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Johdanto

Yhdistys jatkaa edellisvuosien tapaan viikkopelien 
järjestämistä Rikiuksella. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia 
pidempiä pelejä, teemapäiviä, kirpputoreja, sekä muita tapahtumia 
joiden ei välttämättä tarvitse edes liittyä airsoftiin. Rikiuksen 
pelialueen kehittämistä jatketaan. Kaiken tämän toiminnan 
pyörittämiseen tarvittaisiin edelleen innokkaita tekijöitä.

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. 

Vuoden 2013 aikana Rikiuksen pelialuetta onnistuttiin 
kehittämään rakentamalla uusi kylä ns. aukolle, jolloin pelejä ollaan 
pystytty keskittämään myös sinne piha-alueen sijasta. Kylän 
rakentamista jatketaan, jolloin sitä voidaan käyttää entistä 
tehokkaammin peleihin. Saluunan katto korjattiin viime vuonna ja 
tämän vuoden aikana pyritään saamaan kattoja kuntoon myös 
toisista rakennuksista. Mm. päätalon katto on alkanut vuotamaan 
useammasta kohtaa. Myös offgame- ja hopinsäätöalue vaatii 
kunnostusta. Talkootöihin tarvittaisiin jälleen innokasta ja osaavaa 
työvoimaa. Suunnittelua Rikiuksen kehityksestä käydään foorumeilla
sille omistetussa työryhmässä, jota pelialuevastaava ohjaa.

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. arkisin tai sunnuntaisin. Viime 
vuonna Kiimakalliolla ei järjestetty ainuttakaan tapahtumaa, eli tänä
vuonna myös tämän alueen käyttämiseen olisi hyvä panostaa. 
Vuohiluoman pelialueella pyritään järjestämään muutama 
haastavempi, yli vuorokauden mittainen peli. Kaikkien pelien 
toteuttamiseen kaivattaisiin lisää aktiivisia toimijoita.
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Pelikoulua ei järjestetä tänä vuonna ollenkaan
edellisvuoden osallistujapuutteen vuoksi. Pelinjohtajat
voivat järjestää oma-aloitteisesti erilaisia
koulutustilaisuuksia oman kiinnostuksensa mukaan esim.
ennen viikkopelejä. Pelinjohtajia tarvitaan jatkuvasti lisää.
Uusien tullessa yleensä vanhoja pelinjohtajia jää pois samaa tahtia. 
Viime aikoina viikkopeleissä on nähty vähemmän erikoisempia 
pidempiä pelejä ja näiden järjestämiseen kaivattaisiin tekijöitä ja 
motivoituneita pelinjohtajia.

Yhdistys järjestää vuoden aikana myös muita tapahtumia, 
kuten kirpputoreja ja erilaisilla peliteemoilla varustettuja pelipäivä 
normaalien lauantai-pelien lisäksi. Tänä vuonna pyritään jälleen 
löytämään sopiva valtakunnallinen tapahtuma johon yhdistyksen 
porukka voisi  joukolla lähteä.

Pelaajamäärät ovat pienoisessa laskussa ja tähän kaivattaisiin 
parannusta monipuolistamalla viikkopelejä. Pelitoimintaa pyritään 
suuntaamaan entistä paremmin yhdistyksen jäsenille. Viikkopeleissä
jatketaan osapuolien kokoamista pelaajien muodostamista ryhmistä,
jolloin kehittyy ryhmässä toimimisen taitoja ja pelien laatu paranee. 

Valtakunnalliset tapahtumat

Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa järjestää 
suurempaa valtakunnallista pelitapahtumaa. Ideat ja innokkaat 
järjestäjät otetaan mieluusti vastaan.

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

Suunnitelmissa on parantaa offgame-aluetta ja tätä varten 
ollaan hankkimassa soraa. Muita suurempia hankintoja ei tällä 
hetkellä ole tiedossa. Hallitus voi pitkin vuotta tehdä päätöksiä 
materiaalihankinnoista. Hankintoja on mahdollista tehdä esimerkiksi
järjestettäviin suurempiin valtakunnallisiin peleihin, vuokra-aseisiin 
sekä Rikiuksen kehittämiseen.
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Yhteistoiminta

Yhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden
airsoft-yhdistysten kanssa. Yhdistyksellä on tarkoitus
järjestää toiminnalliset airsoft-ammunnat ja kutsua myös
Pohjanmaa Practical Ry:n jäseniä paikalle kokeilemaan airsoftia. Tällä
hetkellä yhdistyksellä ei ole mitään projektia muiden airsoft-
yhdistysten tai reserviläisten kanssa. Yhdistys osallistuu airsoft-
yhdistysten kokoukseen tänäkin vuonna.

Tiedotus

Uusien harrastajien rekrytoimiseksi yhdistys kannustaa 
jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa tuttavapiirissään. 
Yhdistys keskittää tiedottamistaan erityisesti vanhemmalle, täysi-
ikäiselle väelle josta voisi löytyä myös potentiaalista yhdistys- ja 
pelinvetotoimintaan kiinnostunutta pelaajakuntaa. Yhdistys 
tiedottaa tapahtumistaan internet- ja facebook-sivuillaan. 
Suuremmista pelitapahtumista ilmoitetaan lisäksi laajemmalle 
alueelle valtakunnallisella pelikalenterilla. Airsoft on nykyään jo 
melko hyvin tunnettu ainakin Jalasjärven alueella, mutta 
mahdollisuuksien mukaan yhdistys kertoo mielellään toiminnastaan 
lehdistössä ja netissä.


