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Johdanto

Yhdistys jatkaa viikottaisen pelitoiminnan järjestämistä. Lisäksi 
pidetään erilaisia pidempiä pelejä, teemapäiviä, kirpputoreja sekä 
syksyn aikana ainakin yksi isompi maksullinen pelitapahtuma. 
Rikiuksen pelialuetta kehitetään ja korjataan. Yhdistyksen olisi 
erittäin tärkeä saada uusia kasvoja toimintaan, sillä aktiivipiiri vain 
pienenenee entisestään.

Pelialueet

Yhdistyksellä on tarpeisiinsa nähden riittävästi vakituisia 
pelialueita, joten uusia ei aktiivisesti etsitä. Otamme kuitenkin 
vastaan ehdotuksia uusista isommista pelialueista varsinkin 
isompien yksittäisten pelitapahtumien järjestämiseen. 

Rikiuksen pelialueen kehittäminen jäi vuonna 2012 vähäiseksi, 
joten sen kehittämiseen on tänä vuonna keskityttävä. 
Talkootoimintaan tarvittaisiin jälleen innokasta ja osaavaa 
työvoimaa. Huonokuntoisten rakennusten korjaaminen jäi 
edellisvuonna tekemättä ja niiden korjaamiseen olisi syytä panostaa 
tänä vuonna. Tarkempia päätöksiä ja suunnittelua pelialueen 
kehittämisestä tehdään yhdistyksen keskustelufoorumilla Rikiuksen 
kehittämisen työryhmässä. Hallituksen pelialuevastaava vastaa 
suunnitelmien etenemisestä ja toteuttamisesta.

Kiimakallion ja Vuohiluoman pelialueisiin ei ole 
maanmuokkauslupia, joten näiden alueiden kehittämistä ei tarvitse 
käsitellä.

Pelitoiminta

Viikkopelejä järjestetään jälleen tuttuun tapaan lauantaisin. 
Valoisempina aikoina voidaan järjestää myös arkipelejä. Kiimakallion 
pelialuetta voidaan käyttää Rikiuksen pelejä hieman 
haastavemmissa peleissä esim. juuri arkisin tai vaikka sunnuntaisin. 
Vuohiluoman pelialueella pyritään järjestämään muutama 
haastavempi, yli vuorokauden mittainen peli.

Pelikoulua ei nähdä tänä keväänä edellisvuoden kokoisessa 
mittakaavassa, vaan se kutistetaan pariksi pienemmäksi 
koulutuspäiväksi kouluttajapulan vuoksi. Lisäksi pyritään pitämään 
muita erillisiä koulutuspäivä aina kun vain tekijöitä löytyy. 
Pelinjohtajia pitää yrittää haalia taas tänä vuonna lisää etteivät 
pelien järjestämiset jää muutaman ihmisen harteille. Tällä on 
vaikutuksensa suoraan pelien monipuolisuuteen.



Jalasjärvi Airsoft Ry
Yhdistys järjestää vuoden aikana myös muita 

tapahtumia, kuten kirpputoreja ja erilaisilla peliteemoilla 
varustettuja pelipäivä normaalien lauantai-pelejen lisäksi. 
Viime vuonna yhdistyksen yhteinen pelimatka jäi 
tekemättä sopivan pelin puuttuessa, mutta katsotaan tänä 
vuonna löytyisikö sopivaa peliä.

Vuoteen 2011 verrattuna keskimääräinen pelaajamäärä nousi 
vuonna 2012 kuudella pelaajalla/pelipäivä, joten samalla 
kasvulinjalla pyritään jatkamaan. Viikkopeleissä jatketaan 
osapuolien kokoamista pelaajien muodostamista ryhmistä, jolloin 
kehittyy ryhmässä toimimisen taitoja ja pelien laatu paranee. 

Valtakunnalliset tapahtumat

Yhdistyksellä on suunnitteluryhmä rakentamassa syksylle 
suurempaa, maksullista valtakunnallista pelitapahtumaa. Peli tulee 
olemaan suunnattu hieman vanhemmalle pelaajakunnalle.

Vuohiluoman pidemmistä ja fyysisesti vaativemmista 
sissipeleistä voitaisiin kokeilla tiedottaa myös laajemmalle alueelle, 
sillä pelit ovat jääneet pääosin lähialueen aktiivisimmista pelaajista 
koostuneiksi pieniksi hiippailupeleiksi. Myös pieni pääsymaksu 
voitaisiin periä järjestelykulujen kattamiseksi. 

Materiaalit

Tiedossa ei ole hankintoja, mutta ehdotuksesta hallitus voi 
pitkin vuotta tehdä päätöksen materiaalihankinnoista. Hankintoja on 
mahdollista tehdä esimerkiksi suurempiin valtakunnallisiin peleihin, 
vuokra-aseisiin sekä Rikiuksen kehittämiseen.

Yhteistoiminta

Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden airsoft-
yhdistysten kanssa. Yhteinen projekti on tulossa Lappajärvi Airsoft 
Ry:n kanssa, sekä mahdollisesti toimintaa edellisvuoden tapaan 
reserviläisten kanssa. Yhdistys on mukana valtakunnallisen airsoft 
-yhteisön henkiinherättämisessä mm. osallistumalla kokouksiin. 

Tiedotus

Uusien harrastajien rekrytoimiseksi yhdistys kannustaa 
jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa tuttavapiirissään. 
Tiedottamista harrastuksesta keskitetään erityisesti vanhemmalle, 
täysi-ikäiselle väelle josta voisi löytyä myös potentiaalista yhdistys- 
ja pelinvetotoimintaan kiinnostunutta pelaajakuntaa. Yhdistys 



Jalasjärvi Airsoft Ry
tiedottaa tapahtumistaan internet-sivuillaan. Suuremmista 
pelitapahtumista ilmoitetaan lisäksi laajemmalle alueelle 
valtakunnallisella pelikalenterilla. Yhdistys kertoo myös 
mielellään toiminnastaan alueen lehdissä, sillä harrastus 
yleensäkkin on monelle edelleen tuntematon.


