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< < valitse valikosta maa (FINLAND), jossa haet viisumia

< < valitse valikosta ohjekieli SUOMI (FINNISH)

< < ruutuun ”klikkaus” hiirellä 

< < valitse luo uusi hakemuslomake
< < tai klikkaus tähän tarvittaessa 

Aikoessasi tulostaa nämä ohjeet varaa 12 arkkia paperia!

<< oltava voimassa 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen!

Huomioi 20 minuutin taukoa koskeva merkintä.

Tästä pääset anomuksen täyttösivuille; https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
http://get.adobe.com/fi/reader/otherversions/
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< < syötä salasanaksi esim. Mekka2014 (ei välilyöntiä)

< < vahvista salasana kirjoittaen se uudelleen

< < syötä merkit (suur-/ pienaakkosia malleja noudattaen) 

Jos merkit ovat epäselviä, lataa sivu uudelleen PERUUTA-painiketta "klikaten" niin saat uudet merkit.

< < ”klikkaus” ruutuun lähetä hakemuslomake

ANOMUS-sivuston käyttöä moni on pyrkinyt välttämään ymmärrettävistä syistä.
Näillä ohjeilla käyttö toivottavasti helpottuu ja vähentää tarvetta käyttää 
maksullista täyttöpalvelua johon usein liittyy digitoidun anomuksenne 
allekirjoituksen väärentäminen, -eli matkatoimisto ei lähetä tulostettua 
anomusta allekirjoitettavaksenne vaan allekirjoittaa sen puolestanne. 
Viranomaiset ovat hyväksyneet allekirjoitusväärennökset toistaiseksi!

Neuvonta turistiviisumianomuksen täytössä on maksuton! 

Jos anomuksen Internet-versioon tulee muutoksia niin ohjeet eivät voi niitä heti huomioida.

Ohjeen joissakin yksityiskohdissa (esim. vakuutusyhtiön nimi Liberty) olettamus on, että 
anomusta koskeva henkilö osallistuu ryhmämatkalle, jonka järjestäjä on Matka-Mekka Oy

< < merkkien syöttö on edellytys sivujen avautumiselle

Täydellisten ohjeiden luonti ei ole helpoin tehtävä. Jos on epävarmuutta, mikä 
on oikea menettely, niin soita tai lähetä postia matka-mekka@uusikaupunki.fi

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
matka-mekka@uusikaupunki.fi
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< < ”klikkaus” ruutuun seuraava 

Hakemuslomakkeen tunnistenumero kannattaa tallentaa tai tulostaa, 
sitä voidaan tarvita hakemuksen myöhemmässä käsittelyssä.
Numero tulostuu tulostettavan anomuksen yläosaan, jossa identifiointitiedot 
anomuksen tulostusajasta (päiväys+kelloaika) ja lähetysosoite (Turku).

Seuraavia sivuja varten tietoa kun tiedoista vastaava venäläinen instituutio 
ja Viisumipalvelukeskus eivät ole tähän pakolliseen järjestelmään nähneet 
vaivaa merkitä tietoja Suomen kielellä monen tahon pyynnöistä huolimatta!
Viisumianomuksen täytön epäasiallinen edellytys on Englannin kielen taito tai sanakirja.

KUUKAUDET, joita on pudotusvalikoissa ei ole Suomeksi!
Tammikuu = January / Helmikuu = February / Maaliskuu = March 
Huhtikuu = April / Toukokuu = May / Kesäkuu = June
Heinäkuu = July / Elokuu = August / Syyskuu = September   
Lokakuu = October / Marraskuu = November / Joulukuu = December

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
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* = merkityt kohdat pakollisia täytettäviä

< < valitse valikosta nykyinen kansalaisuutesi

< < valitse no = ei, jos sinulla ei ole aikaisemmin ollut Neuvostoliiton tai Venäjän kansalaisuutta. 
      Jos vastaat yes = kyllä niin sinun tulee vastata myös avautuviin lisäkysymyksiin.

< < valitse valikosta TOURISM (Turistiviisumi)

< < valitse valikosta TOURIST GROUP (Turistiryhmä)  

< < valikkoon tulee oikea merkintä = COMMON TOURIST GROUP

< < valitse SINGLE (KERTAVIISUMI)

< kirjoita menopäivä = rajanylitys / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

< kirjoita paluupäivä = rajanylitys / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

Päivämäärissä oltava kaksi numeroa, numeroiden 1-9 eteen on merkittävä 0, muuten järjestelmä ei hyväksy     
merkintää.Noudata kuukausivalinnassa erityistä huolellisuutta!
< < ”klikkaus” ruutuun seuraava 

Kuukausien nimet Suomeksi edellisellä (3) sivulla.

Järjestelmä muuttaa automaattisesti tekstit suuraakkosiksi.

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
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< sukunimi kuten se on passiin merkitty (ä = ae / ö = oe / å = aa)

< etunimet, kaikki kuten on passiin merkitty (ä = ae / ö = oe / å = aa)

< yes = kyllä / no = ei, aikaisempi nimi = nykyistä edeltävä, esimerkiksi naisilla ennen vihkimistä

< < Jos aikaisempia nimiä on enemmän ”klikkaa” lisää-ruutuun

< < valitse valikosta sukupuoli nainen = Female = nainen / mies = Male  

Päivämäärissä oltava kaksi numeroa, numeroiden 1-9 eteen on merkittävä 0  
< syntymäaika; kirjoita päivä / valitse kuukausi/kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

< syntymäpaikka = passiin merkityn mukaan (ä = ae / ö = oe / å = aa)

< valitse no = ei, jos syntymäpaikkasi ei ole Neuvostoliitto tai Venäjä
(jos vastaat yes = kyllä niin merkitse mihin ja milloin olet muuttanut)

<tallenna luonnos ja valitse seuraava

Muunna merkit ä, ö ja å ohjeen mukaan.

Alla esim. Meikaelaeinen  on muunnettu muoto nimestä Meikäläinen.

Kuukausien nimet Suomeksi 3. sivulla.

< < kirjoita aikaisempi, YKSI edellinen nimi 

< < voit poistaa virheellisen merkinnän hiirellä "klikaten"

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
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< passin numero kuvasivun oikeasta yläreunasta     
(uudemman mallin passeissa myös 2 kirjainta   
merkittävä ilman välilyöntejä kirjaimet ja numerot) 

< passin myöntämispäivä / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

< viimeinen voimassaolopäivä / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

Päivämäärissä oltava kaksi numeroa, numeroiden 1-9 eteen on merkittävä 0

< tallenna luonnos ja valitse seuraava

Kuukausien nimet Suomeksi 3. sivulla.

Tällekin alueelle voisi sijoittaa informaatiota palveluista matkoilla, taukopaikoista ja siitä,
millä yritys erottuu muista vahvuuksillaan Venäjän lisäksi asiakkaiden kokonaispalvelussa.
Palveluketjuun voi kuulua myös yritys, joka haluaa markkinoida toimintaansa ehkä tässä!

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
Matka-Mekka
Monikulmio
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< Travel company oltava valittuna 

< tähän matkatoimisto antaa venäläisen organisaattorin nimen

< tähän matkatoimisto antaa ed. mainitun organisaattorin osoitteen 

< tähän matkatoimisto antaa referenssinumeron

< tähän matkatoimisto antaa vahvistusnumeron

< matkakohde, jonka matkatoimisto ilmoittaa (yksi kohde), -kirjoita
   kohteiden nimet mieluimmin suomalaisen tavan mukaan!
Automaattinen sanasto saattaa tehdä ehdotuksia kirjoittaessasi!
Jos lisätään toinen kohde niin ”klikkaa” lisää-ruutuun ja kirjoita paikkakunta. 

valittava yes = kyllä ja alle avautuu kirjoitusalue

< merkittävä Liberty. Ei saa merkitä oman yhtiösi nimeä!

valitse no jos et ole aikaisemmin käynyt Venäjällä tai valitse yes jos olet käynyt aikaisemmin Venäjällä,
tällöin avautuu alla oleva kirjoitusalue 

< merkitse numeroin käyntikertojen määrä ja viimeisen käynnin......  

< menopäivä / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa

< paluupäivä / valitse kuukausi /kirjoita vuosiluku = 4 numeroa
Edellisiin kohtiin riittää arvio tarkkojen tietojen puuttuessa.

< tallenna luonnos ja valitse seuraava

www.hotel-moscow.ru

Pietarissa htl Moskova majoitus
ryhmille alk. 28,-/hlö/vrk

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
http://www.hotel-moscow.ru/
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(ä = ae / ö = oe / å = aa)

< oltava valinta yes, eli koti-/asunto-osoite

< kotiosoite = kadun/tien nimi ja numero + postinumero ja paikkakunta < 

< puhelinnumero (merkitse se numero, mistä varmimmin tavoittaa)
 Puhelinnumerossa EI SAA olla välilyöntejä eikä väliviivoja!

Fax-numero ja sähköpostiosoite eivät ole välttämättömiä.

valitse yes = kyllä, jos olet työssä tai olet opiskelija ja täytä tarkoin punaisella merkityt kohteet

< työnantajan nimi /opiskelupaikan tai koulun nimi

< ammatti / toimi / virkanimike tai opiskelija

< työ-/opiskelupaikan osoite kadun/tien nimi ja nro + postinro ja paikkakunta

< puhelinnumero (merkitse se numero, mistä varmimmin tavoittaa)

Fax-numero ja sähköpostiosoite eivät ole välttämättömiä.

valitse no, jos et ole työssä tai olet eläkeläinen ja edellä olevat 4 kohtaa ohittuvat tarpeettomina. 

< valitse no = ei, koska lapsella on oltava oma passi ja anomus myös täytetään osalta

valitse no, jos sinulla ei ole Venäjällä asuvia sukulaisia, -mikäli valitset yes
on merkittävä tiedot = yksi henkilö/yksi alue ja tarvittaessa ”klikkaa” lisää

< tallenna luonnos ja valitse seuraava

HUOMIO! Paikkakuntamerkintä jos unohtuu kotiosoitteesta 
tai työ-/opiskelupaikan osoitteesta niin hakemus HYLÄTÄÄN.

www.vyborgvbg.ru

Keskellä Viipuria
hotelli Viipurissa
majoitus ryhmille
alk. 28,-/hlö/vrk.
Tervetuloa hotelliin!

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
http://www.hotel-moscow.ru/
http://www.vyborgvbg.ru/
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Valittava Matka-Mekka Oy:n järjestämillä matkoilla
< Visa Application Center VFS UK (Turku)

Väärä osoitevalinta ohjaa tiedot muualle ja niitä ei voi 
käsitellä Turussa kun digitoidut tiedot ovat muualla!

tallenna luonnos ja valitse seuraava,

jolloin avautuu arkki, jolla voit tarkastaa antamiesi tietojen virheettömyyden
ja virheelliset merkinnät voi vielä korjata käyttäen muokkaa-painiketta.

19-59 paikkaisia busseja käyttöönne!
Yrityksille ohjeet anomusten 
täyttöön toivomallanne
tekstillä ja haluaminne kuvin.
Markkinoi palveluita paikalla,
jonka moni lukee tarkemmin
kuin päivän sanomalehden!

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
Matka-Mekka
Monikulmio
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TALLENNA ”klikkauksella” pääset tulostusohjeisiin…….

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
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Tallentamasi tiedot säilyvät Viisumipalvelukeskuksen ja 
konsulaatin palvelimella 30 vrk sen viimeisestä tallennuksesta 
alkaen. Sen jälkeen on luotava uusi lomake.
ÄLÄ SIIS TÄYTÄ ANOMUSTA LIIAN AIKAISIN 
ja kysy aikaisin mahdollinen täyttöpäivä matkatoimistosta 
mikäli et itse toimita anomusta viisumikäsittelyyn.

Lue ja noudata tarkasti tulostusohjeita, valitse arkkikoko A4 (ei letter)
tulostimesi valikosta ja sivun alareunasta. Tulostuskokovalinta 100%
Mikäli jostakin syystä (esim. virheen vuoksi) tulostat uuden anomuksen,
varmistu siitä, että käsittelyyn lähtee viimeksi tallennetun tiedon anomus!
Anomus kannattaa tallentaa omalle koneelle viisumin saantiin saakka.

Mikäli jatkat anomusten luontia ”klikkaa” Luo uusi hakemuslomake.
Samalla kirjautumisella voi täyttää anomuksia niin kauan kun 

palvelinyhteys kysyy, jatketaanko yhteyden käyttöä!
"Klikkaa" tarvittaessa jatka.

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
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Anomus tietoineen sellaisena kuin se tulostuu. 
Tietojen tarkastus on monille paperilta 
helpompaa kuin tietokoneen näytöltä.

RYHMÄMATKALLE OSALLISTUVILTA
PASSIN KUVA-AUKEAMALTA OTETTU 
mieluiten musta/valkea valokopio, joka EI SAA 
olla SUURENNETTU EIKÄ PIENENNETTY.
PASSIN oltava voimassa VÄHINTÄÄN 6
kuukautta matkan päättymisen jälkeen!
Tarkasta OHJEEN MUKAAN täytetystä 
anomuksesta vielä tietojen oikeellisuus
sillä virheellistä tai tietojen osalta
puutteellista anomusta EI KÄSITELLÄ.
Jos anomuksen tietoja joudutaan muuttamaan
niin anomus joudutaan tulostamaan uudelleen 
ja silloin vaaditaan uudelleen allekirjoitus.
Matka-Mekka Oy ei allekirjoita anomusta 
anojan puolesta, eli EI VÄÄRENNÄ 
ASIAKKAANSA ALLEKIRJOITUSTA!

Vasempaan alareunaan liimataan passikuva ja sen 
alapuolelle lisätään käsin (kuivamustekynällä) 
päiväys ja allekirjoitus.

Matka-Mekka Oy toivottaa teille onnistuvaa matkaa!

päiväys +
allekirjoitus

Anomuksen luontitiedot yllä.

Anomuksen voit tallentaa tietokoneellesi
(PDF-muodossa) kun olet sen tulostanut.

Äskettäin otetun kuvan on täytettävä passikuvavaatimukset  
ja kuvan on oltava ehdottomasti VÄRIKUVA ja taustan on 
oltava YKSIVÄRINEN, VAALEA tai VAALEAN HARMAA.           
Kuvako 36 x 47 mm KUVAA EI SAA KIINNITTÄÄ NITOJALLA.
(kasvokorkeus oltava 32-36 mm ja lapsella saa olla 25-36 mm) 
Ei ryhmämatkalle ja yli 5 vrk ryhmämatkalle tarvitaan passi. 

http://www.grafesko.com
http://www.matka-mekka.fi
Matka-Mekka
Korosta




