
Ohjeita Venäjän matkalle 
 

1. 1. Venäläinen elämäntyyli on yhtä vauhdikasta kuin paikallinen liikennekulttuurikin! 
Jalankulkijat ovat lainsuojattomien asemassa, joten katua ylittäessä tulee liikkua ripeästi. 
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3. Ei alkoholia 
4. Kuljeta aina jotain henkilöllisyystodistusta tai passinkopiota mukanasi. 
5. Älä liiku yksinäsi öisillä kaduilla. Erityisesti lähiöalueilla seikkailua tulisi välttää. 
6. Pidä huoli tavaroistasi. Venäjällä korjataan alta aika yksikön "unohtuneet" esineet. 

Taskuvarkaat voivat yllättää väen tungoksessa. Pidä kerrallaan vain vähän rahaa lompakossa 
ja kuljeta arvoesineet ja tavarat visussa tallessa. 

7. Älä vaihda rahaa kadulla. Kadulla rahanvaihtoa harjoittavat tyypit ovat silmänkäännön 
mestareita. Vaihda rahaa ainoastaan vartioiduissa rahanvaihtotoimistoissa "Obmen valjuty" 

8. Valokuvaaminen on sakon uhalla kielletty rajavyöhykkeellä, tullissa ja Moskovan ja Pietarin 
maanalaisessa. 

9. Hätätilanteessa, sairaustapauksen tai onnettomuuden sattuessa ota välittömästi yhteyttä 
matkanjohtajaan 

10. GSM-puhelimet toimivat Venäjällä, mutta puhelut ovat kalliita (noin 2-3 €/min, 
sekuntiveloitusta ei tunneta). Myös puheluiden vastaanottaminen on kallista (noin 1,5 
€/min). 

11. Sähkövirta 220 V, litteät suomalaiset pistokkeet käyvät yleensä 
12. Rokotukset 
13. * Maalaisjärjen käyttäminen on sallittua 
14. . Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat matkustusasiakirjat eli passit, viisumit ja 

mahdolliset matkaliput 
15. vakuutuspapereiden osalta kannattaa ottaa kopiot mukaan 
16. 3. Muista huolehtia siitä, että mahdollisesti tarvitsemasi lääkkeet ovat mukana matkalla. 

Kannattaa myös varautua mahdollisiin viivästyksiin yms. ongelmiin. Terveyskeskuksista 
voit kysellä lisää mahdollisesti tarvitsemistasi rokotuksista ja resepteistä. Huolehdi myös 
siitä, että ainakin yksi matkakumppanisi tietää esim. lääkityksestäsi 

17. Ota mukaan tarvittava määrää valuuttaa 
18. Ole ajoissa lähdön kanssa. 
19. Eväät 
20. Ota mukaan lista tärkeistä puhelinnumeroista 
21. Ota mukaan lista tärkeistä puhelinnumeroista 
22. . Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi rahojasi, matkustusasiakirjoja sekä muita 

arvoesineitä. Arvokasta kameraa ei kannata unohtaa ravintolaan eikä lompakkoa menettää 
"ammattitaitoisen" henkilön käsiin oman huolimattomuuden vuoksi. 
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24.  Kun ollaan lähdössä elämysmatkalle Venäjälle kannattaa ottaa mukaan hurttia huumoria 
sillä hommat eivät aina välttämättä suju siten kuin Suomessa. 

25. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan kun liikutaan isoissa kaupungeissa. 
26. Katurikolliset ja taskuvarkaat toimivat aktiivisimmin turistien suosimilla alueilla kuten 

Gribojedova-kanavan tienoilla, Iisakin kirkon aukiolla, Eremitaasin ympäristössä, Nevsky 
prospektilla, Palatsiaukiolla, Pushkinossa ja Pietarhovissa. Metro, bussit, ja keskustan 
kahvilat sekä ravintolat ovat myös taskuvarkaiden suosikkipaikkoja. Erityisesti yökerhoissa 
ja yöklubeilla ja niistä poistuttaessa on syytä olla valppaana. 



27. Yhteystiedot 
28. Jos vatsatauti yllättää .Lääkevarasto mukaan 

 


