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Tällä sivulla on tärkeää tietoa ennen matkaa ja matkalla Indonesiassa.

Aikaero

palvelumaksu yleensä lisätään jo valmiiksi laskun

Aikaero riippuu siitä, onko Suomessa kesä- vai

loppusummaan.

talviaika. Indonesia on maailman suurin saarivaltio ja
se ulottuu kolmen aikavyöhykkeen yli.

Valuutta ja luottokortti
Indonesian rahayksikkö on rupia (IDR).

Läntinen Indonesia: talvella +5 tuntia ja kesällä +4

Valuutanvaihtoa varten kannattaa ottaa matkalle

tuntia

mukaan Yhdysvaltain dollareita ja euroja. Visa ja

Keski-Indonesia: talvella +6 tuntia ja kesällä +5 tuntia

MasterCard käyvät maksuvälineinä suuremmissa

Itäinen Indonesia: talvella +7 tuntia ja kesällä +6 tuntia

hotelleissa ja ravintoloissa, ja isommissa
kaupungeissa on mahdollista nostaa käteistä rahaa

Liikenne Indonesiassa

näillä korteilla.

Bussit
Indonesialaiset bussit eivät ole aivan yhtä tasokkaita

Sähkö

kuin ne, mihin olemme Euroopassa tottuneet.

Indonesiassa jännite on 220/230. Jotkin pistorasiat

Valitsemme kuitenkin ilmastoidun bussin aina kun se

ovat samanlaisia kuin Suomessa, mutta matkalle

on mahdollista.

kannattaa varmuuden vuoksi ottaa mukaan adapteri.

Lennot

Puhelin ja internet

Indonesian kiertomatkoillamme taitamme usein maan

Kansainvälinen suuntanumero on +62. Indonesiasta

sisäiset pitkät matkat lentäen. Matkanjohtaja kertoo

on kallista soittaa kotiin ja joissain paikoissa

tarkemmin maan sisäisiin lentoihin liittyvistä

kuuluvuus saattaa olla hyvinkin huono. Tarkista

käytännöistä, kuten lentoajoista ja lähtöselvityksestä.

operaattorisi kattavuus ja ulkomaanpuheluiden ja
–viestien hinnat ennen matkalle lähtöä.

Hintataso
Hintataso on yleisesti ottaen alhaisempi kuin

Suurimmassa osassa isoja kaupunkeja on

Suomessa. Hyvän aterian saa noin 7 eurolla ja matkan

nettikahviloita ja isommissa hotelleissa voi maksua

hintaan sisältymättömiin juomiin kannattaa varata

vastaan käyttää internetiä.

noin 7-10 euroa päivää kohden.

Hygienia
Juomaraha

Hotelleissa ja isommissa ravintoloissa on yleensä

Indonesiassa on tapana pyöristää laskun summa

modernit, länsimaiset käymälätilat. Kaupungin

ylöspäin, mutta paikalliset suhtautuvat muuten

ulkopuolella saattaa kuitenkin törmätä polkimella

rennosti juomarahoihin. Huomioithan, että

toimiviin vessoihin ja käymälöistä saattaa puuttua

suuremmissa hotelleissa ja ravintoloissa

wc-paperi. Ota mukaan wc-paperia, intiimiserviettejä ja
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käsidesiä siltä varalta, että paperia tai juoksevaa vettä

Pyydä matkanjohtajalta apua asioiden

ei ole saatavilla.

selvittämiseen, mikäli matkasi aikana koet, että sinua
on kohdeltu huonosti.

Tapoja ja käytäntöjä
Indonesialaiset ovat avoimia ja vieraanvaraisia. Heille

Julkiset hellyydenosoitukset ja suudelmat tuomitaan

ei ole luontevaa puuttua toisten ihmisten käytökseen

jyrkästi, eikä vartalokosketusta tai

ja he olettavatkin, että turistit ovat maahan tullessaan

kädestäpitämistäkään katsota hyvällä vaikka samaa

perillä paikallisista tavoista. Vaikka indonesialaiset

sukupuolta olevien nähdäänkin usein kävelevän

ovat tottuneet turisteihin, tulee paikallisten pyhäkköjä

käsikkäin. Matkalla kannattaa suosia peittävää

ja tapoja kunnioittaa peittämällä hartiat ja polvet ja

pukeutumista mutta hotellialueilla pukeutuminen voi

välttämällä liian tiukkoihin vaatteisiin pukeutumista.

olla vapaampaa. Indonesialaisen päätä ei saa

Kengät tulee riisua, kun astuu sisään temppeliin ja

koskettaa, sillä hiukset ovat heidän uskontonsa

moskeijaan. Ei ole kohteliasta istua niin, että

mukaan pyhät.

jalkapohjat näkyvät eivätkä ne saa osoittaa Buddhahahmoa ja muita pyhäkköjä kohti, koska

Joillain alueilla on yleistä kohdata kerjäläisiä, ja

islaminuskon mukaan jalkapohjat ovat epäpuhtaat.

vanhoille ihmisille ja vammautuneille voi hyvin antaa

Buddha-hahmoja tai muita pyhiä monumentteja ei

muutaman kolikon. Älä kuitenkaan anna lapsille ja

saa koskea. Valokuvaaminen ei ole kaikkialla sallittua,

nuorille rahaa, sillä emme halua tukea lasten

joten varmista asia ennen kuvien ottamista ja muista,

kerjäämistä. Voit kuitenkin antaa lapsille hyödykkeitä,

ettei Buddha-hahmojen vieressä saa poseerata.

kuten shampoota, saippuaa, kyniä ja vihkoja.

Paikallisten mukaan on tärkeää pystyä hallitsemaan

Tupakointi

tunteitaan, minkä vuoksi hermostuminen ja

Tupakointi on kielletty kaikissa kulkuvälineissä (bussi,

suuttuminen katsotaan säädyttömäksi käytökseksi.

juna, lentokone jne.) ja julkisilla paikoilla.
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Passi ja viisumi Indonesiaan
Tällä sivulla on tärkeää tietoa Indonesian passi- ja viisumimääräyksistä.
Suomen kansalaiset saavat maahantulon yhteydessä 30 päivän turistiviisumin maksutta.
Ennen matkaa lähetämme sinulle tietoa niistä maahantulosäännöistä, jotka koskevat matkakohdettasi.
Maahantulosäännöt voivat kuitenkin muuttua hyvin lyhyellä varoitusajalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että
seuraat Ulkoministeriön matkustustiedotteita osoitteessa https://um.fi ja sen lentoyhtiön/lentoyhtiöiden
sivuja, jotka liittyvät matkaasi. Tiedot voivat muuttua esim. sen osalta minkä tyyppisiä kasvomaskeja tulee
lennoilla käyttää tai vaatiiko kohdemaa koronatestiä ja negatiivista testitulosta ennen matkustamista
maahan. Jos matkaasi sisältyy välilaskullisia lentoja, huomiothan myös niiden maiden maahantulosäännöt,
joihin teet ainoastaan välilaskun ja vaihdat konetta.
Sinun omalla vastuullasi on huolehtia siitä, että täytät kaikki ne ehdot, jotka ovat voimassa matkakohteessasi
ennen matkasi lähtöpäivää. Mikäli matkalle pääsy estyy sen vuoksi, ettei voimassaolevia sääntöjä ja
rajoituksia ole huomioitu, matkan hintaa ei palauteta.
Edellä mainitut koskevat kaikkia matkustajia, huolimatta siitä; oletko saanut koronarokotteet, et ole saanut
koronarokotteita tai olet sairastanut koronan.

Maahantulosäännöt Indonesiaan
Suomesta Indonesiaan matkustettaessa ei ole voimassa erityisiä koronarajoituksia, jos olet saanut
koronarokotteet ja sinulla on voimassaoleva EU-koronatodistus.
Saapuessasi Indonesiaan sinulta mitataan ruumiinlämpö. Jos se on yli 37,5C, sinun tulee tehdä
omakustanteinen PCR-testi.
Jos olet saanut koronarokotteet ja sinulla on voimassaoleva EU-koronatodistus (Omakanta), suosittelemme
tulostamaan englanninkielisen todistuksen mukaan matkalle.
Tarkistathan matkavakuutuksesi voimassaolon ja sen kattavuuden, jos esim. sairastut koronaan matkan
aikana.
Jos et ole saanut koronarokotteita, sinun tulee itse selvittää matkustussäännöt, jotka koskevat sinua.
Huomioithan, että matkustussäännöt ja matkalle vaadittavat dokumentit voivat muuttua lyhyellä
varoitusajalla.
Ulkoministeriön kotisivut ja matkustustiedotteet:
https://um.fi/matkustaminen
Tärkeää tietoa:
Tällä hetkellä Indonesiassa voimassaolevien Covid-19 -sääntöjen mukaan sinulla tulee olla saatuna
koronarokotteet, jotta voit osallistua matkallemme Indonesiaan.
Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.
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Terveys ja rokotukset Indonesiassa
Alla on lisätietoa, mikäli tarvitset erityisiä rokotuksia Indonesiaan matkustettaessa.
Mikäli olet epävarma omasta rokotussuojastasi tai haluat muuta terveyteen liittyvää lisätietoa, ota yhteyttä
omaan lääkäriisi tai lue lisää: www.rokote.fi
Malaria
Tärkeää: Malariahyttyset pistävät hämärän ja pimeän tultua. Malariaa on periaatteessa joka puolella
Indonesiaa, mutta joillakin alueilla riski on suurempi kuin toisaalla. Riski on matalampi korkealla, yli 1500 metrin
korkeudessa. Matkustaessa riskialueilla, estolääkitys on suositeltava. Varmista henkilökohtainen
malarialääkityksen tarve ja sopivuus lääkäriltäsi. Estolääkityksen lisäksi pistoilta tulee myös suojautua
hyttyskarkotteilla. Mikäli mahdollista, käyttäkää ilmastointia hotelleissa.
Denguekuume
Tärkeää: Denguehyttyset pistävät usein auringonnousun ja –laskun aikaan. Denguekuumetta on tavattu joka
puolella Indonesiaa, myös kaupungeissa. Denguekuumeeseen ei ole olemassa rokotetta tai
ennaltaehkäisevää hoitoa. Pistoilta voi kuitenkin suojautua hyttyskarkotteilla.
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Indonesian ilmasto
Tällä sivulla on yleistietoa Balin, Sumatran ja Jakartan ilmastosta ja säästä.
TAM HEL MAA HUH TOU KES HEI ELO SYY LOK MAR JOU
Denpasar, Bali
Päivälämpötila

31

31

31

31

31

30

30

30

30

30

32

31

Yölämpötila

26

26

26

26

25

25

24

25

25

26

26

26

Sademäärä (mm)

345

274

234

88

93

53

55

25

47

63

179

276

Päivälämpötila

30

30

31

32

32

32

32

32

33

33

32

32

Yölämpötila

24

24

24

24

24

23

23

23

23

24

24

24

Sademäärä (mm)

335

241

201

141

116

97

61

50

78

91

151

193

Päivälämpötila

29

31

31

31

32

32

32

32

32

31

30

29

Yölämpötila

22
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138

94

110
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245

150
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207

256

247

158

Jakarta

Medan, Sumatra

Lähde: DMI
Indonesian läntisen ja itäisen kärjen välinen matka on 5000 kilometriä, mikä Eurooppaan suhteutettuna
tarkoittaa välimatkaa Skotlannin ja Iranin välillä. Kolossaalinen saarivaltio on varsinainen luonnon
runsaudensarvi, sillä Indonesiassa on sademetsiä, koralliriuttoja, aktiivisia tulivuoria ja aivan ainutlaatuinen
luonto. Indonesia ulottuu päiväntasaajan poikki ja maassa on tyypillinen trooppinen ilmasto, jossa lämpötila
pysyy noin 30 asteen tienoilla läpi vuoden, ilman kosteuspitoisuus on korkea ja ajoittaisia sateita tulee
vuodenajasta riippumatta. Lokakuun ja huhtikuun väli on niin kutsuttua sadekautta, jolloin sateita on
odotettavissa useammin. Lämpötilat ovat hieman matalampia, mutta ilma on kosteampaa. Monissa
Indonesian kolkissa on kuitenkin tyypillisestä trooppisesta ilmastosta poikkeava ilmasto. Esimerkiksi
sademetsissä sateet ovat hyvin yleisiä vuoden ympäri.
Sademetsien lisäksi luontoa leimaa kirkkaanvihreät riisipellot, kumiviljelmät sekä tulivuoret, jotka varsinkin
Jaavalla ja Sulawesillä ovat edelleen aktiivisia. Valtion pitkän rantaviivan varrella näkee niin valkeita
hiekkarantoja kuin upeita koralliriuttoja ja mangrovesoita.
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