MOI!
Oot lähdössä mukaan Maata Näkyvissä -festareille Turkuun 18.18.11.2022, ja se on aivan mahtavaa! Tässä paperissa on kaikki
tarvittava tieto festariviikonlopulle, joten luethan sen tarkasti läpi.

LÄHDEMME kohti Turkua perjantaina klo 15.00 Tapiolasta
Hotelli Gardenin edestä. Olethan kuitenkin paikalla jo 14.45, että
pääsemme varmasti lähtemään ajoissa.

PALAAMME sunnuntaina samaan paikkaan, ja arvioitu saapumisaika on noin klo 17.00.
Osaamme kuitenkin sanoa tarkemmin sitten, kun olemme matkalla kotiin, ja voit tarvittaessa
bussista laittaa viestiä mahdolliselle kyydille.
Festarireissu maksaa 100 €. Hinta sisältää matkat, festariliput, ruuat ja majoituksen jossakin
majoituskoulussa. Lasku tulee festariviikonlopun jälkeen. Retkestä on mahdollista anoa
maksuvapausta, lisätietoa siitä saa Jennalta. Mikäli haluat ilmoittautumisen jälkeen perua retken,
ole heti yhteydessä Jennaan.

MUUTA OLEELLISTA
Ajamme perjantaina suoraan Gatorade Centerille, ja jätämme tavarat silloin bussiin. Bussista ei
pääse illan aikana hakemaan tavaroita, joten kahden laukun taktiikka on hyvä: Päiväreppu ja
yöpymislaukku. Päivärepussa on hyvä olla jo bussiin astuessa kaikki, mitä tarvitset illan konserttien
aikana. Bussille ei pääse illan aikana. Valmistaudu kuitenkin näyttämään reppuasi/laukkuasi
jatkuvasti turvatarkastuksissa.
Messukeskuksessa ja Gatorade Centerillä on molemmissa maksuton narikka, johon takin voi
halutessaan jättää konserttien ja sisälläolon ajaksi. Ilman ulkovaatteita ei kuitenkaan kannata
reissuun lähteä, sillä Gatorade Centerille mentäessä joutuu usein jonottamaan ulkona jonkin aikaa.
(Illan pääkonserttiin jotkut aloittavat jonotuksen jo tuntia ennen päästäkseen eturiviin permannolle.
Jos tavallinen istumapaikka riittää, ei ulos tuntia aikaisemmin kannata mennä.) Kaikki konsertit ja
ohjelmat tapahtuvat sisätiloissa. Gatorade Center ja messukeskus ovat kuitenkin ihan vierekkäin,
joten pitkiä matkoja ulkona ei tule. Kannattaa kuitenkin varautua, sillä marraskuu voi myös tuoda
mukanaan vesi- tai räntäsateita, ja kylmää tuulta, missä jonottaminen voi olla kovin ikävää.
Huomaa, että Gatorade Centeriin ja messukeskuksen konserttihalliin saa tuoda ainoastaan tyhjiä,
max. 0,5 L kokoisia vesipulloja. Lasiset kestopullot ovat kiellettyjä, teräksiset tms. muuta
kestomateriaalia olevat pullot ovat sallittuja. Ovilla on turvatarkastukset, joissa tarkastetaan kaikki
laukut ja takitkin, jos takki epämääräisesti pullottaa. 2 dl avaamattomia mehutrippejä SAA viedä
sisälle! Päivä on pitkä ja nestehukka yllättää helposti, jos ei mitään juo päivän aikana. Gatorade
Centeriltä ja messukeskuksesta voi ostaa vettä mukeihin n.0,20–0,40 € hintaan. Eväsleipiä,
hedelmiä yms. omia eväitä, jotka eivät ole purkeissa kannattaa myös varata vähän mukaan
(esimerkiksi Piltti-purkit EI käy, koska ne kerätään turvatarkastuksissa pois). Mikäli aiot viettää
konsertteja eturivissä tai lavan lähellä, ovat korvatulpat suositeltavat.
Perjantaina messukeskukselle saavuttuamme haemme lipunmyynnistä kaikille ruokaliput ja
rannekkeet. Jos jommatkummat päivän aikana katoaa, ei uusia saa tilalle. Rannekkeen pitää olla

ranteessa. Eli kannattaa pitää huolta näistä. Festariohjelmasta kannattaa tarkastaa ruokailuajat,
sillä ruokaa ei ole koko ajan tarjolla. Messukeskuksessa ei ole OTTO-automaattia rahan nostoa
varten. Omaa käteistä kannattaa varata mukaan, jos aikoo ostaa esimerkiksi karkkia tai bändien
oheistuotteita tai mitä nyt tarjolla onkaan. Monelle käy nykyään korttikin maksutavaksi, mutta
käteistä kannattaa siitä huolimatta varata varmuuden vuoksi mukaan.
Kannattaa ladata puhelin ennen reissua ja ottaa laturi/varavirtalähde mukaan! Väkeä on
festareilla paljon ja jos on tarve saada yhteyttä muihin, se onnistuu parhaiten puhelimella. Väkeä
tosin on niin paljon, että netti voi tökkiä sisätiloissa, eli tekstarit ja puhelut menee parhaiten läpi.
Senkään varaan ei kannata laskea, että näen tässä kohtaa jonkun tutun. Teemme lauantain aikana
sovitusti jonkun tarkastusmoikkauksen, sovittuna kellon aikana sovitussa paikassa.
Festareilla päivystää jatkuvasti ensiapupisteet. Niiden sijainti on hyvä tarkastaa sekä
messukeskuksen, että Gatorade Centerin puolelta alueelle päästyämme.
Seurakunta on vakuuttanut osallistujat tapaturmavakuutuksella. Jokaisen täytyy huolehtia itse
omista tavaroistaan ja niiden vakuutuksista.
Festariohjelmaan voit tutustua osoitteessa maatanakyvissa.fi Sieltä on etukäteen hyvä vähän
katsoa, mikä kiinnostaa, missä ja milloin. Ruoka-ajat on hyvä huomioida, sillä niistä on jokaisen
pidettävä itse huolta. Perjantaina saamme festareilla vain iltapalan, joten kannattaa ottaa jotain
evästä mukaan majoituskoululla syötäväksi. Lauantaina saamme aamupalan, lounaan ja iltapalan,
ja sunnuntaina aamupalan ja lounaan. Festarialueella on joitakin paikkoja, joista voi ostaa ruokaa
(esim. Gatorade Centerillä hampurilaisia tai makkaraperunoita). Nämä ruokapaikat ovat kuitenkin
festarihinnoilla, eli omat eväät voi myös olla oikein hyvä vaihtoehto.

MITÄ MUKAAN?
Yövymme viikonloppuna majoituskoulussa Turussa. Mukaasi tarvitset siis:
- patja/makuualusta, makuupussi ja tyyny (HUOM!
oheisessa kuvassa näet, millaiset patjat ovat, ja eivät
ole sallittuja.)
- pyyhe ja peseytymisvälineet
- riittävästi vaihtovaatteita viikonlopuksi
- hygieniatarvikkeet
- omat lääkkeet (muistathan kirjata ne
turvatietolomakkeeseesi)
- max. 0,5 L juomapullon ja mahdollisia omia eväitä
- rahaa mahdollisia ostoksia varten
- Kela-kortti
- turvatietolomake
- iloista festarimieltä! �
Retkelle mukaan lähtee Tapiolasta Jenna Savukoski (turvallisuusvastaava), ja Verkostolta
nuorisotyöntekijä Eemil Kulju. Jos sulla tulee mieleen jotain kysyttävää, pistä rohkeasti viestiä tai
soita Jennalle.
NÄHDÄÄN FESTARIBUSSILLA! <3
- Jenna +358405289411 (myös WhatsApp) tai jenna.savukoski@evl.fi

TURVATIETOLOMAKE MN-Festarit 15.–19.11.2019 Turku
Nuoren nimi:
Nuoren henkilötunnus:
Nuoren puhelinnumero:
Onko nuorella sairauksia, jota on hyvä tietää?

Mukana olevat lääkkeet:

Huoltajan nimi:
Huoltajan puhelinnumero josta saa kiinni viikonlopun aikana:

_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

