Tervetuloa 11.-12.10.2019 verkkopelaamisen tapahtumaan Holylaneille Seurakuntakeskukselle
(Kirkkokatu 28). Voit tulla klo 17-18 välisenä aikana. Ovet sulkeutuvat tämän jälkeen. Tullessasi
ilmoittaudu työntekijälle ja maksa pelaajamaksu 5€. Jokaiselle on nimikoitu paikka kaveritoiveen
kanssa.
Sijainti

Voit tulla sisään joko Centrumin puoleisesta ovesta (eli Kirkkokadun
parkkipaikan puolelta) tai Yläsatamakadun puoleiselta parkkipaikalta
Nuorisotyön ovesta. Tapahtuman aikana osallistujien kulku tapahtuu
nuorisotyön tilan puoleisesta ovesta. Pieni sali sijaitsee 1. kerroksessa ns.
uudella puolella. Yläsamakadun puolelta kulje käytävää pitkin eteenpäin
väliovien läpi. Kirkkokadun puolelta kulje eteenpäin naulakoiden ohitse.
Molemmista on aika sama matka tavaroiden roudaus näkökulmasta.

Ohjelma

Lanit alkavat pe klo 18.15. Tämän jälkeen käydään läpi yhteiset pelisäännöt ja
vietetään alkuhartaus. Alla on pelilista, tarkka ohjelma selviää laneilla.
Pelaaminen päättyy la klo 11 ja tämän jälkeen siivotaan yhdessä piuhat
pakettiin. Tapahtuma päättyy la klo 12. Olethan yhteydessä ennakkoon, jos et
voi olla koko aikaa Holylaneilla.

Ruokailuasiat

Jokainen tuo mukanaan omat eväät. Käytössämme on jääkaappi ja
pakastin. Ilmaiseksi on tarjolla kahvia, teetä ja kaakaota koko
tapahtuman ajan. Perjantaina klo 22 saakka ja lauantaina klo 7 alkaen
on mahdollista käydä kaupungilla syömässä tai hakemassa ruokaa
omalla kustannuksella kunhan muistaa ilmoittautua työntekijälle.
Välillä pe klo 22 – la klo 7 ei ole mahdollista käydä kaupungilla. Lähin pizzeria
Roihu sijaitsee seurakuntakeskuksen vieressä (matkaa n. 30 metriä ovelta
ovelle). Tapahtumassamme ei käytetä energiajuomia (eikä päihteitä).

Nukkuminen

Jokainen ottaa mukaansa makuupussin, tyynyn ja makuualustan, vaikka ei
suunnittelisikaan nukkumista. Nukkuminen ei ole pakollista. Olemme varanneet
tapahtumaa varten rauhallisen tilan, jonka lattialla on mahdollista
nukkua. Joskus tulee kuitenkin niin huono olo valvomisesta ja näytön ruudun
tuijottamisesta, että jo vartin tirsat auttaa.

Kysymyksiä ja
ehdotuksia

Liity STEAM-ryhmäämme
http://steamcommunity.com/groups/holylanjsuu

Pelit

Pelaamme seurakuntakeskuksen verkossa eli pelit tulee ladata ETUKÄTEEN
omalle koneellesi. Netti ei luultavasti kestä latailua seukkarilla, mutta it-puolen
mukaan pelaamista kyllä. Seuraavia pelejä pelaamme suunnitellusti yhdessä:
- CS:GO
-Overwatch

Voit pelata omia pelejäsi yllä mainittujen lisäksi. Tässä tapahtumassa pelaamme
K-16 tahi alle olevia pelejä! Myöskään täysi-ikäiset eivät voi pelata K-18 pelejä,
koska mukana on alaikäisiä. Sopivia pelejä kyllä löydämme tuosta kategoriasta!
Kuvalaki määrittää, että 13-vuotias voi pelata pelejä/katsoa elokuvia aikuisen
seurassa, joissa K-16-merkintä. K-18 pelejä voi pelata vain täysi-ikäinen, niissä
ei ole kolmen vuoden siirtymää. Jos haluat tarkistaa, voiko peliäsi pelata, niin
katso http://www.pegi.info/fi/index/id/541

Pelit tulee olla valmiiksi asennettuna omalle koneelle.
Muu ohjelma

Oheistekemisenä on toivottu Nintendo Switchiä (joka srk puolesta) ja
MtG kortteja (joita ei ole seurakunnassa eli ota omasi mukaan, jos haluat).
Tapahtumapaikalla on lisää lautapelejä/korttipelejä ja konsoleita mm. ps4 ja
jotain retrokonsoleita. Voit ottaa omia pelejä konsoleille mukaan ja myös
lautapelejä.

Ota mukaasi
- Oma tietokone/konsoli ja siihen liittyvät releet mm. yksi NÄYTTÖ, johdot,
headset. Huomaathan, että tietokoneessa tulee olla verkkokortti, johon voi
kytkeä verkkopiuhan (RJ45CAT6). Johtoja on kaikille osanottajille lainaksi.
- Oma sähköjatkojohto olisi hyvä olla
- 5€ osallistujamaksu
- mukavat vaatteet, joissa sinun on hyvä olla
- makuupussi, makuualusta ja tyyny
- hygieniatuotteet, jos tarvii hampaita harjata. Sovittaessa suihkuunkin pääsee.
- omat lääkkeet
- omat eväät (mikro, pakastin ja jääkaappi meiltä löytyy) (+eväsrahaa?)
- VARAPATTERIT, mikäli hiiri on langaton
- etukäteen ladattavat pelit
Otathan huomioon, että toimitaan yhden näytön periaatteella, niin mahdumme kaikki hyvin
lanitilaan. Emme laita tähän mitään kullekin kuuluvaa senttirajoitusta, johon täytyy mahtua, vaan
tällainen huomioitava asia kaikille tiedoksi. Myöskään ulkoisia kaiuttimia ei saa ottaa mukaan,
vaan pelaamme kuulokkeilla. Koneessa tulee olla verkkokortti, johon verkkopiuha tökätään.
Kyselyitä saa kysellä mm. wapissa tai steamissa
Terveisin

Joensuun nuorisotyönohjaaja Dellu Myyry p. 050 527 1801
Enon pappi Sanna-Marika Keränen p. 040 830 4722
Pyhäselän nuorisotyönohjaaja Riikka Lasanen p. 050 587 5927

