MAATA NÄKYVISSÄ 2019 INFO
Tervetuloa Lohjan seurakunnan nuorisotyön retkelle Maata Näkyvissä –festareille
Turkuun. Tässä kirjeessä on sinulle tärkeää tietoa retkestä, joten luehan tämä
huolella läpi!
AIKATAULU:
PERJANTAINA 15.11.
Lähtö klo 16.00 Lohjan Kirkkokentältä
Ole paikalla ajoissa, sillä myöhästyminen vaikuttaa monen ihmisen aikatauluun ja
festariohjelmaan osallistumiseen!
• klo 18.00 Saapuminen Turkuun, ilmoittautuminen ja osallistuminen
festariohjelmaan Gatorade centerissä ja Messukeskuksessa
• klo 23.15 loppuvan ohjelman jälkeen bussikuljetuksella majoituskoululle ja yöpyminen koulumajoituksessa Turussa.
LAUANTAINA 16.11.
• herätys, aamutoimet ja pakkaaminen majoituskoululla
• n. klo 8:00 Lähtö majoituskoululta aamupalalle messukeskukseen,
osallistuminen festariohjelmaan Gatorade centerissä ja Messukeskuksessa
• klo 23.15 loppuvan konsertin jälkeen siirtyminen bussikuljetuksella
majoituskoululle
SUNNUNTAINA 17.11.
• herätys, aamutoimet ja pakkaaminen majoituskoululla (Huom! Kaikki tavarat
mukaan majoituskoululta)
• n. klo 8:00 Lähtö majoituskoululta aamupalalle messukeskukseen,
osallistuminen festariohjelmaan Gatorade centerissä ja Messukeskuksessa
• Lähtö kotiin Gatorade centeristä klo 14.30 päättyvän konsertin jälkeen
-> n. klo 16.00 Lohjan kirkkokenttä
Bussi on käytössä siirryttäessä Gatorade centeristä majoituskoululle ja
majoituskoululta Gatorade centerille. Matkatavaroita ei tarvitse kantaa mukana
festaripäivien aikana, vaan voit jättää ne majoituskoululle / bussiin / Gatorade
centerin ja Messukeskuksen tavaransäilytykseen.
RETKIMAKSU JA HENKILÖTIETOLOMAKE:
Maata Näkyvissä –festariretki maksaa sinulle 70€. Lasku lähetetään
ilmoittautumisessa annettuun laskutussähköpostiosoitteeseen.

HINTA PITÄÄ SISÄLLÄÄN:
• kaikki konsertit ja tapahtumat festarialueella
• festarilehden
• koulumajoituksen
• kuljetukset
• tapaturmavakuutuksen
HUOM. Ruokailut eivät kuulu tänä vuonna lipun hintaan. Voit kuitenkin
ilmoittautumisen yhteydessä tilata 10€ hintaan festarien ruokapaketin (Arvo 19€)
joka sisältää perjantain iltapalan, lauantain aamupalan, lounaan ja iltapalan sekä
sunnuntain aamupalan ja lounaan. Tällöin siis koko retken hinta on 80€.
Lupalappu pitää palauttaa viimeistään lähdettäessä Jussille
Lupalapun voi tulostaa Lohjan seurakunnan nettisivuilta:
www.lohjanseurakunta.fi/nuorille -> retket ja leirit. Lupalapun voi palauttaa
allekirjoitusten kanssa nuorisotyönohjaajille Lindkullaan, Nummen Nuokkarille tai
Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastolle kirjekuoressa, jossa on nimi Jussi
Hällström.
MUKAAN TARVITSET:
• puhtaita vaihtovaatteita
• lämmintä vaatetta ulkona seisoskelua ja koulun lattialla nukkumista varten
• peseytymisvälineet: pyyhe, pesuaineet, hammasharja ja –tahna, muut tarvittavat
hygienatuotteet
• omat lääkkeet
• retkipatja ja makuupussi
• oma tyyny
• itsesi hyvällä festarimeiningillä varustettuna!
• Korvatulpista on hyötyä nukkumisessa ja jos aikoo konserteissa pomppia
eturivissä ☺
Mukaan kannattaa ottaa myös pientä evästä tai rahaa välipalaa varten. (Tai enemmän
rahaa, jos et osta ruokapakettia) Tapahtumapaikalta voi ostaa pizzapaloja,
makkaraperunoita yms. naposteltavaa. (Huom! Lauantaina ruokapakettiin kuuluu
vain yksi lämmin ruoka ja iltapala päättyy jo klo 19)
Rahaa voit halutessasi varata myös fanituote- tai festarisäläostoksia varten.
MAJOITUS:
Yövymme koulumajoituksessa jossain Turun seudun kouluista. Majoituskoulussamme
on majoitusvalvojia, jotka huolehtivat majoituksen onnistumisesta. Vain harvoissa
kouluissa on valitettavasti lupa käyttää luokkia majoitukseen, joten majoittuminen
tapahtuu siksi usein liikuntasaleissa.

Tytöt ja pojat majoittuvat eri tiloissa. Kaikissa majoituskouluissa on suihku- ja wctilat, mutta niiden määrä on vaihteleva. Kouluissa ei ole patjoja, joten tarvitset oman
mukaan. Ilmatäytteiset varavuoteet ovat turvallisuuden ja majoituskapasiteetin
vuoksi kiellettyjä. Perinteiset solumuoviset tai ilmatäytteiset retkipatjat ovat
sallittuja. Lisätiedot: https://www.maatanakyvissa.fi/info/#majoitus
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:
Seurakunnan ryhmätapaturmavakuutus on voimassa vain festarialueella! Mikäli
poistut tapahtuma-alueelta (Gatorade center, Turun messukeskus ja
majoituskoulu), et ole seurakunnan vakuutuksen piirissä.
Gatorade centerille ja Messukeskuksen konsertteihin ei saa tuoda isoja laukkuja vaan
ne pitää jättää bussiin tai narikkaan. Lisäksi kaikki avatut ja nesteitä sisältävät pullot,
tölkit ja purkit ovat kiellettyjä! Samoin kaikki hiuslakkapurkit, kuivashampoot ym.
ovat kiellettyjä. Tyhjän vesipullon saa viedä konsertteihinkin. (Ja kannattaa viedä)
Maata Näkyvissä -festarit on päihteetön tapahtuma, joten tapahtuma-alueelle ei saa
tuoda alkoholijuomia tai muita päihdeaineita.
Pidä festaritohinassa hyvä huoli rannekkeestasi, (ja ruokalipuista) sillä rikkimenneitä
tai kadonneita rannekkeita tai lippuja ei korvata.
Festareilla on lisäksesi tuhansia muita nuoria ympäri Suomea, joten jonot
konsertteihin, tapahtumiin, ruokailuihin ja vessoihin ovat usein pitkät. Lisäksi osaan
tapahtumista on turvatarkastukset. Varaudu siis lämpimin vaattein, sillä osaan
konserteista jonotetaan ulkona.
Festarialueella saat kulkea melko vapaasti ja käydä valitsemissasi konserteissa ja
ohjelmissa. Sovimme bussissa kuitenkin joitakin tapaamisia, jolloin näemme
porukalla ja vaihdamme kuulumiset.
Ilmoittautuminen festariretkelle on sitova. Jos käy niin, ettet pääsekään lähtemään
esimerkiksi sairastumisen vuoksi, ole yhteydessä Jussiin tai Miiuun mahdollisimman
pian! Lähtökohtaisesti retkimaksua ei palauteta muutoin kuin sairastapauksessa.
Festareiden tarkan ohjelman ja muuta tietoa tapahtumasta ja esiintyjistä löydät
osoitteesta www.maatanakyvissa.fi. Käy kurkkaamassa!
Jos sinulle tulee retkeen liittyen mieleen kysyttävää, ole yhteydessä Jussiin tai
Miiuun:
Jussi Hällström p. 050 5397 838
jussi.hallstrom@evl.fi

Miiu Luodes p. 050 5264 659
mirja.luodes@evl.fi

