Ensikertalaisen opas ja muistilista
kokeneille HelmiLAN-kävijöille
Mikä on HelmiLAN?
HelmiLAN on Helmilani ry:n järjestämä kaksi kertaa vuodessa toteutettava verkkopelitapahtuma.
Tapahtumassa kävijä ostaa itsellensä oman konepaikan tapahtuman ajaksi ja tuo oman
tietokoneensa/konsolinsa, jolla hän viettää aikaa pelaten, surffaten, chattaillen tai hän voi osallistua
järjestettäviin kilpailuihin omalla tietokoneellansa tai järjestäjien tuomilla konsoleilla.
Tapahtumaan voi tulla myös katselemaan ja pelaamaan konsolipelejä ja tutustumaan uusiin ja vanhoihin
ystäviin.

Mistä voin ostaa liput?
Lippuja saa verkkosivuiltamme osoitteesta www.helmilan.fi tai paikan päältä, mikäli konepaikkoja on
vielä tapahtuman alkaessa jäljellä. Vapaat konepaikat näet lippukaupastamme. Lipunmyynti yleensä
avataan 1-2 kuukautta ennen tapahtuman alkamista ja siitä luonnollisesti ilmoitetaan sosiaalisessa
mediassamme.
Jos tulet kävijänä tapahtumaan katselemaan menoa, on tapahtumaan vapaa sisäänpääsy, joten
vanhemmat ja kaverit kanssa mukaan!

Ostin liput, mitä nyt?
Lipun ostamisen jälkeen odottelet tapahtuman alkamista. :)
Ennen tapahtumaa kannattaa pakata vain tarpeelliset ja välttämättömät tarvikkeet mukaan. Konepaikkasi
on tarkoin mitoitettu, joten siihen ei välttämättä mahdu kaikkea, mitä kotonasi pidät pöydällä.
Luethan myös sivuiltamme löytyvät tapahtuman säännöt.

Tarkistuslista (mitä otan mukaan?)
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Ota vain välttämätön ja tarpeellinen tavara mukaan!
Tietokone/konsoli (tietokone, näyttö, näppäimistö, hiiri, kuulokkeet ja tarvittavat johdot)
Vähintään 5 metrin ethernet-johto (cat5e tai parempi)
Vähintään 3 pistokkeen maadoitettu jatkojohto sähköä vieville laitteillesi. Me tarjoamme yhden
sähköpistokkeen jatkojohdollesi
Hygieniatarvikkeet (hammasharja, hammastahna, shampoo, pyyhe yms.) sekä
nukkumatarvikkeet (makuualusta, makuupussi, tyyny) yöpymistä varten
Rahaa ostoksia varten (tapahtumassa on kahvio). Kahviossamme käy maksuvälineenä myös
kortit!
Matkapuhelin
Tulostettu tai mobiilinäytöltä näytettävä e-lippu konepaikkavarauksestasi, jonka näytät
tapahtumaan tullessasi infossa

Saapuminen tapahtumaan
Tapahtuman alkamisajankohta ilmoitetaan aina verkkosivuillamme www.helmilan.fi, jonka löydät osiosta
“Ohjelmat ja aikataulu” ja siellä oleva “Tapahtuma alkaa” tai “Ovet auki” kohta. Ennen tuota kellonlyömää
ei tapahtumaan ole pääsyä, joten älä tule turhan aikaisin paikalle.
Autolla tulijat voivat tuoda autonsa ihan tapahtuman pääovien viereen tavaroiden
purkamisen/lastaamisen ajaksi, mutta se on siirrettävä välittömästi alaparkkipaikalle toimeenpiden
jälkeen.
Yläparkkipaikka on tarkoitettu vain tavaroiden purkamiseen/lastaamiseen ja järjestäjiä varten.
Kun olet purkanut tavarat ja tuonut ne sisään, näytä e-lippusi infossa, joka vaihdetaan rannekkeeseen ja
suunnista omalle konepaikallesi ja rupea rakentamaan konepaikkasi lanikuntoon. :)
Pöytärivin päädyssä on konepaikkakartta, josta voit katsoa, missä olikaan se oma konepaikka.

Tapahtuman aikana
Kun olet saanut konepaikkasi kasattua, lanit voi alkaa!
Pelaile, chattaile, surffaile ja kilpaile muiden kanssa osallistumalla turnauksiin ja ennen kaikkea pidä
hauskaa ja tutustu rohkeasti uusiin ystäviin ja älä unohda vanhoja ystäviä. :)
Tapahtuman aikana kannattaa pitää huolta myös monipuolisesta ruokavaliosta, nesteytyksestä sekä
nukkumisesta ja hygieniasta.
Tapahtumassamme on kahvio, josta saa pientä syötävää ja juotavaa ja ostamalla kahviostamme tuet
samalla yhdistyksemme toimintaa.
Nukkua voi joko omalla konepaikalla istuen tai sille tarkoitetulla nukkuma-alueella. Huomioi, että
tarjoamme vain lattiatilan nukkumista varten, joten otathan muistilistan mukaiset nukkumatarvikkeet
mukaan.
Hygieniasta huolehtii rakennuksen toisella puolella oleva HelmiCenter-urheiluhalli, josta löytyy
suihkutilat.
Tapahtumasta voi poistua vapaasti kesken kaiken ja palata takaisin. Ovet ovat auki koko tapahtuman
ajan 24 tuntia vuorokaudessa.
Tapahtumakartta auttaa suunnistamaan tapahtumassa. Sen löydät luonnollisesti verkkosivuiltamme.

Tapahtuman loputtua
Toivottavasti vietit mukavan viikonlopun kanssamme ja sinulla oli hauskaa.
Tapahtuman päättymisaika on mainittu verkkosivuillamme ja toivomme, että kunnioitat sitä ja
tapahtumaamme siivoamalla omat roskat konepaikaltasi roskakoriin ja pullot/tölkit viet omaan
roska-astiaan tai mukanasi ja että pakkaat tavarasi aikataulun mukaisesti, jotta pääsemme siivoamaan
paikat kuntoon ja pääsemme myös itse kotiin lepäämään.
Muista tarkistaa konepaikkasi useaan otteeseen, jotta tavaroita ei unohdu.
Mikäli unohdit jotain tavaroita, niitä voi tiedustella joko Discordissamme, Facebookissa, sähköpostitse tai
soittamalla (suljemme infon puhelimen vasta lähdettyä tapahtumapaikalta).
Lisäkysymyksiin vastaa järjestäjät mielellään, rohkeasti kysymään vaan!
Nähdään laneilla!

