
 

SOLAR SOUND 2018 
TYÖNTEKIJÄOHJEISTUS 

Solar Sound 3.-4.8.2018 
www.solarsound.fi 

 
 
SAAPUMINEN 
Tapahtuma-alueen osoite Kirkkokatu, 60100 Seinäjoki.  
 
Henkilökunnan parkkipaikka löytyy Ammattikoulunkadun puolelta ammattikoulun 
sisäpihalta. Kulku tänne ammattikoulukadun puolelta. 
Järjestyksenvalvojat ilmoittautuvat ammattikoulun auditoriossa sijaitsevaan 
tilannekeskukseen (Tike) ennen työvuoron alkua. 
 
HENKILÖKUNTATILAT  
Löytyy Sedun aulasta lavan vasemmalla puolella(lavalta katsottuna), tarjolla ainakin kahvia ja 
vettä. 
 
RUOKAILU 
Tapahtuu omalla kustannuksella alueella olevista ruokapisteistä ruokalipulla tai jv-liivi päällä 
5€ annos. Tästä tarkempi info paikan päällä. Otathan kuitenkin jotain omaa evästä mukaan 
että jaksat hoitaa työvuorosi. 
 
AUKIOLOAJAT 
PORTIT 
PE 3.8. klo 14:00 Portit auki, klo 2:00 tapahtuma suljetaan. 
LA 4.8. klo 13:00 Portit auki, klo 2:00 tapahtuma suljetaan. 
 
 
LÖYTÖTAVARAT 
Toimitetaan tapahtuman narikkaan, josta seuraavana arkipäivänä Seinäjoen poliisilaitokselle. 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Promoottori Tommi Mäki  050-434 4888 
Tiedottaja Ari Myllyniemi  040-753 1324 
Turvallisuuspäällikkö 1. Timo Ristimäki  040-775 4866 
Turvallisuuspäällikkö 2. Jani Ylimäki  044-357 5529 
 
 
RADIOPUHELIMET 
Nouto & kuittaus:  
Tilannekeskuksesta 
 

http://www.solarsound.fi/


 
 
LIPUNMYYNTI 
Ennakkoon Tiketti ja lippu.fi 
Kaikki liput vaihdetaan festivaalirannekkeeseen/passiin. Ranneke mahdollistaa vapaan kulun 
ulos festivaalialueelta ja takaisin lipun oikeuttaman ajan. Lippu on henkilökohtainen, eikä 
sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle, edes toiselle festivaalipäivälle. 
Kahden päivän liput, perjantain päiväliput sekä kaikki VIP-liput on mahdollista vaihtaa 
ennakkovaihtopisteissä tai tapahtuman portilla rannekkeisiin / ranneke + passi -
yhdistelmään. 
Lauantain normaalit päiväliput voi vaihtaa ainoastaan tapahtuman portilla lauantaina 4.8. 
Ennakkovaihtopisteenä toimii Ale Pub Wäinö & Galaxie osoitteessa Kalevankatu 2, 60100 
Seinäjoki 
 
NARIKKA 
Sisäänkäynnin läheisyydessä on maksullinen narikka, johon voit jättää tavarasi säilytykseen 
turvallisesti. Myös narikassa käynti on maksullinen 
Narikka on avoinna seuraavasti: 
Perjantai 3.8. Klo 12.00 – 02.00 (portit aukeavat Klo 14.00) 
Lauantai 4.8. Klo 11.00 – 02.00 (portit aukeavat Klo 13.00) 
 
TAKSI 
Seinäjoen aluetaksi, puh. 0100 84999.  
Taksitolppa sijaitsee Kirkkokadulla kaupungintalon vieressä. 
 
ENSIAPU 
Ensiavusta huolehtii SPR seinäjoen ea-ryhmä.  Tapahtumassa 2 pistettä toinen Tiken vieressä 
ja toinen alueen ulkopuolella virastotalon päädyssä kirkkokadulla. 
 
 
KIELLETYT ESINEET JA AINEET 

 Pulloja / tölkkejä / mitään nesteitä. Huom! Myös kaikki avaamattomat pullot kielletty. Tyhjät vesipullot 

sallitaan (vesipiste alueella). 

 Teräaseita, kovia esineita tai muita tavaroita, joilla voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle 

 Lemmikkejä (merkityt opaskoirat sallitaan) 

 Sateenvarjoja 

 Alkoholi/päihteet 

 Ammattimaisia valokuvaus- tai videointivälineitä. Pienikokoiset digikamerat ja kompaktit järjestelmäkamerat 

ilman SUURIA jalustoja ovat sallittuja. Puhelimilla kuvaaminen on myös sallittua. Ammatti- ja pressikuvaajien 

tulee akkreditoitua tapahtumaan erillisen hakemuksen kautta. 

 Sisäänkäyntien yhteydessä on turvatarkastus, takavarikoituja tavaroita ei palauteta! Sisäänkäynnin yhteydessä 

on narikkapalvelu, jonne voi jättää ylimääräiset tavarat turvallisesti säilytykseen. Myös narikassa käynti on 

maksullinen. 

https://goo.gl/maps/ChNKzk67NuQ2
https://goo.gl/maps/ChNKzk67NuQ2
https://solarsound.fi/media-yritykset-yhteystiedot/


 
 
 
 

AIKATAULU 

Perjantai 3.8.2018                                                          

14.00 Portit avataan 

15.00 Teflon Brothers 

16.00 Adi L Hasla 

17.15 Petri Nygård 

18.45 Portion Boys & Pasi Ja Anssi 

20.00 Tungevaag & Raaban (SWE/NOR) 

21.30 Reino Nordin 

23.00 Vigiland (Swe) 

00.30 Pikku G 

 

Lauantai 4.8.2018 

13.00 Portit avataan 

14.00 Roope Salminen & Koirat 

15.15 OG Ulla Maija 

16.30 Gasellit 

17.30 Mäkki 

19.00 Sanni 

20.30 Nikke Ankara 

22.00 Mikael Gabriel 

00.00 CHEEK  

 

Viralliset jatkot  

Solar Soundin kesän 2018 viralliset jatkot järjestetään molempina iltoina Viihdemaailma 

Ilonassa (K-18). Sisäänpääsy jatkoille on maksuton festivaalin VIP-lipulla. 

 
 

https://solarsound.fi/lineup/teflon-brothers/
https://solarsound.fi/lineup/adi-l-hasla/
https://solarsound.fi/lineup/petri-nygard/
https://solarsound.fi/lineup/portion-boys-pasi-ja-anssi/
https://solarsound.fi/lineup/tungevaag-raaban-nor-swe/
https://solarsound.fi/lineup/reino-nordin/
https://solarsound.fi/lineup/vigiland-swe/
https://solarsound.fi/lineup/pikku-g/
https://solarsound.fi/lineup/roope-salminen-koirat/
https://solarsound.fi/lineup/og-ulla-maija/
https://solarsound.fi/lineup/gasellit/
https://solarsound.fi/lineup/makki/
https://solarsound.fi/lineup/sanni/
https://solarsound.fi/lineup/nikke-ankara/
https://solarsound.fi/lineup/mikael-gabriel/
https://solarsound.fi/lineup/cheek/


 
LEIRINTÄ 
Solar Sound festivaalialueen läheisyydessä noin 300m päässä huippusuosittu leirintäalue! 
Leirintäalueelta löytyy mm. biitsikenttä ja käytössä on uimahallin peseytymistilat. Sijainti 
Seinäjoen uimahallin ja kyrönjoen välisellä laajalla nurmialueella. Sisäänkäynti uimahallin 
pihasta osoitteesta Kirkkokatu 14, Seinäjoki 

1. Leirintäranneke 15€ 

2. Autopaikka 20€ (ei sisällä leirintäranneketta) 
Leirintäalueen liput myynnissä Tiketin ja Lippupisteen verkkokaupoissa sekä 
jälleenmyyntipisteissä! 
Leirintäalue avataan perjantaina 3.8. klo 10.00 ja suljetaan sunnuntaina 5.8. klo 18.00 

Leirintälueelta löytyy runsaasti WC-tiloja. Peseytymismahdollisuus Seinäjoen urheilutalon 
suihku- ja pukuhuonetiloissa la 4.8 ja su 5.8. klo 10-14 välillä. 
Leirintäalueen infopisteellä mahdollista ladata puhelinta, läppäriä, tablettia yms. pientä 
veloitusta vastaan (omalla laturilla). 
Leirintälueelle voi vapaasti tuoda omia eväitä yms. 
Narikka auki tapahtuma-alueella pe 3.8 klo 12.00 – 02.30 ja la 4.8 klo 11.00 – 02.30 
Leirintäalueelle ei saa viedä henkilöautoja / asuntoautoja muuta kuin erillisen 
autopaikkalipun lunastamalla. Autopaikkaliput ostettavissa myös Tiketin ja Lippupisteen 
verkkokaupasta 
 
 
 
 
PALAUTTEET 
Kerääthän tapahtuman aikana tulleita kehitysideoita ja asiakkaiden kommentteja ylös! Ideat 
ja kommentit kannattaa laittaa heti ylös, kiireessä ne unohtuvat nopeasti. Kerätyt palautteet ja 
kehitysideat voit toimittaa esimiehellesi. 

 

https://www.tiketti.fi/solarsoundfestival
https://www.lippu.fi/solarsoundfestival

