
Perheohjelma

• Perheenjäsenten rekisteröityminen perheohjelmaan alkaa 20.9 ja päättyy 
31.12.2018

• Eli rekisteröinti pitää tehdä VIIMEISTÄÄN 31.12.2018!! 

• Kisojen perheohjelma on erillinen, kilpailijoita kannustamaan lähteville 
perheille tarkoitettu ohjelma

• Urheilijoilla on oma ohjelmansa ja tehtävänsä kilpailuissa ja me 
perheenjäsenet lähdemme kannustamaan. 

• Urheilijoita voi tavata kisapaikoilla, mutta mikäli haluaa esim viettää iltaa 
urheilijan kanssa, siitä on sovittava valmentajan kanssa ja tapaamiset 
järjestyvät urheilun ehdoilla. 

• Ennen kilpailuja Suomen joukkue osallistuu Host-town-ohjelmaan, joka on 
tarkoitettu vain joukkueen jäsenille. 



Perheohjelma

• Perheenjäseneksi voi rekisteröityä henkilö, joka on: 
• -Urheilijan aviopuoliso tai kumppani 

• -Urheilijan verisukulainen (äiti, isä, lapsi, sisarukset, isovanhemmat, 
setä, täti, 

• sisarusten lapset, sekä henkilöt, jotka ovat sukulaisia avioliiton tai 

• kumppanuuden kautta) 

• -Urheilijan valvoja, kasvatusvanhempi tai huoltaja. 

• -Vanhemman ominaisuudessa toimiva henkilö (esim. asuntolan 
henkilökunta). 



Perheohjelma
• Rekisteröitymisen etuja ovat: 

• - tervetuliaispaketti 
• - kisapassi (takaa pääsyn kilpailupaikoille, perheohjelman tilaisuuksiin, 

family lounce:hin kisapaikoilla, ilmaisiin kuljetuksiin family hotel – kisapaikka) 
• - pääsy perhealueille ja palkintojen jakoalueelle kaikilla kilpailupaikoilla 
• - Pääsy perheille varatuille paikoille kisatapahtumissa 
• - Kutsu perhevastaanotto tapahtumaan (selviää myöhemmin)
• - Järjestettyjä tapahtumia ja aktiviteettejä 
• - Pääsy kisapaikkakuljetuksiin 
• - sopimushinnat ”perhe” hotelleihin
• - Opastukset lentokentillä (AbuDhabi ja Dubai)
• - Varatut paikat avajaisiin ja päättäjäisiin (selviää myöhemmin, onko liput 

tilaisuuksiin maksulliset vai ilmaiset ja kuinka monta lippua perhe voi saada)



Rekisteröinti perheohjelmaan
• Perherekisteröinti tehdään verkossa online tyyppisesti SO connect

palvelussa.

• Kirjautumis sivu linkki tulee perhekoordinaattorille kisajärjestäjiltä. 
Linkki lähetetään kaikille perheille jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa perhekoordinaattorille. Linkki julkaistaan 
myös Special Olympics Finland:n AbuDhabi kilpailujen perheohjelma 
sivulla.

• Rekisteröinti linkit aukeavat 20.9 (mahdollisesti myöhästyy pikkasen) 
ja päättyvät 31.12

• Kun rekisteröinti tehdään, saat lopuksi vahvistus sähköpostin että 
rekisteröinti on onnistuneesti vastaanotettu

• Perhekoordinaattori vahvistaa rekisteröityjen oikeellisuuden.



Rekisteröinti perheohjelmaan
• Ennen kuin aloitat rekisteröinnin, valmistele seuraavat asiat:

• Kaikki yhteystiedot, osoitteet, puh,nro (huom kansainvälisessä muodossa 
esim. +3581234567), sähköposti ja yhteystieto hätä tapauksissa (kuten 
puolison, vanhempien, ystävän tms..)

• Sen urheilijan tiedon jonka ”sukulainen” olet (nimi, urheilulaji jne..)

• Matkustustiedot, mukaan lukien lentotiedot, saapumis- ja lähtemispäivät 
(mikäli lentoja ei ole vielä varattu, sen voi varmasti myöhemmin täydentää, 
tämä selvinnee myöhemmin)

• Hotellin yhteystiedon missä majoitut (tämän voi ilmeisesti myöhemmin 
täydentää jos majoitusta ei vielä ole tehty. Perhe hotellit jolkaistaan
myöhemmin)

• Passikuva sähköisessä muodossa kisapassia varten (katso kuva vaatimukset 
seuraavissa kalvoissa)

• Passitiedot ja sähköinen kuva passistasi (scannattu tai valokuva)



Rekisteröinti perheohjelmaan

• Rekisteröinti sivulla pitää täyttää KAIKKI vaaditut kohdat ja tiedot

• Huomioi että kaikki tiedot on kirjoitettava Englanniksi

• Huomio että kaikki vaaditut kohdat rekisteröinnissä on täytetty. Jos 
tarvitset neuvoa rekisteröinnissä, ole yhteydessä ensin 
perhekoordinaattoriin Matti Putilaan
perhekoordinaattori@vammaisurheilu.fi tai puh.nro 0456706713 
(iltaisin, jos ei vastaa, niin laita tekstiviesti, kerro lyhyesti asia ja 
yhteystietosi)

• Mikäli haluat kysyä lisäinformaatiota suoraan kisaorganisaatiosta, 
voit laittaa sähköpostia Englanniksi osoitteeseen 
familyservices@abudhabi2019.org

mailto:perhekoordinaattori@vammaisurheilu.fi
mailto:familyservices@abudhabi2019.org


Passikuvan vaatimukset
• Lataa sähköinen kasvokuva (passikuva) värikuva JPG-

tiedostona, tarkkuus vähintään 300DPI tai 800 * 600 pixeliä

• Passin kopiokuva pitää scannata ja ladata JPG tai PNG 
muodossa

• Kaikki kuvat pitää tallettaa ja nimetä seuraavalla tavalla:
• MAAKOODI_SUKUNIMI_ETUNIMI_KUVANPÄIVÄYS (englanniksi)

• Esim.  FIN_PUTILA_MATTI_16SEP2018

• Kasvokuvaa EI SAA leikata (cropata) passikopiosta!!!

• Valokuvissa EI SAA olla leimoja näkyvissä



• Kasvokuvaa käytetään kisapasseihin ja kulkulupiin

• HUOM!, lue kuvan vaatimukset alta!!
• Kuva pitää olla otettu niin että katsot suoraan kameraan

• Kuva pitää olla leikattuna hiusten yläpuolelta rinnan keskelle

• Silmät pitää olla auki ja katsoa kameraan

• Silmälasit pitää olla päässä jos henkilö käyttää niitä pääsääntöisesti

• Silmälasien heijastusta voidaan välttää kääntämällä päätä hieman niin 
että heijastus ei näy kuvassa

• Taustan on oltava VALKOINEN

• Valkokuvan on oltava VÄRIKUVA

Kasvokuvan vaatimukset



Kasvokuvan vaatimukset .. jatkoa

• Päähineet mitkä kuuluvat esim uskontoon, ei saa tehdä varjoa 
silmiin ja kasvoihin eikä muuten peittää kasvoja

• Keskiresoluution valokuva ja tulostus on suositeltavaa

• Tulostetut kuvat pitää olla tehty niin että ”pixelirajat” ei näy

• Kasvokuva pitää olla keskitetty kasvoihin

• Kasvokuva pitää olla tarkennettu kasvoihin

• Kuvankoko pitää olla 1,6 tuumaa (4cm) ’ 2 tuumaa (5cm)



Kasvokuvan vaatimukset .. jatkoa

Katso suoraan kameraan

Käännä päätä niin että silmälasit eivät heijasta

Ota kuva valkoista taustaa vasten



Perhehotellit 

• Kisajärjestäjä lähettää tiedot sopimushotelleista (perheille 
tarkoitetut hotellit) lähiaikana sekä niiden innoista ja 
alennuksista perheille.

• Hotellitiedoista informoidaan perheitä heti kun tietoa saadaan.

• Tiedot ladataan myös Special Olympics Finland Abu Dhabi 
perheohjelma sivulle



Matkustusasiakirjat

• Yhdistyneisiin Arabi Emiirikuntiin ei Suomen kansalainen 
tarvitse erillistä viisumia. Oleskelu viisumi (30 päivän) 
myönnetään maahantulossa

• Voimassa oleva passi tarvitaan ja huomioi että passi on 
VOIMASSA VIELÄ VÄHINTÄÄN 6 KUUKAUTTA MATKAN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN!!

• Lennon varaamiseen tarvitset voimassaolevan passin tiedot

• Voit tarkistaa vielä tietoa UEA:n sivuilta



Matkustusasiakirjat
• Passi ja viisumi - Arabiemiraatit

• Suomen kansalaisilta vaaditaan Arabiemiraatteihin passi, joka on voimassa vähintään 6 
kuukautta matkan jälkeen. Suomen kansalainen ei tarvitse Arabiemiraatteihin viisumia 
alle 30 vuorokauden matkalle. Maahan saapumisen yhteydessä suomalaiselle 
myönnetään Entry Visit Visa, joka on ilmainen ja voimassa 30 päivää. Väliaikaista passia 
ei hyväksytä maahantuloon oikeuttavaksi asiakirjaksi.

• Ulkoministeriön tiedotteessa on kerrottu, että Arabiemiraattien liiton virallisen säännön 
mukaan Israelin leima passissa estää maahanpääsyn. Yleensä maahantulo on kuitenkin 
ollut mahdollista, vaikka passissa on Israelin leima. Matkustajan omalla vastuulla on 
harkita, hankkiiko uuden passin. Suositeltavaa on uuden passin hankkimista, mikäli 
nykyisestä passista löytyy Israelin leima.

• Muiden maiden kansalaisten tulee selvittää passi- ja viisumimääräykset omatoimisesti. 
Lähin viisumeja myöntävä suurlähetystö sijaitsee Ruotsissa. 
Nettisivut: www.uaeembassy.se/
Ota matkalle mukaan käyttämiesi reseptilääkkeiden resepteistä englanninkielinen 
käännös. Mikäli sinulla on mukana muita vahvoja lääkkeitä, sinulta saatetaan pyytää 
englanninkielinen lääkärintodistus, josta käy ilmi, että kyseisen lääkkeen käyttäminen on 
sinulle välttämätöntä.

http://www.uaeembassy.se/


Maahantulo 

• Viralliset Special Olympics maahantulo lentoasemat ovat Abu 
Dhabi ja Dubai

• Dubain kentältä on Abu Dhabiin n. 140km. Bussilla se kestää n. 
1h 15min ja autolla 1h 30min.

• Dubain lentoasemalta pääsee bussilla helposti Abu Dhabiin

• Taksi Dubain kentältä Abu Dhabiin maksaa n. 350dhs (n.70€)

• Finnair lentää Helsingistä suoraan Dubaihin



Tietoa Yhdistyneistä Arabi Emiirikunnista
• Maan lait ja käytännöt

• Arabiemiirikunnat on islamilainen maa, jossa tulee käyttäytyä konservatiivisesti. 
Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian 
paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.

• Arabiemiirikunnilla on nollatoleranssi huumausaineiden suhteen. 
Huumausaineiden hallussapidosta ja käytöstä (mukaan lukien miedot huumeet) 
langetetaan kovia tuomioita. Vähimmäistuomio on neljä vuotta vankeutta. Tämä 
koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty 
ennen Arabiemiirikuntiin saapumista. Edellä mainittu koskee myös 
Arabiemiirikuntiin välilaskun tekeviä matkustajia. Arabiemiirikunnilla on rajoillaan 
teknisiä laitteita, joilla voidaan paljastaa tarkasti huumausaineiden hallussapito ja 
käyttö.

• Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. 
Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos 
(avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle 
epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty.



Tietoa Yhdistyneistä Arabi Emiirikunnista

• Maan lainsäädäntö sallii kuolemantuomion useissa rikosnimikkeissä 
ml. murha sekä terrorismiin ja huumausainerikoksiin liittyvät 
tapaukset. Myös homoseksuaalisuudesta voidaan sharia-lain 
mukaan tuomita kuolemaan. Käytännössä kuolemantuomioita 
pannaan täytäntöön vain erittäin törkeissä rikostapauksissa.

• Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella.

• Arabiemiirikunnilla on naapuriensa kanssa aluevesikiistoja. 
Poliittisesti herkillä alueilla veneilleitä länsimaisia henkilöitä on viime 
vuosina pidätetty ja jopa tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin. 
Kiistanalaisten Persianlahdella sijaitsevien Abu Musa, Greater Tunb, 
ja Lesser Tunb -saarien läheisyydessä liikkumista on vältettävä.

• Yli 100 000 AED käteisvaroista maahan tuotaessa pitää tehdä 
ilmoitus.



Tietoa Yhdistyneistä Arabi Emiirikunnista
• Arabiemiirikuntiin liittyvissä asioissa lisätietoja voi kysyä Arabiemiirikuntien 

suurlähetystöstä:

• Embassy of the United Arab Emirates, Helsinki
Chancery
Telephone:
+358 9 251 663 61
+358 9 251 663 82
E-mail:
helsinkiemb@mofaic.gov.ae
Postal address:
Embassy of the United Arab Emirates
LunaHouse Business Center
Mannerheimintie 12 B 5th floor
00100 HELSINKI
FINLAND

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/helsinkiemb@mofaic.gov.ae


Tietoa Yhdistyneistä Arabi Emiirikunnista

• Maahantulosäännökset

• Ajankohtaiset maahantulosäädökset tulee varmistaa 
Arabiemiirikuntien viranomaisilta:

• www.mofa.gov.ae

• UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, 
kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai 
viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset 
maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi 
maan lähimmästä edustustosta.

• Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/www.mofa.gov.ae
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/um.fi/passi/


Tietoa Yhdistyneistä Arabi Emiirikunnista

• Yhteystiedot

• Abu Dhabin -suurlähetystö

• Al Masaood Tower, 12th floor, office 1202
Hamdan Street
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES

• +971 263 289 27

• consulate.abo@formin.fi

• http://www.finland.ae/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
https://twitter.com/FinlandEmbUAE

• Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin 
+358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

http://www.finland.ae/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyAbuDhabi
https://twitter.com/FinlandEmbUAE
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/Paivystys.um@formin.fi


Perheiden varustepaketti

• Perheiden on myös mahdollista ostaa pieni varustepaketti. 
Varustepaketti pitää sisällään, 2kpl pikeepaita (sama kuin 
urheilijoilla), kisareppu sekä mahdollisesti myös aurinkolasit.

• Varusteihin on brodeerattu tai painettu Special Olympics
Finland logo.

• Paketin arvioitu hinta on n. 120€, hinta tarkentuu myöhemmin.

• Tilausohjeet lähetetään perheille myöhemmin



Lisää informaatiota
• Lisää informaatiota tulemme lähettämään perheille heti kun sitä 

on saannilla.

• Voitte seurata itse kisajärjestäjien webbi sivuja 
https://www.abudhabi2019.org/sports/world-games-2019

• Kaikki tieto tullaan lähettämään perheiltä saatuihin 
sähköpostiosoitteisiin

• Tiedot julkaistaan myös Special Olympics Finland:n
weppisivuilla https://www.vammaisurheilu.fi/special-
olympics/mika-on-special-olympics/abu-dhabi-2019

https://www.abudhabi2019.org/sports/world-games-2019
https://www.vammaisurheilu.fi/special-olympics/mika-on-special-olympics/abu-dhabi-2019


• Mikäli ja kun sinulla tulee kysymyksiä perheohjelmasta, voit olla 
yhteydessä perhekoordinaattori Matti Putilaan

• perhekoordinaattori@vammaisurheilu.fi

• Puh. 045 6706713

mailto:perhekoordinaattori@vammaisurheilu.fi

