
JOHN SMITH ROCK FESTIVAL LEIRINTÄINFO 2022

Tervetuloa majoittumaan John Smith Rock Festivaalin leirintäalueille!

Kesällä 2022 John Smith Rock Festivaalin leirintäalue koostuu kahdesta alueesta, jotka on
rakennettu tilapäisesti festivaalin majoittujia varten. Nämä alueet ovat teltta-alue, sekä
pellolla sijaitseva karavaanialue.

Molemmat leirinnän majoittumisalueet ovat tarkoitettu vain John Smith Rock Festivaalin
asiakkaille, toisin sanoen alueille pääsee majoittumaan vain John Smith Rock Festivaalin
rannekkeella + henkilökohtaisella majoitusrannekkeella. Leirintäalueet ovat avoinna
torstaista 21.7. klo 12 sunnuntaihin 24.7. klo 14 saakka.

JOS OLET SAAPUMASSA KARAVAANIALUEELLE ISOMMALLA AJONEUVOLLA,
KUTEN BUSSILLA, OLE YHTEYDESSÄ jenni@ext.fi, VAIKKA OLISIT JO AIEMMIN
OLLUT YHTEYDESSÄ!

Saapuminen
Tapahtuman osoite on Peurungantie 85, 41340.
Peurungantiellä on tiensulku, jossa jokainen saapuja pysäytetään.

1. Jos sinulla/ryhmälläsi on valmiiksi ostettuna seuraavat;
● perusliput festareille
● karavaani/telttapaikka
● majoitusranneke

—> Pääsette suoraan leirintäalueelle, ilman check-in pisteellä asioimista.



Kerro liikenteenohjaajan pysäyttäessä, että teillä on kaikki valmiiksi ostettuna, jolloin hän
antaa värillisen lapun, sen mukaan oletko menossa teltta-alueelle vai karavaani alueelle.
Pääset lapun kanssa ajamaan suoraan oikeaan paikkaan. Perusliput,
majoitusranneke-liput sekä karavaani/telttapaikka-liput luetaan ja vaihdetaan rannekkeiksi
teltta-alueen / karavaanialueen sisääntulopisteillä.

Huomioithan, että näillä pisteillä ei myydä lippuja, eikä vaihdeta VIP-lippuja rannekkeiksi.

2. Jos sinulla/ryhmälläsi;

● On ostettuna VIP-liput
● Ei ole ostettuna majoitusranneketta
● Ei ole ostettuna festarilippuja

—>Teidän tulee asioida check-in pisteellä ennen leirintään siirtymistä.

Kerro liikenteenohjaajan pysäyttäessä, että teidän on asioitava check-in pisteellä, jolloin
hän antaa punaisen lapun. Teidät ohjataan punaisen lapun kanssa jäähallin
alaparkkipaikalle, johon voitte pysäköidä siksi aikaa, kun käytte parkkipaikan reunalla
sijaitsevalla check-in pisteellä ostamassa lippuja tai vaihtamassa VIP-lippuja rannekkeiksi.

Huomioithan, että portilta/check-in pisteeltä ei ole mahdollista ostaa VIP-lippuja.

Check-in pisteellä voi maksaa käteisen lisäksi myös tavallisimmilla pankki -ja
luottokorteilla.

Check-in on auki seuraavasti:

To 21.7. klo 12:00-22:00
Pe 22.7. klo 9:00-21:00
La 23.7. klo 9:00-19:00

Jos saavut näiden aikojen ulkopuolella, niin ole yhteydessä 040 163 9771/Jenni  ennen
alueelle saapumista!

Jokainen majoittuja tarvitsee oman majoitusrannekkeen.

Tietoa alueista

Sähkölliset sekä sähköttömät karavaanipaikat sijaitsevat tänä vuonna molemmat
festivaalialueen lähellä pellolla.



Toivomme, että sähköllisen karavaanipaikan ostaneet varautuisivat tuomaan mukanaan
mahdollisimman pitkän johdon, koska meidän omat johtomme ovat pitkälti festivaalialueen
käytössä.

Huomioithan, että leirinnän pistorasiaan käy normaali Schuko-pistoke, ei siis caravan
pistoke. Jokaisella sähköllisellä paikalla on max. 6 ampeeria käytössä. Tämä tarkoittaa
sitä, että käytössä on vain lataussähkö. Käytännössä siis sähkölaitteita ei tule käyttää.

Teltta-alue sijaitsee festivaalialueen välittömässä läheisyydessä. Alueelta löytyy
bajamajoja, vesipiste sekä nuotiopaikka. Teltta-alueen kupeesta löytyy myös Café Dagen
Efter.

Lähimmän vesipisteen löydät teltta-alueelta.

Parkkialue ja ajoluvat

Jokaiseen teltta- ja karavaanipaikkaan kuuluu yksi parkkipaikka leirinnän parkkialueella.
Leirinnän parkkialueet (P3-alue) sijaitsevat samalla pellolla, josta löytyy myös
karavaanipaikat. Tämän infon liitteenä on ajolupa.

Telttailemaan saapuvien majoittujien kannattaa saapuessa jättää kaveri telttakamppeiden
kanssa lähelle teltta-aluetta, jotta painavia kamppeita ei tarvitse kannella n. 300 metriä
parkkialueelta.

Kylpylä ja ruoka

Aamiaista on mahdollista ostaa Peurungan hotellissa sijaitsevasta Pata&Pannusta klo
08:00-11:00.

Holy Diner - brunssi

Brunssia tarjolla perjantaina ja lauantaina klo 11.00-13.00, Purga-torilla sijaitsevalla Holy
Diner teltalla. Nappaa brunssi matkaan, ja siirry nauttimaan aamupäivästä nurmelle
rannan tuntumaan, tai käy kuuntelemassa artisteja isolla teltalla syömisen lomassa. Tästä
ei aamupäivä oikein parane.

Café Dagen Efter

Tänä vuonna teltta-alueen kupeesta löytyy kaikille avoin Café Dagen Efter, jossa huomen
on huoleton! Valikoimasta löytyy anniskelutuotteita, sämpylän tynkää tuoremehulla, vähän
hygieniatarvikkeita, sekä makkarat, jotka voit paistella nuotiopaikalla. Mitäpä sitä aamulla
kukaan enempää kaipaisi?

Café Dagen Efter aukioloajat:

to klo 14.00-01.30
pe klo 9.00-01.30
la klo 9.00-01.30

Lisätietoja ruokapisteistä ja niiden aukioloajoista löydät www.johnsmith.fi/ruokailu/



Majoitusrannekkeella on vapaa pääsy koko festivaalin ajan Peurungan kylpylään.
Kylpylään mennessä, näytä majoitusranneketta Bistro Nemon kassalla, josta saat
kylpylärannekkeen, jolla saat pukuhuoneen kaapin lukittua. Muista palauttaa
kylpyläranneke lähtiessä Bistro Nemoon.

Peurungan kylpylä on festivaalin aikaan auki seuraavasti:

to 15.00-20.00
pe-la  9.00-21.00
su  9.00-12.00

Purga-tori

Purga-tori aukeaa tuttuun tapaan ennen muuta festarialuetta, ja tänä vuonna purga-torin
palvelut on keskitetty lähemmäs festarialueen keskiosaa. Purga-torilta löydät
merch-pisteen, kojumyyjät ja palvelut, ruokamaailman, anniskelupisteitä, isossa teltassa
järjestetään aamupäivisin ohjelmaa. Purga-torin alue jatkuu uimarannan ja telttasaunan
luokse, joihin voit siirtyä nautiskelemaan päivästä!

Turvallisuuteen liittyviä huomioita

Teltta- ja karavan-alueelle ei saa tuoda:

● retkikeittimiä
● trangioita
● grillejä
● lemmikkieläimiä
● lasipulloja tai -purkkeja
● laser osoittimia
● järjestyksenvalvonnan asusteita muistuttavia vaatekappaleita
● myöskään aggregaatit eivät ole sallittuja alueella
● paviljongit ja erilliset katokset ovat kiellettyjä
● karavan- sekä teltta-alueella telttojen ja ajoneuvojen yhdistäminen kielletty esim.

pressuilla
● telttoja asuntoautojen turvaväleihin tai pelastusteille

Toimintaohje tulipalotilanteessa leirinnässä:

● Varoita muita.

● Soita 112 ja rauhallisesti kutsu palokunta osoitteeseen Peurungantie 85, 41340

Laukaa.

● Etsi lähin järjestyksenvalvoja ja ilmoita hänelle tulipalosta.



● Jos olet palavassa teltassa, mene nopeasti ulos. Harjoittele nopeaa poistumista

makuupussista jo etukäteen.

● Pyyhkäise palavat teltankappaleet päältäsi pois.

● Jos vaatteesi ovat syttyneet, kieriskele maassa.

● Sammuta palavat nesteet tukahduttamalla ja muut palavat materiaalit vedellä.

● Kastele koko paloalue vedellä, jotta aluskasvillisuus ei syttyisi tuleen.

● Jos palo on raju, anna teltan palaa. Varusteet voi korvata mutta henkeäsi ei.

Karavaanialueelle tulija, huolehdithan seuraavista asioista ennakkoon:

● Asuntovaunussa ja -autossa saa säädösten mukaan säilyttää enintään 25 kg
nestekaasua. Tällöin nestekaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva
sekä kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin nähden, joissa ihmisiä yöpyy.

● Tarkista, että nestekaasua ei vuoda venttiileistä, letkuista, liitoksista tai itse
laitteesta.

● Huolehdi ilmanvaihdosta ja korvausilman saannista. Älä tuki tuuletusaukkoja edes
talvipakkasella, sillä nestekaasun täydelliseen palamiseen tarvitaan aina riittävästi
happea.

● Hanki matkavarusteiksi vähintään palovaroittimet, mutta mielellään myös häkä- ja
nestekaasuvaroittimet.

● Hanki käsisammutin ja sammutuspeite. Opettele sammuttimen käyttö ja tarkastuta
joka vuosi. Kun ollaan liikenteessä, sammuttimen on oltava aina varmasti
toimintakuntoinen ja varustettu voimassa olevalla leimalla.

● Teetä kaasuasennukset ja -huollot valtuutetulla huoltoliikkeellä.

● Huollata ja tarkastuta sähkölaitteet vain ammattilaisilla.

● Sisusta vain paloturvallisilla materiaaleilla.

Lisätietoja voit kysyä Jenniltä lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen

jenni@ext.fi

mailto:suvi@ext.fi

