TURVALLISUUSOHJEET
 Noudata aina järjestyksenvalvojien antamia ohjeita.
 Pidä huolta itsestäsi ja ystävistäsi.
 Muista nauttia alkoholittomia nesteitä varsinkin helteellä. Vesipullosi voit täyttää alueen
vesipisteillä.
 Kunnioita lähiympäristön asukkaiden kotirauhaa. Älä mene pihoihin tai niiden läheisyyteen.
 Kaikenlainen tulenteko festarialueella on kiellettyä.
 Noudata opasteita ja merkittyjä reittejä
 Valitse pukeutuminen sään mukaan.

Turvatarkastus ja lipuntarkastus portilla
Sisääntuloportilla kielletyt esineet otetaan pois ja toimitetaan säilöön, josta ne luovutetaan
poislähtiessä. Järjestyksenvalvojat tekevät lopullisen päätöksen siitä, onko esine turvallista tuoda
juhla-alueelle. Pukeutuminen, koristautuminen ja hassuttelu ovat erittäin suotavaa, mutta jätä kotiin
esineet, joista voi koitua selvää vaaraa.

Kielletyt esineet ja aineet
Juhla-alueelle ei saa tuoda alkoholia, huumausaineita, lasipulloja, ampuma- ja teräsaseita eikä
minkäänlaisia vahingoittamiseen tarkoitettuja välineitä, monitoimityökaluja, räjähteitä, ilotulitteita,
soihtuja, laserosoittimia, valotikkuja ja aerosoleja (esim. hiuslakka). Sateenvarjoja alueelle ei
myöskään voi tuoda, joten ota varjon sijaan mukaan sadetakki.
Jotta liikkuminen juhla-alueella olisi vaivatonta, jätä retkituolit kotiin. Jalkoja pääsee lepuuttamaan
ravintola- ja ruokailualueilla – ja viltin voi toki levittää sopivaan kohtaan.

Alkoholi, pullot ja omat eväät
Alkoholin tuominen alueelle on kielletty. Kielto koskee myös alkoholittomia oluita, siidereitä ja
vastaavia virvokkeita, joita on hankala nopeasti erottaa alkoholillisesta. Juhla-alueella on
anniskelualue, josta voi ostaa olutta ja siideriä. Anniskelualueiden ikäraja on 18 vuotta. Varaa
mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus.
Voit tuoda mukanasi niin pienen kuin isonkin juomapullon, jota voit täyttää vesipisteillä. Muoviset
virvoitusjuomapullot (1,5 litran pulloon saakka), tölkit, mehupurkit ja vastaavat muoviset/pahviset
alkoholittomat virvokkeet voi tuoda alueelle avaamattomina tai tyhjinä. Sähkötupakan nesteisiin
pätevät samat säännöt kuin muihin nesteisiin, eli avaamattomat pakkaukset, joista voidaan
tunnistaa, että tuote on sitä, mitä sen sanotaan olevan, voi tuoda alueelle.
Voit pakata omat eväät mukaan festivaalille, kunhan muistat jättää kaikki lasiset astiat kotiin.
Huomioi myös, että avotulen teko on kielletty festivaalialueella. Teräaseiden tuonti ei ole sallittua.

Tupakointi
Tupakointi on kiellettyä lavojen edustoilla konserttien aikana. Festarialueelle on merkitty erikseen
tupakointialueita, joilla tupakointi on sallittua.

Uiminen
Juhla-alueella on mahtava uimaranta. Yksin tai päihtyneenä pulikoiminen ei kuitenkaan ole
turvallista, joten uimista suosittelemme seurassa ja selvinpäin. Uimarantaa valvovat
järjestyksenvalvojat ja ensiapuryhmä.

Ruuhkatilanteet ja "crowd surfing"
Jos tunnet olosi epämukavaksi ihmisruuhkassa, vältä lavan edustoja ja muita ruuhkaisia paikkoja.
Jos kuitenkin joudut ihmispaineeseen, ota rauhallisesti. Älä vastusta painetta, vaan liiku massan
mukana. Pyri pois ruuhkasta ihmisjoukon hajaantuessa. Pyydä vieruskaverilta apua tarvittaessa.
Pidä muut festivaalikävijät mielessä juhlahumussakin.
Kuten kaikilla suurilla festivaaleilla, myös Kutujuhlassa niin sanottu crowd surfing on kielletty.
Tämän kiellon tarkoitus on välttää lavojen edustojen ruuhkautumista ja vaaratilanteita. Myöskään
kaverin olkapäille nouseminen ei ole sallittua.

Ensiapu ja sairaanhoito
Festivaalialueella on SPR:n koulutetun henkilökunnan ylläpitämä ensiapupiste, jossa hoidetaan
festarivieraiden kolhut ja haaverit. Piste on avoinna koko festarin ajan. Ensiapupiste sijaitsee lasten
toiminta-alueen reunassa. Alueella kiertää myös ensiapupartioita. Avun tarpeessa lähesty ketä
tahansa ensiapu- tai turvallisuushenkilöä!
Yleinen hätänumero on tuttu 112, josta apua on myös välittömästi saatavissa.

Ympäristö
Kutujuhlat järjestetään upeassa Juojärven rantamaisemassa. Sen varjelemisessa festivaalin kävijät
ovat avainasemassa. Vie mennessäsi se, mitä toit tullessasi! Festivaalialueelta löytyy roskiksia ,
joihin roskat voi toimittaa luontoa ja kanssaihmisiä kunnioittaen.

Melu
Muista suojata kuulosi. Ota korvatulpat mukaan!

Valokuvaaminen
Valokuvaaminen henkilökohtaiseen käyttöön on sallittua. Muistathan kuitenkin kunnioittaa muiden
festivaalikävijöiden yksityisyyttä. Esitysten luvaton äänittäminen tai taltiointi videolle on kielletty
tekijänoikeuslakiin nojaten, eli jos suunnittelet julkaisevasi kuviasi julkisesti, tarvitset kuvaamista
varten erillisen kuvausluvan. Järjestyksenvalvojilla on kuitenkin oikeus estää kuvaaminen tietyissä
tilanteissa, kuten artistin toiveesta keikalla.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläinten tuonti alueelle ei ole sallittua.

