Tervetuloa 22.-23.4.2022 verkkopelaamisen tapahtumaan Holylaneille
Seurakuntakeskukselle (Kirkkokatu 28).
Voit tulla klo 15.30-16.30 välisenä aikana. Ovet
sulkeutuvat tämän jälkeen. Tullessasi ilmoittaudu
työntekijälle. Lanien pelaajamaksun maksulinkki tulee
noin viikkoa ennen ilmoittamaasi sähköpostiin. Linkin
kautta pääsee maksamaan pelaajamaksun. Se tulee olla
maksettuna, kun ilmoittaudut.
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 roudauksen näkökulmasta.

Ohjelma

Lanit alkavat pe klo 16.45. Tämän jälkeen käydään läpi yhteiset pelisäännöt ja
vietetään alkuhartaus. Tarkka ohjelma selviää laneilla. Pelaaminen päättyy la
klo 11.00 ja tämän jälkeen siivotaan yhdessä piuhat pakettiin. Tapahtuma
päättyy la klo 12. KAIKKI OSALLISTUVAT YHTEISEEN SIIVOAMISEEN! Olethan
yhteydessä ennakkoon, jos et voi olla koko aikaa Holylaneilla.

Koronaohjeistus Älä tule laneille, jos sinulla on koronaan liittyviä oireita tai jos kotonasi on
koronaa sairastava henkilö. Näissä tapauksissa voimme keskustella
mahdollisuudesta etäosallistumiseen. Tule paikalle vain terveenä. Jos sinulla
on mahdollista tee kotitesti ennen laneille saapumista.
Muista hyvä yskimis- ja käsihygienia. Käytämme kasvomaskeja laneilla.
Omalla pelipöydällä ei tarvitse pitää maskia. Seurakunta tarjoaa FFP2-maskit
osallistujille. Emme käytä tapahtumassa kangasmaskeja. Kaupungilla voi
käydä lanien aikana syömässä tai voit käydä hakemassa ruokaa. Seukkarille
voi myös tilata ruokaa esim. woltin, foodoran yms. palveluiden avulla. Klo 2207 seukkarilta ei poistuta.
Ruokailuasiat

Jokainen tuo mukanaan omat eväät. Käytössämme on jääkaappi, pakastin ja
mikro. Ilmaiseksi on tarjolla kahvia, teetä ja kaakaota koko
tapahtuman ajan.
Tapahtumassamme ei käytetä energiajuomia eikä päihteitä!

Nukkuminen

Jokainen ottaa mukaansa yöpymistarvikkeet eli makuupussin, tyynyn ja
makuualustan, vaikka ei suunnittelisikaan nukkumista. Tarkistamme ennen
lanien alkua, että jokaisella on yöpymistarvikkeet. Olemme varanneet
tapahtumaa varten rauhallisen tilan, jonka lattialla on mahdollista
nukkua. Patjoja ei ole tarjolla seurakunnan puolesta, joten tuothan oman
alustasi! Nukkuminen ei ole pakollista. Joskus tulee kuitenkin niin huono olo
valvomisesta ja näytön ruudun tuijottamisesta, että jo vartin tirsat auttavat.

Steam ja Discord Liity STEAM-ryhmäämme: http://steamcommunity.com/groups/holylanjsuu ja
Discord servulle: https://discord.com/invite/7yxQqfR
Pelit

Pelaamme seurakuntakeskuksen verkossa eli pelit tulee ladata ETUKÄTEEN
omalle koneellesi. Netti ei luultavasti kestä, jos kaikki lataa pelit vasta
seukkarilla.
Voit ladata koneellesi, jos haluat: Propilkki ja Golf with the friends. Näistä
järjestetään yhteisiä pelejä.
Noudatamme PEGIn peli-ikärajoja ja KAVIn tulkintaa Kuvaohjelmalaista. Kavin
tulkinta ikärajajoustosta muuttui keväällä 2021 harkinnanvaraiseksi lasten ja
nuorten ryhmissä. Periaatteessa siis K-16 pelejä voi pelata 13-vuotias, kun nuori
pelaa omilla tunnuksillaan ja omilla laitteillaan, niin ikärajajousto on
mahdollista. Yleisesti tiloissa käytössä olevilla konsoleilla ei voi pelata kuin sille
ikäryhmälle tarkoitettuja pelejä. K-18 pelejä voidaan pelata vain, kun kaikki
osallistujat ovat täysi-ikäisiä.
Jos haluat tarkistaa, voiko peliäsi pelata, niin katso
http://www.pegi.info/fi/index/id/541

Muu ohjelma

Tapahtumapaikalla on konsoleita mm. ps4 ja
Nintendo switch. Voit ottaa omia pelejä konsoleille mukaan (max K-12) ja myös
lautapelejä.

Ota mukaasi
- Oma tietokone/konsoli ja siihen liittyvät releet mm. yksi NÄYTTÖ (johdot,
headset, hiiri.) Huomaathan, että tietokoneessa tulee olla verkkokortti, johon voi
kytkeä verkkopiuhan (RJ45CAT6).
- mukavat vaatteet, joissa sinun on hyvä olla
- lämmintä vaatetta, pelitilassa on viileää (esim. viltti)
- makuupussi, makuualusta, patja ja oma tyyny
- hygieniatuotteet, jos tarvitsee hampaita harjata. Sovittaessa
pääsee suihkuun.
- omat lääkkeet
- omat eväät (mikro, pakastin ja jääkaappi meiltä löytyy)
- (eväsrahaa jos aiot käydä syömässä tai hakea/tilata ruokaa seukkarille)
- VARAPATTERIT, mikäli hiiri on langaton

- etukäteen ladattavat pelit
Huomiot
- Seurakunta lainaa käyttöön jatkojohdon ja verkkokaapelin.
- Yhden pelipöydän jakaa aina kaksi pelaajaa. Yhden pelaajan pelivälineille on
tilaa noin 90 cm. Otathan huomioon, että toimitaan yhden näytön periaatteella,
niin mahdumme kaikki hyvin lanitilaan. Yksi näyttö tarkoittaa läppäreiden
kohdalla sitä, että sinulla on mukanasi läppäri + erillinen näyttö halutessasi.
Myöskään ulkoisia kaiuttimia ei saa ottaa mukaan, vaan pelaamme kuulokkeilla.
- Jos striimaat tubeen tai twitchiin, niin kerro siitä muille etukäteen.
- Jos otat kuvakaappauksia, niissä ei tule näkyä toisten kasvoja.
- Epäasiallisesta käytöksestä voidaan bannata tapahtumasta, seuraavasta
tapahtumasta kokonaan tai määräajaksi.
-Tapahtuma on tarkoitettu ainoastaan sinne ilmoittautuneille. Eli et voi esim.
kutsua ulkopuolelta kavereita kylään. Huoltajat voivat tarvittaessa vierailla
sovitusti.
- Jos joudut perumaan lanit, niin ilmoita siitä välittömästi työntekijälle. Näin
saamme varasijoilta oleville lanipaikat ja emme laita turhaan pelipaikkoja.

Kyselyitä saa kysellä mm. wapissa, steamissa ja discordissa
Terveisin

Joensuun nuorisotyönohjaaja Dellu Myyry p. 050 527 1801
Joensuun nuorisotyönohjaaja Hanna-Kaisa Maliniemi p. 050 468 7268
Pielisensuun nuorisotyönohjaaja Juuso Nikula p. 050 585 8713

