
 
 

 

VIIHDERIDERI 
Päivitetty 2022-5-21 

 
Tervetuloa M/S Viking Gracelle. Meidän tavoitteenamme on tarjota korkeatasoista viihdettä ja antaa jokaiselle matkustajalle 
uniikki risteilyelämys. Tämä rideri sisältää kaikki tärkeät tiedot, jotka artistit tarvitsevat, muut ohjeistukset antaa laivan 
risteilypäällikkö. Oletamme, että kaikki artistit ja bändien jäsenet lukevat tämän riderin. 

 
VIIHDEOSASTO: 
 
Risteilypäälliköt:  
Vastaa kaikesta viihteestä ja on laivalla artistien yhteyshenkilö. Risteilypäällikkö tapaa teidät, kun saavutte laivaan. 
Risteilypäällikköön saa yhteyden laivan sisäpuhelimista numerosta 1062 /1042 ja kännykällä +358 40 672 1412. Sähköposti: 
kryssningschef.grace@vikingline.com 
 
AV-teknikot:  
Ovat vastuussa kaikesta ääni- ja valolaitteistoista. Tapaat myös AV-teknikot heti saapumisen yhteydessä. AV-teknikot 
auttavat sinua tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä, soundcheckissä jne. DJ avustaa laivan AV-teknikkoja. Lavasuunnitelman ja 
kanavalistan voi lähettää osoitteeseen avtekniker.grace@vikingline.com. Laivan sisäpuhelin 1125/1123 
 
Entertainerit:  
Ovat aluksen lavaisäntiä ja -emäntiä, jotka toteuttavat laivan viihdettä.  
 
LAIVAAN TULO: 
Viking Grace saapuu normaalisti satamaan Turkuun joka ilta kello 19:50, ja lähtee samana iltana kello 20:55 (Suomen aikaa). 
Tukholmaan saapuminen on kello 7:30 ja sieltä lähteminen kello 8:45 (Suomen aikaa). 

 
 
Vierailija-kortin (Visitor card) saa terminaalin informaatiopisteeltä Turussa ja Tukholmassa terminaalivahdeilta. Vierailija- 
kortin tarvitsee, jotta voi tulla laivaan. Bändibusseja tai muita ajoneuvoja ei saa ottaa mukaan laivaan, vaan ne täytyy 
pysäköidä terminaalin henkilöstön osoittamille paikoille. Terminaalihenkilöstö avustaa myös rullakoiden kanssa, joiden avulla 
saatte tavaranne laivaan, ja he avustavat oikean laivannousuportin löytämisessä. Koodi rullakoiden lukkoon on 333. Ikävä 
kyllä, emme voi järjestää kantoapua, johtuen laivan lyhyestä satamassa oloajasta. 
 
Laivassa AV-teknikot odottavat Club Voguessa, laivan peräosassa kannella 10. Huomioittehan, että kasaaminen ja 
soundcheck alkaa viipymättä saapumisenne jälkeen, jos mitään muuta ei ole sovittu etukäteen. Voguen siivouksen vuoksi 
pyydämme että perheenjäsenet ja vieraat odottavat Retro Barissa kannella 10 kunnes hyttien siivous on valmis.  
Neuvonnasta, kannelta 9, löydätte teille tarkoitetun kirjekuoren. Siellä on teidän hyttikorttinne, henkilökorttinne (Personkort), 
soittoajat ensimmäiselle risteilylle ja tämä viihderideri. 
 
RUOKAILUT JA ASUMINEN: 
Hytit: 
Laivassa asutte matkustajien hyteissä, jotka on määritelty artisteille. Huomioikaa tämä yleisen melutason ja järjestyksen 
vuoksi. Turvallisuussyistä on tärkeää, että jokainen asuu hänelle tarkoitetussa hytissään. Saatte hytit käyttöönne heti 
siivouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään laivan lähtiessä. Tupakointi on täysin kielletty hyteissä, ja siitä voidaan määrätä 120 
euron sakko. Tupakointi on sallittu ainoastaan matkustajille osoitetuilla alueilla (myös sähköiset välineet). Huomiothan, että 
television datakaapelia ei saa irrottaa, koska se aiheuttaa häiriöitä kaikkiin laivan televisioihin. 

HENKILÖKORTIN PITÄÄ OLLA NÄKYVILLÄ KOKO AJAN HENKILÖSTÖALUEILLA! 
(Ei riitä, että sitä näytetään pyydettäessä.) 

JOKAINEN ARTISTI VOI LAINATA KORTTIPIDIKKEEN INFOSTA KANNELTA 9. 
MUISTA KUITENKIN PALAUTTAA KORTTIPIDIKE TAKAISIN INFOON TAI VOGUEN 

TAKAHUONEESSA OLEVAAN LAATIKKOON ENNEN LAIVASTA POISTUMISTA. 

LYHYEN SATAMASSAOLOAJAN VUOKSI TÄYTYY KAIKKIEN 
ARTISTIEN OLLA ODOTTAMASSA VALMIIKSI JO 

LAIVAANNOUSUPORTILLA. SAAVUTTE LAIVAAN VÄLITTÖMÄSTI. 
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Lähtöpäivänä hyttien siivous alkaa 6:30 Tukholmassa ja Turussa 17:30. Hytit, jotka ovat käytössä yli viikon kerrallaan, 
siivotaan aina lauantaisin 14:30 alkaen. 
 
PYYDÄMME TEITÄ AVUSTAMAAN SIIVOUSTA TUOMALLA LIKAISET ASTIAT TAKAISIN MESSIIN JA KERÄÄMÄLLÄ 

OMAT TAVARANNE! 
 
Ovikoodit: 
Henkilökortilla pääsette henkilökunnan tiloihin. Jos kortti ei toimi, otathan yhteyttä purserin toimistoon tai neuvontaan kannelle 
9. Henkilökortti vedetään kortinlukijasta jonka jälkeen syötetään henkilökohtainen nelinumeroinen koodi (syntymäaika DDMM). 
 
Ruuat ja juomat: 
Henkilökunnan ruokala “Messi” sijaitsee keskilaivassa kannella 6, koodiovien takana. HUOM! Messissä täytyy olla henkilökortti 
”Personkort” näkyvillä, punaisia kaulanauhoja löydät Voguen takahuoneessa, palautathan nauhan takaisin. Messi on auki 
ympäri vuorokauden, ja siellä on aina tarjolla juomaa ja pikkupurtavaa. Lämpimät ateriat tarjoillaan kolme kertaa päivässä, 
kaikki tämä tarjotaan teille artisteille. Kaikkien, jotka syövät messissä, oletetaan siivoavan omat jälkensä, ja vievänsä omat 
astiansa pois.   
 
Ruokailuajat messissä (Suomen aikaa):  
Aamupala 6.00 - 09.30 
Lounas 11.00 - 13.00 
Päivällinen 16.00 - 18.00 
Iltapala 21.30 - 24.00 (pe & la -01.00) - erillisessä lämpövaunussa pentterissä 
 
Messin pentterissä on erikoisruokavaliolista, johon erikoisruokavaliota noudattavat voivat laittaa nimensä ja ruokavalionsa. 
Listaan tulee myös töihintulopäivä ja lähtöpäivä. Kun nimesi on listalla, osaa henkilökunnan kokki arvioida paremmin 
esimerkiksi kasvisruuan määrän. Huomautuksena vielä, että lämpökärryssä oleva kasvisruoka ja muut ruuat on tarkoitettu vain 
niille, jotka ovat ilmoittaneet keittiölle erikoisruokavaliostaan. 
 
Kuntosali ja sauna: 
Henkilökunnan kuntosali ja sauna sijaitsevat kannella 2. Pääset henkilökunnan alueille kannelle 2 etummaisimmasta 
portaikosta kannelta 5. Koodiovellinen ovi sijaitsee aivan hissien vieressä, sieltä pääsette rappusia pitkin kannelle 2. 
Huomioithan, että henkilökunnalla on etuoikeus saunaan ja kuntosaliin. Artistit eivät saa tuoda vieraita kuntosalille 
tai saunaosastolle. Nämä eivät myös missään nimessä ole paikkoja illanviettoon, käyttäydytään siivosti! 
 
Spa: 
Meillä ei ole, ikävä kyllä, alennuksia laivan kylpyläosastolle. Kaikkia käyttäjiä koskee normaalihinta. Spa sijaitsee laivan 11. 
kannella. 
 
Pyykkäys: 
Henkilöstön pyykkäyshuone on koodatun oven takana kannella 6. Ohjeistus käyttöön löytyy pesulan ovesta, joten tutustuthan 
niihin ennen käyttöä. 
 
Matkustaja-alueet: 
Saat liikkua vapaasti yleisillä alueilla. Muistathan kuitenkin, että matkustajat näkevät sinut osana laivan henkilöstöä, joten 
odotamme sinun toimivan yhtä ammattitaitoisesti kuin lavallakin. Sinua koskevat ravintoloiden normaalit hinnat. 
 
Laivasta poistuminen: 
Artistit, jotka haluavat käydä maissa satamataukojen aikana, voivat käyttää kaikkia uloskäyntejä henkilöstön kanssa. 
Muistathan, että satamataukomme ovat lyhyitä, ja ota mukaasi näkyvillä oleva henkilökorttisi. 
 
Sairaanhoito:  
Laivassa on kokoajan sairaanhoitajia (paramedic), jotka auttavat hätätapauksissa. Kaikkien artistien pitää tuoda mukanaan 
omat lääkkeensä. Reseptilääkkeistä täytyy olla resepti mukana. Kaikki merkit vatsataudeista pitää ilmoittaa heti! 
 

ALKOHOLIN KÄYTTÖ ON TÄYSIN KIELLETTY KAIKILLA HENKILÖSTÖALUEILLA, HUMALTUNEET ARTISTIT EIVÄT 
SAA KULKEA MESSIIN EIVÄTKÄ BACKSTAGELLE. MUISTAKAA SIIVOTA JÄLKENNE. LUVATTOMAT HENKILÖT 

EIVÄT OLE TERVETULLEITA MESSIIN TAI BACKSTAGELLE.  
 
 
TAX-FREE-ALENNUKSET:  
Kaikki artistit, riippumatta matkan pituudesta, ovat oikeutettuja alennukseen (slabi) tax-free-tuotteista. Huomioikaa että slabi 
toimii vasta seuraavana päivänä klo 12 jälkeen. Vältäthän ruuhka- aikoja, asiakkailla on aina etuoikeus myymälään. Slabi on 
henkilökohtainen; korttia ei saa lainata toiselle henkilölle ja jälleenmyynti ei ole sallittua! 



Kuukausittaiseen alennukseen kuuluu (HUOM! kuukauden aikana ei saa ostaa useammilta laivoilta): 1,0 litra vahvoja 
alkoholijuomia (< 22 %) TAI 
2,0 litraa mietoja alkoholijuomia (15 - 21 %, samppanja, kuohuviini, liköörit) 4,00 litraa viiniä (<15,5%, 5 x 75 cl) 
2 laatikkoa olutta (15,84 litraa) 
4 kartonkia tupakkaa tai vastaava määrä muita tupakointituotteita (HUOM! maahan saa tuoda ainoastaan 1 kartonki). Muita 
tuotteita (vaatteet, taloustavarat, kosmetiikka) 400 euron alennusarvon edestä. 
 
Huomio, että maistijaiset Tax Free -ostosmaailmassa ovat tarkoitettu asiakkaille, eivätkä ne ole henkilöstölle tai artisteille. 
 
ARTISTIEN PERHEET JA VIERAAT: 
Saapuvat vieraat voivat varata matkansa suoraan Viking Linelta 0600-41577 (Suomi) tai 08-452 400 (Ruotsi). Vapaaliput 
ovat saatavilla ohjelmatoimiston kautta. Jos vieras on laivassa kauemmin kuin yhden matkan, pitää jokainen matka varata 
erikseen. Yhteen matkaan kuluu yksi vapaalippu henkilöä kohden. Vieraat majoittuvat artistin kanssa samaan hyttiin. 
Erillisen hytin tarvitsevat vieraat, voivat itse varata ja maksaa matkansa. 
Artistien perheenjäsenet (henkilöt jotka asuvat samassa taloudessa) saavat ruokailla myös laivan messissä ruokakuponkeja 
vastaan jotka ostetaan laivan neuvonnasta kannelta 9. Yhden risteilyn ruokailut maksavat 14,50€. Vieraat saavat punaisen 
rannenauhan sekä kortin ”Visitor Artist Gäst” joka tulee olla esillä messissä ollessa.  
 

 
ESIINTYMISET: 
Suurin osa asiakkaistamme on suomalaisia. Rohkaisemme kaikkia artisteja sanomaan jotain, joko ruotsiksi tai englanniksi 
settien välissä. Suomalaisia bändejä pyydetään soittamaan muutamia kansainvälisiä kappaleita. 
Haluamme myös muistuttaa, että arvostamme hyvännäköisiä ja sopivia lavavaatteita. 
 
Soittoajat : 
Saamianne soittoaikoja pitää noudattaa. Soittoajat ovat voimassa yhden risteilyn ajan, Turun lähdöstä aina Turkuun 
saapumiseen asti. Löydätte soittoajat Messin seinältä ja Voguen backstagelta. On artistien omalla vastuulla hakea seuraavan 
päivän soittoajat päivittäin. Risteilypäällikkö ilmoittaa, jos soittoaikoihin tulee muutoksia risteilyn aikana. 
 
Huomioithan, että käytämme soittoajoissa vain Suomen aikaa. Muista tarkistaa omasta puhelimestasi aika-asetus, 
jottei se vaihda paikalliseen aikaan automaattisesti. 
 
Lavasteet: 
Palosäännösten vuoksi omia lavasteita, bannereita, roll-uppeja, julisteita tai kankaita ei saa käyttää lavalla. Digitaalinen 
materiaali tulee toimittaa AV-teknikoille. 
 
Äänen taso: 
Seuraamme Suomen sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta. Pyydämme teitä kunnioittamaan AV-teknikoiden, 
risteilypäällikön tai ravintolahenkilökunnan antamia ohjeita. 
 
Vakuutukset ja varkaudet: 
Viking Linella ei ole vahinko- tai varkausvakuutusta artistien instrumentteihin tai tavaroihin. Näissä tapauksissa artisti hoitaa 
asian oman vakuutuksensa kautta ja artisti on itse vastuussa omista instrumenteistaan ja tavaroistaan. Ei ole suositeltavaa 
jättää mitään helposti varastettavaa lavalle. Backstagen ovi on yleensä auki, vaikka ravintola olisikin kiinni. Tavarat, jotka 
eivät mahdu Club Voguen varastoon, pitää viedä terminaaliin tai niitä pitää säilyttää omassa hytissä. Mitään ei saa jättää 
henkilökunnan alueille. 
 
Turvallisuussäännöt: 
Oletamme, että tulette toimivien johtojen kanssa. Lattiaan ei saa teipata, eikä epäsopivia kaapelointeja suvaita. Laivan 
turvasääntöihin vedoten kaikki instrumentit, vahvistimet ja monitorit täytyy olla liinalla kiinni. Kiinnitysliinoja saatte AV- 
teknikoilta. 
 
Erikoistilanteet: 
Uhkaavissa tilanteissa artistien on laitettava, oma, henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus etusijalle. Jos koet olosi uhatuksi 
edes jollain tavalla, on sinulla täysi oikeus lopettaa esitys. Me, vastuulliset järjestäjät, voimme myös lopettaa esityksen, jos 
koemme, että on turvatonta jatkaa esitystä. Tällaisessa tapauksessa valaistus laitetaan päälle, ja äänentoisto suljetaan. On 
täysin kiellettyä ottaa yleisön jäseniä esiintymislavalle. Hätätapauksessa pyydämme teitä noudattamaan henkilökunnan 
ohjeita asiakkaille ja tarpeen tullen avustamaan henkilökuntaa. 
 
Backstage (takahuone): 
Artistien backstage sijaitsee Club Voguessa esiintymislavan takana, kannella 10. Lavalle saa viedä vain vesipulloja. 
Vesipullot ja pyyhkeet ovat takahuoneessa. Muissa tilanteissa artistin tulee käyttää messin palveluita. 
Muovijätteen vähentämisen vuoksi, pyydämme teitä täyttämään oman vesipullonne joko takahuoneessa tai messissä. 
Huomioithan, että takahuone on henkilöstöaluetta ja luvattomia henkilöitä/vieraita ei saa sinne tuoda. Myös alkoholin 
nauttiminen on kielletty. 



Trubaduuri: 
AV-teknikko auttaa sinua kasaamaan tavarasi, kun saavut laivaan. Sen jälkeen on sinun vastuullasi pitää asiakkaille sopiva 
äänentaso. 
 
DJ: 
Odotamme, että DJ osaa lukea yleisöä ja soittaa yleisölle sopivaa musiikkia. Viimeisen setin jälkeen, muista sulkea lavavalot 
ja laita master-volume sopivalle tasolle seuraavaa aamua varten! 
 
Seamore-artistit:  
Muistakaa laittaa taustamusiikki päälle, kun menette tauolle. Mikserin alapuolella on kytkin eri asetuksille – yksi on 
taustamusiikille, toinen on artisteille. Pidättehän äänentason kohtuullisella ruokailumusiikkitasolla. Voitte tarkistaa äänentason 
hovimestarin kanssa. Alue pitää olla siisti myös settien välissä ja ikkunalauta ei ole tavaroiden säilytystä varten. 
 
OMIEN TUOTTEIDEN MYYNTI LAIVASSA: 
Viking Linen sääntöjen mukaan omien tuotteiden myynti (CD-levyt, kirjat, t-paidat jne.) on sallittu VAIN laivan 
kassajärjestelmän kautta. Seuraavalla tavalla saatte tuotteenne myyntiin: 
• Artisti päättää ulosmyyntihinnan. Viking Linen kate on 20 % myyntihinnasta 
• Erihintaisten tuotteiden maksimimäärä on 10. 
• Artisti lähettää listan myytävistä tuotteista hintoineen viimeistään viikkoa ennen laivaan saapumista osoitteeseen 
Butikschef.Grace@vikingline.com 
• Kaikki myynti Viking Linen kassajärjestelmän kautta Taxfreessä.  
• Artisti tuo itse tuotteet Taxfreehin ja noutaa ne myynnin päätyttyä (viimeistään 19.30 ennen Turkuun saapumista) 
• Myyntiraportti tuotteista tulostetaan Taxfreestä ennen laivasta poistumista. 
• Laskutus myydyistä tuotteista myyntiraportin mukaan. 
• Artisti saa mukaan laskupohjan jolla laskutus tapahtuu Viking Lineltä 
• Artisti vastaa mahdollisesta hävikistä. 
 
Laskutusosoite on:  
Viking Line Abp  
Taxfreechef 
Viking Grace / Tax Free  
Norragatan 4 
22100 MARIEHAMN 
 
• Koska laiva matkustaa kansainvälisillä vesillä, koskee sen myytäviä tuotteita 0 % ALV. 
 
BÄNDIVAIHDOT JA PURKU:  
Uuden bändin tullessa vähintään yhden bändijäsenen pitää olla paikalla, jos tavaroita pitää siirtää lavalla.  
Poistumispäivänä laukkujen pitää olla pakattuina ennen kuin siivous alkaa (17:30), mutta laukut voivat olla hytissä satamaan 
saapumiseen asti. Lähtevän bändin pitää olla valmiina purkamaan omat tavaransa 19:15 Voguessa. Orkesterit lähtevät ulos 
laivasta kannelta 7, keskiaulan (keltainen) lankun kautta. Kun backstage on tyhjennetty tulevaa orkesteria varten, orkesterin 
kannattaa odottaa kannella 10, kunnes matkustajat ovat lähteneet ulos. Muista, että asiakkaat poistuvat laivasta ensin. 
 

TERVETULOA LAIVAAN! 
Yhdessä teemme tästä uniikin ja ikimuistoisen risteilyn matkustajillemme. Älä epäröi kysyä, jos jokin asia on 

epäselvä. 
 

Terveisin, 
Annina Lindström / Mikko Heimonen  
Risteilypäällikkö M/S Viking Grace 
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