
 
 

OHJEITA VIISUMIANOMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖÄ VARTEN 
Lomalinja haluaa helpottaa asiakkaidensa Venäjän viisuminhankintaa, siksi teemme viisumianomuksen koneelliseen 

muotoon puolestanne. Täyttäkää oheinen viisumianomuskaavake huolellisesti käsin tai koneella ja allekirjoittakaa 

omakätisesti. Omalla allekirjoituksellanne samalla vahvistatte Lomalinjalle oikeuden täyttää ja allekirjoittaa 

puolestanne Venäjän konsulaatin vaatima koneellinen hakemus. 

 

Ryhmäviisumiin tarvittavat paperit: 

*Täytetty viisumianomuskaavake  

*selkeä kopio passin koko kuva-aukeamasta (passinkopio normaalikokoisena ja A4-paperin keskelle kopioituna) 

  passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen  

*yksi värillinen passivalokuva irrallaan (35x45mm), jossa kasvojen koko 3 cm. Passikuva ei saa olla 6 kuukautta 

vanhempi ja sen tulee olla valokuvaamossa otettu. Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen. 

 

Täyttöohjeet  

1. Kansalaisuus (suomen) 

2. Sukunimi siten kuin se on passiin kirjoitettu 

3. Etunimet siten kuin ne on passiin kirjoitettu 

4. Syntymäaika, päivä/kuukausi/vuosi   

5. Sukupuoli, rastittakaa vaihtoehto mies/nainen 

6. Passin numero, Myönnetty, päivä/kuukausi/vuosi, Viimeinen voimassaolopäivä, päivä/kuukausi/vuosi  

7. Matkan tarkoitus, Turismi 

8. Viisumin tyyppi, Turisti 

9. Kertaisuus, rasti kohtaan: yksinkertainen 

10. Venäjälle tulopäivä 2/6/2020 

11. Venäjältä lähtöpäivä 5/6/2020 

12. Aikaisempien Venäjällä käyntien lukumäärä ja edellisen käynnin päivämäärä (ppkkvv) mm. passin leimoista 

voi tarkistaa. 

13. Tämä kohta jätetään tyhjäksi 

14. Matkareitti Vyborg-Zelenogorsk 

15. Onko Teillä Venäjällä voimassaoleva matkustaja vakuutus, rastittakaa kyllä ja merkitkää vakuutusyhtiönne  

Huom. matkustajavakuutus on Venäjälle pakollinen, emme tarvitse kuitenkaan vakuutusyhtiön 

todistusta vakuutuksesta.  

16. Mukana seuraavat alle 16-vuotiaat lapset. Jättäkää tyhjäksi, jollei mukana matkusta omia 

lapsia, jotka on merkitty passiinne. Jos lapsi matkustaa omalla passilla, hänelle täytetään oma lomake. 

17. Entiset sukunimet, jos ei ole, kirjoita ei ole 

18. Kotiosoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti 

19. Syntymäpaikka, täytetään aina 

(jos olette syntynyt Venäjällä, täyttäkää lisäksi milloin ja mihin maahan olette muuttaneet) 

20. Työ tai opiskelupaikka, ammatti (työpaikan nimi, osoite, puhelin, faksi ja sähköposti), tai jos olette 

eläkkeellä, kirjoittakaa eläkeläinen 

21. Tiedot Venäjällä asuvista vanhemmista ja sisaruksista. Muita sukulaisia ei merkitä. 

 

Lähettäkää anomukset Futurist/Matka-Prima Oy, (p. 0207689900), Fredrikinkatu 47, 4. kerros, 00100 Helsinki tai 

tuokaa Lomalinjan toimistoon Tampereelle matkan tilattuanne tai viimeistään 5 viikkoa ennen matkan alkua. 

 

 

Muistakaa allekirjoitus! 

 


