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Hyvä tietää Ugandasta
Asukasluku

43 milj.

Pääkaupunki

Kampala

Uskonto

Kieli

Englanti ,
ganda,
swahili ,
arabia

Valuutta

Pinta-ala

Katolilaisuus,
Ugandan
241.038 km2
protestanttisuus shillinki (UGX)
ja islam
Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Ugandassa.

Aikaero

Safarilodgeissa ja -leireissä voi olla ajoittaisia

Aikaero Suomen ja Ugandan välillä vaihtelee riippuen

sähkökatkoksia. Ota kaiken varalta mukaan

siitä, onko Suomessa kesä- vai talviaika.

taskulamppu.

Kesäaika: Sama kuin Suomessa

Puhelin ja internet
Kansainvälinen suuntanumero Ugandaan on 256.

Talviaika: + 1 tunti

Soittaaksesi ulos Ugandasta on näppäiltävä 000,
jonka jälkeen näppäile maan suuntanumero ja lopulta

Liikkuminen Ugandassa

numero, johon olet soittamassa. Matkapuhelimen

Bussit eivät Ugandassa ole samaa tasoa, johon

kuuluvuus vaihtelee sen mukaan, missä päin

olemme Euroopassa tottuneet. Pyrimme valitsemaan

Ugandaa oleskelet. Tarkemmat ulkomaanpuheluiden

ilmastoidun bussin aina, kun se on mahdollista.

ja tekstiviestien hinnat sekä kuuluvuuden voit
halutessasi tarkistaa omalta puhelinoperaattoriltasi

Valuutta ja luottokortti

ennen matkaa.

Ugandan virallinen valuutta on Ugandan shillinki
(UGX). Osassa paikkoja myös Yhdysvaltain dollari

Isompien kaupunkien useimmissa hotelleissa on

(USD) soveltuu maksuvälineeksi. Käteisen nostaminen

internetyhteys, samoin isommissa safarilodgeissa ja

luottokortilla voi olla ongelmallista, mutta ehdot

‑leireissä. Lodgeissa ja leireissä yhteys voi olla

muuttuvat jatkuvasti ja luottokorttien käyttö leviää

epäluotettava ja aika hintava.

laajemmalle. Isommissa kaupungeissa on
käteisautomaatteja, mutta aina ne eivät toimi.

Juomavesi ja hygienia

Luottokortti hyväksytään maksuvälineenä

Hotelleissa, lodgeissa ja isommissa ravintoloissa on

useimmissa isoissa majoituspaikoissa.

nykyaikaiset vessat. Maaseudulla ja yleisissä
vessoissa olot voivat olla alkeellisemmat. Ota

Juomarahat

varmuuden vuoksi mukaan vessapaperia tai

Ugandassa on tapana antaa juomarahaa oppaille,

intiimihygieniaan tarkoitettuja kosteuspyyhkeitä sekä

kuljettajille ja kantajille. Ravintoloissa on tapana

käsidesiä.

pyöristää lasku ylöspäin (n. 10 %).
Ugandassa ei pidä juoda hanavettä. Osta pullovettä

Sähkövirta

sen sijaan.

Ugandassa jännite on 240 V. Pistotulpissa on kolme
litteää, neliskanttista sormea kuten Iso-Britanniassa.

Tupakointi

Pakkaa siis mukaan adapteri.

Tupakointi julkisilla paikoilla on Ugandassa kielletty.
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Tapoja ja käytäntöjä
Ugandalaiset on yleisesti avoimia ja vieraanvaraisia.
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Kirkoissa polvien ja olkapäiden pitää olla peitettynä.

Passi, viisumi sekä maahantulosäännöt
Ugandaan
Lue passi- ja viisumimääräyksistä sekä Ugandan matkustussäännöistä alla.
Ugandan maahantulosäännöt
Tarvitset e-viisumin Ugandaan. Suomenkieliset ohjeet ja itse hakukaavake (englanniksi) alla.
Suomenkieliset hakuohjeet
EVisa- hakukaavake
www.visas.immigration.go.ug
Viisumikaavakkeeseen tulee ladata kopiot näistä dokumenteista (tieto myös suomenkielisissä ohjeissa):
-passin kuvasivu
-passivalokuvan kokoinen (tuore) kuva
-paluulentolippu (saat lentoliput muiden matkadokumenttien mukana viim. noin viikkoa ennen matkan
lähtöpäivää. Lisäksi saat hotellien yhteystiedot. Tarvitset matkan ensimmäisen hotellin nimen ja yhteystiedot
viisumikaavakkeeseen).
-todistus keltakuumerokotteesta (esim. joko keltaisesta rokotuskortista tai Omakannasta)
Kun olet täyttänyt e-viisumihakemuksen ja maksanut sen, saat sähköpostiisi viestin, tulosta viesti ja ota se
mukaan matkalle. Saat viisumitarran passiisi Ugandassa, kun sinulta on otettu lentokentällä sormenjäljet.
Muut matkustussäännöt Ugandaan
Ennen matkaa lähetämme sinulle tietoa matkustussäännöistä, jotka koskevat matkakohdettasi sillä hetkellä.
Matkustussäännöt voivat kuitenkin muuttua tämänkin jälkeen ja lyhyellä varoitusajalla. Sen vuoksi on
tärkeää, että seuraat Ulkoministeriön sivuja ja matkustustiedotteita: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o sekä
sen lentoyhtiön/lentoyhtiöiden sivuja, joilla lennät matkakohteeseen. Lentoyhtiöiden sivuilta voit lukea
tarvitseeko esim. lennoilla tai lentokentillä käyttää maskia. Huomioithan myös mahdollisten
välilaskulentokenttien transit-säännöt (esim. vaaditaanko negatiivinen koronatestitulos).
Sinun omalla vastuullasi on varmistaa, että täytät kaikki ne matkustussäännöt, jotka ovat voimassa
matkalle lähdön ajankohtana. Pahimmassa tapauksessa matkalle pääsy voi estyä lentokentällä esim.
puutteellisten matkadokumenttien vuoksi. Tällöin matkan hintaa ei palauteta.
Yllä oleva koskee kaikkia matkustajia, riippumatta siitä, oletko saanut koronarokotteet, et ole saanut rokotteita
tai olet sairastanut koronan.
Jos olet saanut koronarokotteet ja sinulla on voimassa oleva EU-koronatodistus, ota englanninkielinen
todistus mukaan matkalle. Sinun pitää pyydettäessä voida näyttää todistus rokotteista. Suosittelemme
tulostamaan matkalle mukaan paperisen version EU-koronatodistuksesta (Omakanta). Ota mukaan
pankkitunnukset, jotta voit matkan aikana tarvittaessa kirjautua Omakantaan.
Mikäli et ole saanut koronarokotteita eikä sinulla ole voimassa olevaa EU-koronatodistusta, sinun tulee itse
selvittää matkustussäännöt, jotka koskevat sinua. Huomioi, että matkustussäännöt voivat muuttua lyhyellä
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varoitusajalla.
Lue lisää Ulkoministeriön kotisivuilta: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
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