
Säännöt Pete Parkkosen keikalle osallistumisesta 
 

1. Järjestäjä 

Kauppakeskus Zeppelin, Kempele 

  

2. Osallistumiskelpoisuus 

Osallistua voi kaikenikäiset Kauppakeskus Zeppelinin asiakkaat, jotka haluavat nauttia Pete 
Parkkosen keikasta. 

Alle 13-vuotiaat vanhempien suostumuksella ja vastuulla. Osallistumalla kilpailuun, 
osallistujat hyväksyvät säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä 
säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 

  

3. Esiintyminen 

Pete Parkkosen esitykset la 28.8. klo 18:00 ja 19:30. Kesto noin 30 min / esitys.  

 

4. Ennakkoilmoittautumisaika 

Ilmoittautuminen tulee suorittaa 19.-25.8.2021 välisenä aikana. Mikäli 80 osallistujaa täyttyy 
aiemmin, ilmoittautumislinkki sulkeutuu. Vahvistamme osallistumisen sähköpostilla 
viimeistään 26.8. aikana. 

  

5. Kuinka ilmoittautua 

Vain tämän linkin kautta: 
https://www.kyselynetti.com/s/ennakkoilmoittautuminen_Pete_Parkkonen  

Ilmoittautumislomake on täytettävä henkilökohtaisesti.  
Linkki löytyy Zeppelinin Facebook- ja nettisivuilta. 

Asiakas valitsee esiintymisajoista yhden, joka hänelle sopii. 

 

6. Turvallisuusohjeistus 

Olemme sitoutuneet opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatimaan 
esitykseen, miten tuotetaan vastuullisesti ja turvallisesti tapahtumia ja 
asiakaskohtaamisia koronaepidemian aikana.  

Esiintymispaikan sijainti on Matteustorin päädyssä sijaitseva n. 300 neliön tyhjäliiketila (ent. 
sohvakaupan tila), josta on rakennettu turvallinen ja toimiva esiintymispaikka 
bäkkärialueineen pääesiintyjille.  

 

Olemme laskeneet henkilömäärän, jonka voimme turvallisesti 1,5-2 metrin turvaväleillä 
sijoittaa tilaan ja se on 80 henkilöä.  

 

Otamme yleisön ilmoittautumisjärjestyksen perusteella ja ilmoittautuminen tapahtuu 
täyttämällä lomakkeen pakolliset henkilötiedot: nimi, puh ja e-mail.  
80:lle ensimmäiselle lähetetään toimintaohjeet pääsylipun lunastamiseen pe-la 27.-28.8. 
Zeppelinissä sekä tarkennetut turvallisuussäännöt. Tila on avoinna vain esitysten ajan 
järjestyksenvalvonnassa.  



 

Sisäänpääsy tähän tilaan vain ennakkoon saadulla pääsylipulla, jonka asiakas on 
noutanut pe-la 27.-28.8. Kauppakeskuksen infosta eli Arnoldsilta henkilötodistusta 
näyttämällä la 28.8. ensimmäiseen esitykseen klo 17:30 ja toiseen klo 19 mennessä. Näin 
saapuminen keikkapaikalle järjestyksenvalvonnan ohjauksessa tapahtuu turvallisesti, 
sujuvasti ja nopeasti.  

 

Ilman lippua ei pääse sisään. Liput kahteen eri esitykseen ovat eri värisiä ja täten väärän 
värisellä lipulla ei pääse sisään. 

 

Sisääntulossa ohjataan järjestyksenvalvonnan avulla käyttämään käsidesiä ja annetaan 
jokaiselle kertakäyttöinen kasvomaski. Sisäänkäynti tilaan tapahtuu yhdestä ovesta, joka on 
Matteustorin puolella ja näyttämällä pääsylippua. Tilasta voi poistua käymään esim. 
asiakaswc:ssä, mutta takaisin pääsee vain näyttämällä uudelleen pääsylippua. 

 

Tilaan ei saa tuoda mukanaan alkoholijuomia eikä mitään teräaseita tai vastaavia 
vaarallisia esineitä. Sisälle ei suositella tuotavan mitään syötävää tai juotavaa. 

 

Yleisö saa kuvata esiintymistä esimerkiksi puhelinkameroilla omaan käyttöönsä, kunhan 
kuvaamisessa ei käytetä salamaa ja se ei häiritse esiintyjiä. Järjestyksenvalvonta puuttuu 
välittömästi esiintyjiä häiritsevään kuvaamiseen ja tarvittaessa poistaa tilasta esitystä 
häiritsevän yleisön edustajan. 

 

Eturivissä on huomioitu esteettömyys ja siihen tarvittavat paikat. Järjestyksenvalvonta 
ystävällisesti ohjaa tällaisessä tapauksessa yleisön edustajat oikealle paikalle. 

 

Kaksi ensimmäistä riviä täytetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Loput rivit ennen 
keikan alkua saapumisjärjestyksen mukaan. Tämä alue on rajattu rajausnauhoin omaksi 
lohkoksi. 

 

Tilaan on varattu 80 tuolia, jotka osoittavat turvalliset paikat ja sijainnit toisiin yleisön 
edustajiin nähden. Tuoleja ei voi itse siirrellä eri paikkoihin. Jokaisen osallistujan on pysyttävä 
paikoillaan ja noudatettava turvavälejä ja muita hygieniaohjeistuksia. 

Ennen esitystä juontaja kuuluttaa turvallisuusohjeita yleisölle ja näitä ohjeita pitää 
noudattaa. Erityisen tärkeää on tulla paikalle vain terveenä, käyttää sisään tullessa 
käsidesiä ja noudattaa koko keikan asetettua turvaväliä, oikeanlaista yskimis- ja 
aivastamistapaa sekä mahdollisuuksien mukaan käyttää kasvomaskia. 

 

Järjestyksenvalvonta poistaa turvallisuusohjeita noudattamatta jättäneen ja varoituksesta 
huolimatta edelleen turvallisuutta vaarantavan asiakkaan tilasta ja tarvittaessa koko 
kauppakeskuksesta. 

 

Poistuminen tapahtuu rauhallisesti juontajan vielä ohjeistamana ja takarivi ensin 
periaatteella. Poistuminen tapahtuu järjestyksenvalvonnan ohjauksella. Tilassa on myös ulos 
hätäpoistumistie, mutta sitä käytetään vain hätätilanteessa. Kasvomaskeille olemme 
varanneet erilliset roskikset sisääntulojen yhteyteen. 

 



Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. 
Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee 
Järjestäjä. 

 

 

7. Tietosuoja ja väliaikainen osallistumisrekisteri 

Emme kerää asiakkaiden tietoja markkinointitarkoituksessa, emmekä julkaise niitä. 

Henkilötieto kerätään turvallisuuden varmistamiseksi, jotta pystytään valvomaan ettei 
osallistujamäärä ylity ja että voimme tiedottaa terveysturvallisuusohjeistusta ennen 
esitykseen osallistumista. 

Henkilötietoa voidaan käyttää mahdollisen tartuntaketjujen jäljittämiseen ja tällöin 
luovuttaa luottamuksellisesti terveysviranomaiselle. 

Asiakas voi myös perua suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja ennakkoilmoittaumisen, ja 
tällöin poistamme tiedot tästä määräaikaisesta rekisteristä. 

 

Tarvitsemme osallistujan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tiedot poistetaan  
1 kk päästä tapahtumapäivästä. 

 

Väliaikaisen rekisterin tietoja pääsee käsittelemään vain Zeppelinin vastaava, 
tapahtumatuottaja, järjestyksenvalvonta ja infopisteen vastuulliset yhteyshenkilöt. 

 

8. Lisätietoa yhteyshenkilöiltä 

Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai Sanna 
Virtanen, tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470 

 

 


