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Suvi Teräsniska 
Kiitokset kiinnostuksestanne Suvi Teräsniskan esiintymistä kohtaan. Tämä liite 

on olennainen osa esiintymissopimusta. Tilaaja vastaa, että tämän liitteen ohjeet toimitetaan 
kaikille tilaisuuden onnistumisesta vastaaville tahoille. Tilaaja vastaa, että vastaavat tahot myös 
lukevat ja ymmärtävät ohjeet sekä toimivat niiden mukaisesti. Paikalla olevien toimijoiden tulee olla 
työkuntoisia.
Ohjeiden tarkoitus ei ole tuottaa tarpeettomia kuluja eikä hankaloittaa asioita. Ohjeet on luotu 
infoamaan tarpeista, joita esiintymisen onnistumiselle vaaditaan. Me omalta osaltamme haluamme 
antaa yleisölle parhaan mahdollisen keikkaelämyksen.

PA eli saliäänentoisto-järjestelmä: 
Saliäänentoisto-järjestelmä tullaan sijoittamaan lavan etupuolelle. Ei lavalle.
Äänentoistojärjestelmän tulee olla laadukas, riittävän äänekäs ja ehjä. 
Mikäli käytämme omaa äänentoistojärjestelmää, tarvitsemme sille lavan molempien etukulmien 
kohdilta n. 1 m x 1 m tilan. Vapaata korkeutta tulee olla min. 2,5 m. Isommissa tiloissa omalle 
äänentoistojärjestelmällemme tarvitaan 2,5m x 2,5m ja vapaata korkeutta minimissään 4m. 
Kaiutintornien etupuolella, kaiuttimien aukeamisalueella, välittömässä läheisyydessä ei saa olla 
esteitä, kuten pylväitä tms.
Yleisön pääsy äänentoiston ja lavan väliin tulee estää. Katsomme kaluston sijoittelun 
paikkakohtaisesti.

Lava ja tilan tarve: 
Huomioithan, että lavan koko tulee olla riittävän suuri (minimissään 6,5 m leveä x 5 m syvä), jotta 
muusikot ja soittimet sekä muu tekniikka, kuten valot mahtuvat lavalle. Lavan tulee olla vakaa, 
tasainen ja kuiva. Lavan tulee olla tyhjä ryhmämme saapuessa. Vapaata korkeutta lavalla tulee olla 
koko lavan alueella vähintään 240 cm. Lavan tulee olla katettu ja tarvittaessa lämmitettävissä. 
Suosimme mustapintaista lavaa ns. black box. Lavalle tulee pystyä järjestämään esteetön kulku 
esiintyjille. Huomioithan nämä seikat myös silloin, jos samassa tilaisuudessa ja lavalla 
esiintyy muitakin esiintyjiä. Järjestäjä sitoutuu välittämään Suvi Teräsniskan tekniikan 
yhteystiedot myös muille tilaisuuden esiintyjille, joiden kanssa lavatilaa mahdollisesti jaetaan. 
Samoin muiden esiintyjien yhteyshenkilöiden tiedot tulee toimittaa Suvi Teräsniskan ryhmän tietoon 
hyvissä ajoin ennen esiintymispäivää. Tämä siksi, että voimme sopia mm. tilan käytöstä ja 
rakennus- sekä soundcheck-aikatauluista ja mahdollisista laitteiden jakamisesta.

Turvallisuuden vuoksi lavan etupuolelle tulee jättää esiintyjien ja yleisön väliin vähintään 60 cm 
tilaa. Tämä on erityisen tärkeää etenkin pienillä lavoilla. Tällä pyrimme estämään mahdolliset 
vaaratilanteet. Vaarana on mm. kitaran kaulojen osuminen yleisön edustajiin soittajien liikkuessa 
sekä mikrofonin kopsahtaminen laulajan suuhun ja hampaisiin yleisön kurotellessa lavalle. 

Lavan lisäksi tarvitsemme tilan monitorimiksaajan työpisteelle lavan viereltä min. 2 m x 2 m.
Monitorimiksaajan työpiste ei voi sijaita lavan etu- tai takapuolella. Työpisteeltä tulee olla esteetön 
näkö- ja kulkuyhteys lavalle. Kaapeloinnista johtuen, monitorimiksauspisteen tulee sijaita 
mahdollisimman lähellä samaa tasoa esiintymislavan kanssa. 
Salin puolelta tarvitsemme miksaajalle ja valomiehelle vapaan 2 m x 3 m tilan keskeiseltä paikalta, 
josta myös hyvä näköyhteys lavalle. Katsomme molempien miksauspisteiden paikkojen 
soveltuvuudet tullessamme keikkapaikalle. 
Roudauksen jälkeen tyhjille kuljetuslaatikoille tulisi voida osoittaa sopiva säilytyspaikka 
mahdollisimman läheltä lavaa.
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Saliäänen (Foh) miksauspiste: 
Saliäänen miksauspisteelle tulee varata tila keskeiseltä paikalta yleisöalueelta. Paikan keskeinen 
sijainti on erittäin tärkeä, koska salimiksaajan tulee kuulla selkeästi molemmat kaiutinpinot (vasen 
ja oikea). Tuomme mukanamme oman äänipöydän. Yleisön pääsy miksaajan työpisteelle tulee 
estää, tarvittaessa järjestyksenvalvojien toimesta. Äänipöydälle ei tarvita pöytää tai muuta tasoa. 
Ääni-FOH vie tilaa minimissään 2m x 2m. (Allen & Heath dLive S5000 + räkki 15U)

Monitorimiksaajan (Mon) työpiste:
Monitorimiksaajan työpiste sijoitetaan lavan sivulle, lavan välittömään läheisyyteen, paikkaan, josta 
on esteetön kulku lavalle ja esteetön näköyhteys esiintyjiin. Lavakaapeloinnista johtuen työpisteen 
tulisi sijaita lähestulkoon samalla tasolla lavan kanssa. Työpisteelle varattava tilaa min. 2 m x 2 m. 
Monitorimikserille ei tarvita pöytää tai muita tasoja. Miksauspisteelle tuomme 2 kpl pyörällistä 
kuljetusräkkiä, jotka sijoitetaan vierekkäin. Toiseen näistä kytketään kaikki lavakaapelointimme. 
Monitorimikserille tarvitaan 1x16A schuko-sähkö (230V). Täältä jaamme sähkön backlinelle omilla 
kaapeleillamme.
Käytämme aina omaa monitorointijärjestelmää, mikrofoneja, lavahakuja, telineitä ja kaapeleita. 
Langattomia laitteita käytössämme on;
- 8 kanavaa In ear (Shure PSM1000 J8E 554-626MHz). 
- 2 kanavaa mikrofoni (Shure Axient Digital G56 470-636MHz)
Tapahtumissa taajuuskoordinointi on järjestettävä järjestäjän toimesta.
Yleisön pääsy monitorimiksaajan työpisteelle tulee estää, tarvittaessa järjestyksenvalvojan 
toimesta.

Yleistä tekniikan tarpeista:
Mikäli tilaisuuteen toimitetaan tekniikkaa järjestäjän puolesta, tarvitsemme käyttöömme jo 
valmisteluvaiheessa;

- Lavasähköä monitorimiksauspisteelle

- Riserit (40 cm jaloilla): 2 m x 2 m kosketinsoittimille ja 3 m x 2 m rummuille. Risereiden etureunat 
tulee peittää mustalla kankaalla, jossa ei ole mainoksia. Vaihtojen nopeuttamiseksi riserit tulisi 
varustaa renkailla liikuttamisen helpottamiseksi.

- Äänelle 2 x Cat5e tai parempi (suora kytkentä) Ethercon-liittimillä monitorimikserin ja foh-
mikserin välille max. 100 m. Mikäli kaapelien toimittaminen ei onnistu, on asiasta välittömästi 
oltava yhteydessä! (Simo Aalto 040 701 2345)

- Valolle 1 x Cat5e tai parempi valopöydän ja lavan takaosan välille.

- Laadukkaan, nykyaikaisen, hyväsaundisen äänentoistojärjestelmän, joka on yleisöön päin 
suunnattu, mahdollisimman neutraalissa vireessä ilman kohtuutonta bassokorostusta, riittävän 
äänekäs ja ehjä. Äänentoistojärjestelmän tulisi kattaa tasaisesti koko yleisöalue. Isommilla alueilla 
huomioi riittävät viivelinjat ja fillit. Tarvitsemme etufillit poikkeuksetta.

Valo: 
Käytämme esiintymisessämme aina valaistusta sekä usvakoneita. Mukanamme on myös oma 
valoteknikko sekä omaa valokalustoa. Tapahtumissa ja festivaaleilla tarvitsemme tapahtuman 
valoista vastaavan henkilön avustamaan talon valojen käyttöönotossa. Etuvalo tulee suunnata niin, 
että esiintyjät näkyvät, etenkin Suvin tulee olla hyvin esillä. Valomies voi tiedustella lisää 
valoteknikolta: Tuomas ”Enska” Turpeenojalta, +358 40 5488599, tuomas.turpeenoja@gmail.com. 
Tapahtumien ja festivaalien valosuunnitelmat ja patch-listat lähetettävä valomiehelle viimeistään 10 
pvä ennen Suvi Teräsniskan esiintymistä. 

Käytämme taustakangasta, joka on suurimmillaan 8 m leveä ja 5 m korkea. Tälle tarvitsemme 
ripustusmahdollisuuden.
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Omalle valojärjestelmälle tarvitsemme Artnet (CAT) etupään ja lavan takaosan välille. Mukanamme 
on oma valopöytä (Chamsys MQ500), jolle tilaa minimissään 1,5m x 2m, sekä taso noin 80cm. 
Talon valoihin voimme kytkeytyä etupäästä tai lavalta (Artnet tai DMX 5-pin).

Takahuone ja takahuonetarjoilut:
Tarvitsemme käyttöömme takahuonetilan. Takahuone on meidän "olohuone", jossa rauhoitumme ja 
valmistaudumme esiintymiseemme. Takahuone on usein myös pukuhuoneemme. 
Takahuone tulee olla käytössämme viimeistään 1 h ennen esiintymisen alkua ja väh. 1 h 
esiintymisen loppumisen jälkeen. Takahuone tulee sijaita asiallisen kulkuyhteyden päässä 
esiintymislavasta. Takahuone on vain Suvi Teräsniskan esiintyjäryhmän käyttöön. Takahuoneeseen 
ei saa tuoda ketään ulkopuolista henkilöä ilman, että asiasta on erikseen keskusteltu ja sovittu 
esiintyjäryhmän kanssa. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy takahuoneeseen tulee estää tarvittaessa 
järjestyksenvalvojan toimesta.

Takahuoneesta tulisi löytyä kokovartalopeili, riittävä valaistus, istuimia vähintään 8:lle ja wc.
Takahuone ei saa sijaita meluisassa paikassa.

Takahuonetarjoilu vain Warner Music Liven lähettämän takahuone-riderin mukaisesti. 
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Järjestyksenvalvonta ja turvallisuus:
Tilaaja vastaa esiintyjäryhmän ja heidän mukanaan tuomien laitteiden turvallisuudesta 
esiintymispaikalla. 
Tilaaja vastaa, että tilaisuuteen on varattu riittävästi ammattitaitoisia järjestyksenvalvojia. 
Tarvitsemme esiintymisen ajaksi vähintään yhden järjestyksenvalvojan lavan välittömään 
läheisyyteen. Salimiksauspisteen luokse tarvitsemme myös järjestyksenvalvojan, mikäli 
salimiksaajan ja valomiehen työrauhaa sekä heidän ja laitteiden turvallisuutta ei muutoin voida 
turvata. Asiattomien tahojen pääsy lavalle, takahuonetiloihin sekä apu- ja teknisiintiloihin tulee 
estää. 
Mikäli lavalle kulkeminen tapahtuu yleisöalueen lävitse, tarvitsemme poikkeuksetta vähintään 
yhden järjestyksenvalvojan kuljettamaan esiintyjät turvallisesti lavalle sekä lavalta pois.
Jos Suvi menee keikan jälkeen jakamaan nimikirjoituksia yleisölle, tarvitaan tilannetta valvomaan 
vähintään 1 järjestyksenvalvoja. Puutteelliset turvallisuusjärjestelyt voivat estää koko esiintymisen.

Sähkö:
Tuodessamme oman äänentoisto- ja valotekniikan tarvitsemme sähköä minimissään 1 kpl 
3x16A (230V) ja 1 kpl 3x32A (230V) voimavirtasyöttöjä lavan välittömään läheisyyteen. 
Näiden sähköjen takana ei saa olla muuta kuormaa. 

Festivaaliolosuhteissa, joissa tekniikka on järjestäjän toimittamana, tarvitsemme 
monitorimiksaajan työpisteelle 1x16A (230V) sähkönsyötön.  Jaamme oman backline-sähkön 
täältä omilla kaapeleillamme. Tarvitsemme sähköpisteet myös salimikserille ja valopöydälle 
(230V). Näiden lisäksi 32A voimavirtasyötön omalle valojärjestelmällemme lavan takaosaan. 

Kaiken sähkön tulee olla asianmukaisesti maadoitettua ja ennen kaikkea turvallista. 

Parkkipaikka:
Tarvitsemme maksuttoman pysäköintitilan keikkapaikan välittömästä läheisyydestä keikka-
autoillemme. Kuljemme kahdella kuorma-autoiksi rekisteröidyillä autoilla (ei busseja, sakot tulee 
bussiparkista).  Tekniikan auto on 10m pitkä. Lastausvaiheessa sille tarvitaan tilaa 13-16m. Toinen 
autoista on 7m pitkä ja tarvitsee lastauksessa min 11m tilaa. Sen lisäksi yleensä mukana on yksi 
henkilöauto. 
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Sisäänroudaus (load-in) ja soundcheck:
Festivaaliolosuhteissa tarvitsemme roudaus- ja valmisteluaikaa min. 1 h ennen vaihtoa. 
Valmistelulle on varattava tila, joka on säältä suojassa. Mikäli valmistelutila ei ole saman katon alla 
lavan kanssa, huomioi että laitteet tulee voida siirtää valmisteltuina kuivassa lavalle ja pois! 
Valmistellut laitteet tulee voida työtää pyörillä lavalle. Kulkuväylän tulee olla min. 2,4m korkea. Valo 
telineemme ovat kuljetettavissa myös kyljellään. Tällöin pinta-alaa tarvitaan reilusti. 
Mikäli soundcheck on mahdollinen, on siihen varattava aikaa 30-45 min. Käytämme aina omaa 
monitorointia, foh-mikseriä, backlinea, mikkejä, lavahakuja sekä valaistusta, joten huomioi vaihto- 
ja valmisteluaika! Festivaaleilla tarvitsemme minimissään 30 min vaihtoajan! 

Ulosroudaus täytyy voida myös hoitaa sateelta suojassa!!

Muissa tilanteissa, kuten ravintolat, tarvitsemme oman tekniikan sisäänroudaamiseen, 
kasaamiseen ja soundcheckiin aikaa 4 tuntia. 

Apukantajat:
Tarvitsemme 2-4 apukantajaa, mikäli roudausreitillä on rappusia, jyrkkiä nousuja, roudausmatka on 
pitkä, hankalakulkuinen tai muuten poikkeuksellinen tai roudausreitillä on muita esteitä tai ihmisiä. 
FESTIVAALIOLOSUHTEISSA TARVITSEMME KANTOAVUN POIKKEUKSETTA. 
Kantoapuhenkilöiden tulee olla työkuntoisia. Painavimmat elementit ovat yli 100 kg!! Vähintään 
yhden apukantajan tulee voida auttaa valomiestä valojen asettelussa ja kytkennässä.

Usvakoneen käyttö:  
Usva on olennainen osa esiintymistämme. Käytämme kaikissa esiintymisissämme hazer-tyyppistä 
usvakonetta. Keikkapaikan hälytysjärjestelmät tulee kytkeä pois päältä, mikäli on riskinä, että 
usva aiheuttaa aiheettoman palohälytyksen. Esiintyjäryhmämme ei vastaa aiheettomista 
hälytyksistä. Usvaa käytetään niin esiintymisen aikana kuin kasaus- ja soundcheck-vaiheessa. 
Mikäli olette sitä mieltä, että usvakonetta ei jostain perustellusta syystä voida käyttää, tulee siitä 
olla yhteydessä yhteyshenkilöön vähintään 3 vrk ennen esiintymispäivää, niin keskustelemme 
asiasta. Puh. Simo Aalto 040 701 2345.

Laitteiden käyttö:
Käytössämme ovat aina omat äänipöydät, lavahakukaapelit, mikrofonit, d.i.boxit ja backline-
soittimet. Tilaisuuksissa, joissa ei ole järjestäjän tarjoamia äänentoisto- ja valaistuslaitteita, 
käytämme myös omaa ääni- ja valokalustoa.  Tuomamme laitteet ovat vain Suvi Teräsniskan 
ryhmän käytössä mikäli asiasta ei erillisellä sopimuksella hyvissä ajoin sovita. 
Ryhmällämme ei ole mekaanisen musiikin esittämislupia (lue: ei Dj-palvelua).

Mikäli jokin edeltävista kohdista herättää kysymyksiä tai hankaluutta, on teidän oltava välittömästi 
yhteydessä Suvi Teräsniskan esiintyjäryhmään. Moni asia on järjesteltävissä tilanteen mukaan 
mikäli asioita käsitellään hyvissä ajoin. Olettamuksien varaan ei saa laskea mitään. 

Tilaajan tulee tuntea yleiset ohjelmatoimitusehdot.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Muutoksien teko ja tarpeiden laiminlyönti tulkitaan 
sopimusrikkomukseksi, joka voi estää esiintymisen.
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Lavakartta 2020
Lavan minimi koko leveys 6,5m, syvyys 5m, vapaa korkeus 2,4m. HUOM! Festivaaleilla valotelineidemme korkeus 2,7m.

Yhteystiedot:
Äänentoisto, FOH ja yleiset asiat,

Simo Aalto
+358 40 701 2345
simoaalto@gmail.com

MON, radiotaajuudet ja lava
Sami Vanninen
+358 40 076 3204
sami.vanninen@gmail.com

Valaistus,
Tuomas ”Enska” Turpeenoja
+358 40 548 8599
tuomas.turpeenoja@gmail.com

Ohjelmatoimisto, keikkamyynti
Niina Jalonen
+358 40 568 3242
niina.jalonen@warnermusic.com
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