Lyhyesti
KekriCon on Suomen roolipeliseura ry:n vuosijuhlatapaaminen, jonka tarkoituksena on tarjota
mahdollisuuksia verkostoitua muiden yhdistystoiminnasta kiinnostuneiden kanssa ja luoda ja kehittää
SRS:n omia ja yhteistyöprojekteja, sekä tukea skeneaktiivien hyvinvointia ja muistella menneen vuoden
saavutuksia. Tapahtuman aikana järjestetään myös yhdistyksen vuosikokous. Myös pelaamiselle jätetään
aikaa. Kaikkien aikojen ensimmäinen KekriCon järjestetään Parkanossa Vahojärven leirikeskuksessa
18.-20.10.2019.

Ohjelma (muutokset mahdollisia!)
Perjantai 18.10.
16.00->
Saapuminen
Saapuminen leirikeskukseen omien aikataulujen mukaisesti.
20.30
Kekrinkorkkaus
Tervetulosanat, sauna lämpenee.

Lauantai 19.10.
12-13
“Näy ja kuulu skenessä” (työnimi)
SRS:n tiedottajien parhaat vinkit vaikuttamiseen ja somen haltuunottoon!
13-14
Projektien esittäytyminen
Lyhyt katsaus projektien nykytilanteeseen ja tarpeisiin.
n. 15-17
Vuosikokous
Sääntömääräinen kokous, jossa mm. valitaan SRS:n vuoden 2020 hallitus. Kokouksen jälkeen lämmitetään sauna.
20SRS:n vuosijuhla
Juhlistetaan kulunutta hallituskautta ja yhdistystoiminnan jatkuvuutta.

Sunnuntai 20.10.
11-12
Uuden hallituksen lämmittely
Tuleva hallitus tutustuu toisiinsa ja suuntaa katseet tulevaan vuoteen.
~14
Kotimatka alkaa

Hinta ja ilmoittautuminen
KekriCon on Suomen roolipeliseuran jäsentapahtuma. Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista,
mutta yöpyminen leirikeskuksessa maksaa 15 euroa/hlö/vkl. Pihalla yöpyminen esim. teltassa tai
asuntoautossa on ilmaista (sähköpaikan asuntoautolle saa hintaan 10 e/vkl). Suosittelemme tuomaan
lakanat ja pyyhkeet itse, mutta ne on myös mahdollista vuokrata paikan päältä pienestä lisämaksusta.
Huomaathan, ettei KekriConissa järjestetä yhteisruokailuja, vaan kukin osallistuja huolehtii
ruoistaan itse. Vahojärven leirikeskuksen hyvinvarusteltu keittiö on osallistujien käytössä tapahtuman
ajan.
Kekriconin ilmoittautuminen on nyt avoinna ja sulkeutuu 6.10.2019. Maksuohjeet ja käytännön
infot lähetetään osallistujille tämän deadlinen jälkeen.
Ilmoittautumislomakkeen löydät tästä linkistä.

Matkustus
Julkisilla
Julkisilla liikennevälineillä Parkanoon pääsee helpoiten junalla. Junia esim. Tampereen ja Helsingin
suunnalta saapuu Parkanon rautatieasemalle perjantaina alkuillasta useita, ja loppumatkan kyydit
rautatieasemalta Vahojärven leirikeskukseen (n. 20 km) sumplitaan henkilöautoilla. Otathan kuitenkin
huomioon, että koska junia saapuu niin tiuhaan, voit joissain tapauksissa joutua odottamaan
rautatieasemalla kyytiä jonkin aikaa, sillä jokaista saapuvaa junaa varten ei voida erikseen lähettää autoa
noutamaan yksittäistä tulijaa.
Jos matkustat junalla alla luetelluista suunnista, suosittelemme käyttämään perjantaina jotain
näistä:

Helsingin/Tampereen suunnalta:
14:24 (Helsinki, rautatieasema) - 16:33 (Parkano, rautatieasema)
16:24 (Helsinki, rautatieasema) - 18:41 (Parkano, rautatieasema)

Jyväskylän suunnalta:
16:14 (Jyväskylä, matkakeskus - vaihto Tampereella) - 18:41 (Parkano, rautatieasema)

Oulun suunnalta:
11:55 (Oulu, rautatieasema - vaihto Seinäjoella) - 17:12 (Parkano, rautatieasema)
16:04 (Oulu, rautatieasema) - 20:13 (Parkano, rautatieasema)
Paluumatkan suosittelemme varaamaan noin klo 14-15 lähtevään junaan. Ilmoitathan
ilmoittautumislomakkeen täyttämisen yhteydessä, millä kyydillä olet Parkanoon saapumassa,
niin osaamme suunnitella noudot rautatieasemalta!

Kimppakyydillä
Perille Vahojärvelle ja sieltä pois pääsee kätevästi myös kimppakyytejä käyttämällä. Olemme luoneet
taulukon, johon osallistujat voivat ilmoittaa mikäli voivat tarjota kimppakyytiä tai ovat sellaisen
tarpeessa. Sovithan bensakulujen jakamisesta yhdessä kanssamatkustajiesi kanssa. Kimppakyytitaulukko
löytyy täältä.

Hallitukseen?
Suomen roolipeliseuran vuosikokous järjestetään KekriConissa lauantaina kello 15 alkaen.
Kokouksessa valitaan myös tulevan kauden hallitus. Kiinnostaako juuri sinua paikka SRS:n
hallituksessa tai puheenjohtajana? Jos kyllä, lähetä osoitteeseen hallitus@suomenroolipeliseura.fi
vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot nimesi, taustastasi ja siitä, minkälaista osaamista toisit SRS:n
toimintaan. Jos haet hallitukseen, olisi hyvä että olisit läsnä vuosikokouksessa.
Vuosikokoukseen voi osallistua myös etänä verkon kautta. Äänestyksissä etäosallistujille ei
välttämättä voida taata täydellistä anonymiteettiä.

Esteettömyys ja turvallisuus
Leirikeskuksen päärakennus (jossa majoitus, ruokailu ja viralliset ohjelmanumerot järjestetään) on
esteetön, samoin pihalla sijaitsevat nuotiopaikat sekä rantasaunalle vievä tie. Tien voi tarvittaessa ajaa
myös autolla. Rantasaunan takkahuone ja suihkutilat ovat esteettömät, mutta saunan lauteille on parin
askelman nousu.
KekriCon on häirintävapaa tapahtuma, jossa ei suvaita minkäänlaista häirintää, kiusaamista, syrjimistä
tai pilkantekoa. Jos koet tai todistat häirintää, älä epäröi ottaa yhteyttä tapahtuman
häirintäyhdyshenkilöihin:
•
•

Tuomas Kuusniemi, muadmouse@gmail.com, 050 5651979
Nuppu Soanjärvi, 7holic@gmail.com, 040 5369726

Noudata tapahtuman aikana annettuja turvallisuusohjeita. Hätätilanteissa järjestäjä ohjeistaa osallistujia
noudattaen Vahojärven leirikeskuksen pelastussuunnitelmaa.

Yhteys
Haluatko tiedottaa osallistujia jo etukäteen järjestämästäsi pelitestauksesta? Onko sinulla kysymyksiä
majoitusjärjestelyistä? Huolettaako paikalle pääseminen? Yhteydenottokanavia on kaksi:
1. Jos haluat keskustella kaikkien Kekricon-osallistujien kanssa: #kekricon-kanava Suomen
roolipeliseuran Discord-palvelimella
2. Jos haluat kertoa asiasi vain Kekricon-työryhmälle: kekricon@gmail.com

Parkano kutsuu!
Kekricon-työryhmän puolesta,
Tanja Kuusniemi

