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MATKUSTUSOHJEET INTIAAN 

Passi 

Varmista, että passisi on ehjä ja turmeltumaton henkilötietosivun tulee olla kunnolla kiinni passissa. Tarkasta 

myös, että passi on voimassa vähintään 6kk matkan alkamispäivästä. 

 

Viisumi 

Intian matkalle tarvitaan viisumi. Intian viisumia haetaan Intian suurlähetystöstä, Kulosaarentie 32, 00570 

Helsinki. Suurlähetystö ottaa vastaan hakemuksia arkisin klo 9–12, valmiit dokumentit voi noutaa arkisin 

klo 15–16.30. Noudatathan toimiston aukioloaikoja! Huomioi, että ainoa mahdollinen maksutapa on 

pankkisiirto, josta on esitettävä tosite. Korttimaksu ei ole mahdollinen. Voit hakea puolen vuoden 

turistiviisumia suurlähetystöstä ohjeiden mukaisesti tai e-Touristviisumin verkkopalvelu kautta. eTV-viisumi 

on voimassa enintään 30 päivää maahantulopäivästä lukien. Viisumia tulee hakea aikaisintaan 30 päivää ja 

viimeistään 4 päivää ennen suunniteltua matkaa, viisumi maksaa n. 60,-. 
 

Linkit viisumin hakuun, ohjeet sekä e-TV: 

http://www.indianembassy.fi/aloita-tasta.php 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

 

Lue viisumiohjeet huolella!   
Tarvittaessa matkanjärjestäjä auttaa viisumin hankintaprosessissa. 

 

Lääkkeet, reseptit & laboratorio ym. tulokset 

Ota matkalle mukaan välttämättömät lääkkeet resepteineen. Intiassa on paljon apteekkeja, joten tarvittaessa 

lääkkeiden saatavuus on varsin hyvä. Lisäksi ota mukaan kaikki reseptit, tai lista lääkkeistä, joita olet viime 

aikoina käyttänyt. Ota mukaasi myös kopio kaikista sairauteesi liittyvistä laboratoriotuloksista, 

röntgenkuvista sekä muista tutkimustuloksista. Ayurveda-hoitojen tarkoituksena on hoitaa keho hyvään 

terveyden tasapainoon, ja siten parantaa keho niin, että lääkkeet käyvät tarpeettomiksi. 

 

Rokotukset ja estävä lääkitys 

Pakollisia rokotuksia Intiaan ei ole, mutta polio-hepatiitti ja jäykkäkouristus-rokotuksien voimassaolo on 

hyvä tarkastaa. Lisätietoja rokotuksista saa terveyskeskuksista 

Matka suuntautuu ammattimaiseen Ayurveda-hoitolaan. Hoitava lääkäri ei suosittele ottamaan rokotuksia 

matkaa varten, koska rokotuksilla on monia haittoja ja ne voivat tuoda komplikaatioita hoitoihin. Lisäksi 

Ayurvedassa kehon immunisointi vahvistetaan muilla tavoin kuin rokotuksin. Matka ei suuntaudu malaria-

alueelle, joten ehkäisevää malarialääkitystä ei suositella. Ayurvediset lääkkeet ovat erittäin tehokkaita sekä 

malarian ehkäisyssä että sen parantamisessa. Jos haluat ottaa rokotukset, voit sen tehdä. Jokainen kuitenkin 

tekee itse valintansa rokotuksien suhteen. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa rokotuksista tai niiden 

puuttumisesta. 

 

Lennot 

Jokainen hankkii itse lentolippunsa Delhiin (New Delhi – Indira Gandhi International Airport). Finnair 

lentää lähes päivittäin Helsingistä Delhiin suoria lentoja, jotka ovat usein tarjouksessa. Meno-paluu lentojen 

hinnat vaihtelevat välillä 440€-690€. Kyseinen lento Finnairin nettikaupassa maksaa n. 520,- (hintatieto 

15.11.2016). Finnairin suora lento kestää vain 6h 45min. Muita vaihtoehtoja ovat mm. Turkish Airlines 

Istanbulin kautta, Qatar Air Dohan (Qatar) kautta, Lufthansa Frankfurtin kautta ja KLM Amsterdamin 

kautta. Kaikki tunnettuja ja luotettavia lentoyhtiöitä. Jos tarvitset apua lentolippujen hankkimisessa, ota 

yhteyttä matkanjärjestäjään. 

 

Suosittelemme Finnairin suoria lentoja 

Hki → Delhi 27.2.2017 (ma) klo 20:20 → 6:35 

Delhi → Hki 24.3.2017 (pe) 10:40 → 14:45 

 

https://www.finnair.com/fi/fi/ 

http://www.indianembassy.fi/aloita-tasta.php
https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html
https://www.finnair.com/fi/fi/
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Matkavakuutus 

Ota itsellesi kattava matka- ja matkustajavakuutus. Usein matkavakuutus voi sisältyä luottokortin 

vuosimaksuun tai ammattiliiton jäsenmaksuun. On hyvä varmistua asiasta, tai tarvittaessa ottaa erillinen 

matkavakuutus. Suosittelemme myös tarkistamaan, että henkilökohtainen sairausvakuutuksenne on 

voimassa. 

 

Maahantulokortti 

Täytä lentokoneessa jaettava maahantulokortti huolellisesti. Huom! Jos matkustat turistiviisumilla, merkitse 

matkan syyksi ”turismi, vierailu tuttujen/ystävien luona, nähtävyydet”, yms. Turistiviisumilla matkustava ei 

saa merkitä maahantulokorttiin matkan syyksi ”medical / treatment” tai ”opiskelu / study”. Matkan 

tarkoituksen täytyy vastata sitä, mihin tarkoitukseen viisumi on myönnetty. Jos matkustat ”medical” -

viisumilla, merkitse matkan tarkoitukseksi ”medical”. Jos matkustat opiskelijaviisumilla, merkitse 

tarkoitukseksi ”education / study / research”. 

Maahantulokorttiin merkitään saapumispaikan osoite (sama kuin viisumiin): 

 

Chakrapani Ayurveda Clinic & Research Center Dr. Lakshmi 

8 Diamond Hill, Tulsi Circle 

Behind Birla Temple, Shanti Path 

Jaipur – 302004, India 

Ph: +91 141 2624003, Fax : +91 141 2620746       

E-mail : chakrapani.ayurveda@gmail.com 

 

Pakkausohjeita: 
- Helmi-maaliskuussa sää on lämmin ja kesäinen. Päivälämpötila voi kohota maaliskuun aikana kuumaksi, 

yölämpötilat saattavat olla vielä viileitä – ota mukaan kevyet kesävaatteet sekä lämmintä iltoja varten. 

Vaatteita voi myös ostaa edullisesti Intiasta. 

- Sandaalit ja kengät. 

- Korvatulpat (hyvä olla juhlien tai katumelun varalta). 

- Taskulamppu (hyvä olla sähkökatkoksen varalta). 

- Pakkaa välttämättömät lääkkeet resepteineen käsimatkatavaraan. Mahdolliset ravintolisät ruumaan 

menevään matkalaukkuun. Intiasta saa tarvittaessa kaikkia oleellisia lääkkeitä ja useimpia ravintolisiä. 

- Jos jotain unohtuu, ei huolta. Paikan päältä saa ostettua helposti tarvittavan, hyvin edulliseen hintaan. 

- Muista lentoyhtiön painorajoitukset matkatavaroille, Finnairin lennolle yksi matkatavara, jonka 

enimmäispaino on 23 kg ja ulkomitat (pituus + leveys + korkeus) enintään 158 cm. 

 

Käsimatkatavara 

Pakkaa käsimatkatavaraan välttämättömät lääkeet. Ota kynä ja mahdollisesti pieni muistikirja mukaan. 

Merkitse muistikirjaan ayurveda-hoitolan osoite, lääkärin nimi, klinikan ja lääkärin puhelinnumero 

varmuuden vuoksi. Finnairin lennoilla käsimatkatavaran painorajoitus on 8 kg. 

 

Lennon aikana 

Juo paljon vettä. Vältä alkoholijuomia, ne pahentavat oloa, lisäävät kuivumista ja ovat muutoinkin haitaksi 

terveydelle ja paranemiselle. Koita nukkua ja rentoutua parhaasi mukaan. 

 

Muuta huomioitavaa 

Kopioi varmuuden vuoksi lentolippusi, viisumi ja muut tarvittavat asiakirjat ja ota ne mukaan. Em. 

mainittujen valokuvaamista suositellaan myös. 

 

 

 

mailto:chakrapani.ayurveda@gmail.com
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TÄRKEÄÄ YLEIS- SEKÄ KÄYTÄNNÖN TIETOA INTIASTA 

 

Ilmasto 

Intia on subtrooppinen maa. Pohjois-Intia on talvisin ilmastoltaan miellyttävän lämmin ja kuiva, sateet ovat 

erittäin harvinaisia sadekauden (kesä-elokuu) ulkopuolella. Vielä syyskuussa sää voi olla trooppisen kuuma 

(+36°C) ja voi tulla joitain sateita. Sää lokakuussa on miellyttävän lämmin (+29°C). Marraskuun alusta 

joulukuun alkuun päivät ovat lämpimät, mutta yöt alkavat viiletä. Joulu-tammikuussa yöt ovat kylmät, 

päivisin on kuitenkin suhteellisen lämmintä. Helmikuussa sää on jälleen erittäin miellyttävä. Maaliskuussa 

säät alkavat jälleen olla lämpimät, päivälämpötila Jaipurissa voi kohota +34°C, yöt voivat olla kuitenkin 

vielä viileitä.  

 

Kieli 

Pohjois-Intiassa puhutuin ja virallinen kieli on hindi. Hindin lisäksi Intiassa on 17 virallista kieltä - puhuttuja 

kieliä arvioidaan olevan yli 1000! Valtaosa ihmisistä kuitenkin puhuu ainakin auttavasti englantia. 

 

Aikaero 

Aikaero on +3,5 h 

 

Raha 

Intian rahayksikkö on Rupia, yksi rupia on n. 0,75 euroa (11/2016). Rahaa ei tarvitse vaihtaa ennakkoon, 

ellet välttämättä halua. Rahaa saa kätevästi automaateista, joita on lentokentällä ja lähes kaikkialla. 

Maksaminen pankki- tai luottokortilla on mahdollista ainakin suurimmissa liikkeissä, korttien käyttäminen 

yleistyy hyvin nopeasti Intiassa.  

Tällä hetkellä (11/2016) Intian hallitus pyrkii torjumaan harmaata taloutta ja suosittelee maksukorttien 

käyttämistä, suurimmat setelit eivät käy maksuvälineeksi. Ennen Intian matkaa tulemme tiedottamaan 

matkustajille mikä tämä tilanne on sillä hetkellä. 

Jo 20 euroa saattaa olla Intiassa suuri raha, Intiassa valmistetut tuotteet saattavat olla n. 7-10 kertaa 

halvempaa kuin Suomessa. Suuria rahasummia ei kannata kuljettaa mukana, vaan säilyttää omassa 

huoneessa tai hoitolan kassakaapissa – tai vaihtoehtoisesti hakea aina automaatilta tarvittava. 

 

Sähkö 

Intiassa on sama jännite kuin suomessa, joten sähkölaitteet ja laturit toimivat normaalisti. Myös suomalaiset 

pistokkeet sopivat pistorasioihin, vaikkakin ovat hiukan väljät, adaptereja ei tarvitse. 

 

Vesi 

Hanavesi Intiassa ei useimmiten ole juomakelpoista. Turvallista pakattua pullovettä on saatavilla jokaisesta 

kaupasta ja kioskista. Ayurveda-hoitolassa turvallista vettä on saatavilla juomavesiannostelijasta, sekä 

henkilökunnan huoneisiin tuomissa pulloissa. Hampaat voi harjata hanavedellä, mutta turvallisempaa on 

kuitenkin käyttää pullovettä tähän tarkoitukseen. 

 

Turvallisuus 

Pääasiassa Intia on turvallinen maa, eikä väkivaltaa tai riehumista näy. Köyhyyden takia on kuitenkin hyvä 

pitää huolta rahoistaan. Pankkiautomaateilla on hyvä käydä luotettavan ihmisen kanssa tai ryhmässä. 

Liikkumista yksin pimeään ja ilta-aikaan ei suositella. 

 

Ruoka 

Ruoka Intiassa on herkullista, ja Ayurveda-hoitolassa tarjoiltava ruoka on hygieenistä ja turvallista. Ruoka 

on osa hoitoa. Hoidon aikana ei tule syödä ulkona. Jos syöt hoitolan ulkopuolella hoidon jälkeen, ruuan 

turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monille ovat tuttuja tarinat vatsataudeista ja erityisesti 

turistiripulista. Nämä vaivat johtuvat kuitenkin joko huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä. Tärkeää on 

syödä vain keitettyä, kuumana tarjoiltua ruokaa. Jäätelö ja raakaruoka, kuten salaatit ovat aina terveysriski, 

samoin valmiiksi paloitellut hedelmät. Riskejä ovat myös kanaruoat ja munaruuat, kuten munakkaat. 

Kasvisruoka on terveellisin, turvallisin ja Intiassa yleisin vaihtoehto. 
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Kulttuuri 

Intiassa on hyvä pukeutua konservatiivisesti, paikallista kulttuuria kunnioittaen. Naisten on hyvä pitää 

olkapäät peitettyinä. Shortsit, lyhyet hameet ja niukat topit varsinkin kaupungilla liikuttaessa voivat herättää 

ei-toivottua huomiota – paikalliset miehet saattavat tulkita ne viettely-yrityksiksi ja se johtaa helposti 

ongelmatilanteisiin. Myöskään miehet eivät käytä lyhyitä shortseja, tai liiku kadulla ilman paitaa. Vaaleat 

vaatteet ovat miellyttäviä kuumuuden vuoksi ja myös sopivia liikkuessa esim. hoitola ja temppelialueilla. 

Uskonnollisiin paikkoihin mentäessä jalkineet on jätettävä ulkopuolelle säilytykseen. Henkisyys ja uskonto 

ovat keskeisellä sijalla intialaisten elämässä. Ulkomaalaisen onkin tärkeä ymmärtää tämä ja suhtautua 

uskonnollisiin asioihin hienovaraisesti ja kunnioituksella. 

 

Uskonto 

Intia on hyvin uskonnollinen maa, ja uskonto ja henkisyys näkyvät arkisesti, luonnollisena osana kulttuuria. 

Suhtaudu munkkeihin, pappeihin ja pyhiin miehiin sekä uskonnollisiin symboleihin hienovaraisesti ja 

kunnioituksella. Temppeleissä tulee käyttäytyä kunnioittavasti ja hillitysti sekä pukeutua konservatiivisesti. 

Naisten tulee huolehtia että hartiat ja olat ovat peitettyinä, esimerkiksi huivilla, ja käytetään yli polven 

ulottuvaa hametta tai housuja. Myös miesten tulee pitää paitaa yllä. Hihaton paita tai lyhyet shortsit eivät 

sovi temppelivierailulle. Kengät jätetään aina temppelin ulkopuolelle. Jalkoja ei saa suunnata kohti 

alttarihahmoja, patsaita tai ihmisiä. Myöskään vasemmalla kädellä ei tule osoitella ihmisiä tai 

alttarihahmoja. Alttari tulee kiertää myötäpäivään – eli siten, että alttari jää aina oikealle puolellesi. 

 

Juomaraha 

Juomarahaa tai pikkurahaa on tapana antaa tarjoilijoille, autonkuljettajille jne. 

 

Puhelin ja verkkoyhteydet 

Normaalit puhelimet ja puhelut toimivat lähes aukottomasti. Vuorten läheisyydessä saattaa olla kuitenkin 

katveita ja yhteyshäiriöitä. Intian paikallisliittymä on haasteellista saada. Wifi-yhteydet toimivat lähes 

kaikkialla, katkoksia saattaa olla aika ajoin, nettikahviloita voi löytää Jaipurista. 

 

Kerjäläiset 

Kuten monet tietävät, Intiassa on valtavasti köyhyyttä, ja tuloerot ovat suunnattomat. Suuri osa väestöstä 

elää alle eurolla per päivä. Työttömyyskorvauksia tai vammaispäivärahoja ei ole. Köyhistä useimmat ovat 

käyneet koulua vain muutaman luokan tai eivät lainkaan, tämä valtavana kontrastina korkeasti koulutettuihin 

lääketieteen, luonnontieteiden ja teknologian alalla toimiin, sekä kasvavaan, liike-elämän parissa toimivaan 

keskiluokkaan nähden. Intian talouskasvun ansiosta kerjäläisiä on nykyisin vähemmän kuin aikaisemmin, 

mutta silti tulet näkemään heitä. Monille paikallisille turisteilta kerjääminen on kannattavampaa kuin työn 

tekeminen, ja siitä on tullut kannattava bisnes. Älä anna rahaa kerjäläisille, etenkään lapsille. Rahan 

antaminen lapsille kannustaa heitä jäämään pois koulusta ja elämään kaduilla. Jos haluat oikeasti auttaa, voit 

antaa heille ruokaa, tai lahjoittaa rahaa tunnetulle, köyhien hyväksi toimivalle järjestölle, säätiölle tai 

koululle. 

 

Hoitola 

Hoitolassa hoitoa antavat aina oman sukupuolen edustajat. Hierontaa tai muita hoitoja ei koskaan anna 

vastakkaisen sukupuolen edustaja, sitä pidetään sopimattomana. Ei tule liikkua vähäpukeisena vastakkaisen 

sukupuolen läsnäollessa, koska sitä pidetään helposti viettely-yrityksenä. Hoitolassa ollaan kuitenkin totuttu 

länsimaisten tapoihin, eikä tapojamme paheksuta. Naapurit tai klinikan muut asiakkaat voivat kuitenkin 

kokea vähäpukeisuuden sopimattomana tai jopa loukkaavana. 
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Tuliaiset 

Muutamat matkalle lähtijät ovat kyselleet, että mitä Intiaan voisi viedä tuliaisina. Intiassa pienet lahjat ovat 

hyvin arvostettuja, ja lahjan antamista pidetään kauniina eleenä, se on osa kulttuuria. Lahjan ei tarvitse olla 

arvokas. Hyviä lahjaideoita ovat: Suomalaisista marjoista tehdyt mehut ja hillot, suomalaiset, puhtaat marja- 

ja luonnontuotteet, ja tietysti luontaislääkäriä kiinnostavat yrttivalmisteet ja -teet. Fiskarsin sakset tai muut 

tuotteet ovat erittäin hyvä idea - Intiassa sakset ja veitset ovat usein suorastaan surkeita. Samoin hyviä ovat 

Arabian, Iittalan ja Hackmanin tuotteet. Myös hyvälaatuiset työkalut, kuten ruuvimeisselit yms. ovat usein 

todella hyviä ideoita. T-paidat, pipot ja kaulaliinat, tai erityisesti käsin kudotut villasukat voivat olla myös 

upeita lahjaideoita. Voi olla myös kiva ottaa mukaan pakka valokuvallisia postikortteja, joita voi halutessaan 

antaa paikallisille aikuisille ja lapsille ja näyttää millaista Suomessa on. Lapset ovat myös kiinnostuneet 

erilaisista kynistä, ja usein pyytävät niitä ulkomaalaisilta. Alkoholin tuominen lahjaksi ei ole suotavaa, sitä ei 

Intiassa juuri käytetä, eikä varsinkaan lääkäriperheessä. 

 

Ruokailu, oikean ja vasemman käden käyttö 

Intiassa, kuten muuallakin Aasiassa, oikeaa kättä käytetään ruokailuun, tervehtimiseen, antamiseen ja 

ottamiseen. Kädet tulee pestä ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, koska Intia on 

trooppinen maa ja monesti ruokailu tapahtuu käsin. Hoitolassa ja ravintoloissa syöminen tapahtuu kuitenkin 

lusikalla, mutta pyri silti välttämään ruuan koskemista vasemmalla kädellä. Vasenta kättä ei käytetä 

ruokailuun, koska sitä pidetään 

likaisena - sitä käytetään nenän kaivamiseen, WC:ssä alapesuun, kenkien riisumiseen ja muihin likaisiin 

asioihin. 

 

WC 

Intiassa on sekä länsimaisia WC-istuimia, että intialaisia kyykky-mallisia. WC:ssä käytetään vettä 

alapesuun. WC-paperin käyttöä ei suositella. Intia kärsii metsien hupenemisesta, eikä ole ekologisesti 

kestävää kuluttaa hupenevia metsävaroja wc-paperin tuotantoon. Myös viemäriputket ovat ohuemmat kuin 

länsimaissa, ja ne tukkiutuvat helposti wc-paperista. Lisäksi kaikissa vessoissa ei ole huuhtelumekanismia, 

vaan WC täytyy huuhtoa kaatamalla perään ämpärillinen vettä. Käytä siis WC-asiointisi jälkeen WC-

suihkua, tai jos sitä ei ole saatavilla, pöntön vieressä olevaa pientä kannua. Kaada vettä pitäen kannua 

oikeassa kädessä, ja suorita pesu vasemmalla kädellä. Lopuksi pese kädet huolellisesti: Pese kädet ensin 

vedellä. Ota sen jälkeen saippua oikealla kädellä, ja saippuoi käsi, ja laita saippua takaisin. Hiero saippuaa 

sen jälkeen vasempaan käteen, ja pese molemmat kädet huolellisesti. Näillä keinoilla pyritään varmistamaan 

hygienia trooppisissa olosuhteissa. 

 

Kengät ja jalat 

Intiassa kenkiä pidetään likaisina tai saastaisina. Tapana on riisua kengät asuntoon tai ainakin 

makuuhuoneeseen mentäessä, ja käyttää kenkiä tai sandaaleja pihalla ja kadulla liikuttaessa. Ei ole suotavaa 

liikkua ulkona paljain jaloin, ja tulla sisälle pesemättä ja kuivaamatta jalkoja ensin. On hyvä seurata 

isäntäväen esimerkkiä. Jos osut tai huitaiset vahingossa jalallasi toista ihmistä, pyydä anteeksi sanomalla 

"I'm sorry".  Ethän myöskään näytä jalkapohjiasi muille istuessasi. 

 

NAMASTE! 

 

 

 


