediivit - Varustelista 

 
 

Pakkaa käsimatkatavaroihin tai pue päälle matkan ajaksi 

Reppu (vedenpitävä)  

Lippis 

Buffi  

Polaroidut aurinkolasit (puhdistusliina) 

Pitkähihainen kalastuspaita (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)  

Hammasharja, Compeed laastaria 

Adapteri sähköpistorasiaan 

Partakone  

Särkylääkkeet, kortisonivoide, maitohappopillerit, reseptilääkkeet, reseptit 

Flats boots kahluukengät tai korkeavartiset lenkkitossut 

 

Pakkaa Matkalaukkuun  

Pitkähihaisia kalastuspaitoja joissa aurinkosuojakerroin 30 (4-5 kpl kalastukseen, vaaleita ja 

ohuita)  

Pitkät housut, vyö (2 kpl, 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 

Perhorasiat, perhot  

Perhovavat, pituus 9’ luokka 9-11’, vapaputket 

Perhokelat 

Vyölaukku  

Pihdit 

Koukkuviila, siimaleikkurit, suonipihdit 

Mittanauha 

Siimasiili tai siimakori 

 
 

 

 
 


