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Johdanto
Yhdistys jatkaa totutulla kaavalla ja järjestää lauantaisin
viikkopelejä Rikiuksen pelialueella. Lisäksi yhdistys tulee
järjestämään erilaisia tapahtumia, joiden ei välttämättä tarvitse
edes liittyä airsoftiin. Esimerkkeinä pari kertaa vuodessa
järjestettävät kirpparit, pelimatkat ja muut erikoisemmat
pelitapahtumat. Tavoitteena tulevalle kaudelle on jäsenmäärän
kasvattaminen vanhoihin lukemiinsa, sekä pelialueiden
parantaminen.

Pelialueet
Yhdistyksellä on käytössään jo kolme hyvää pelialuetta, eikä
uusia alueita etsitä aktiivisesti. Ehdotuksia uusista alueista otetaan
kuitenkin vastaan, ja nyt kun yhdistys toimii uudessa Kurikan
kaupungissa, voisi sieltäkin mahdollisesti löytyä uusia alueita.
Tällaisia alueita voitaisiin käyttää esimerkiksi yksittäisiin
sissipeleihin Vuohiluoman pelialueen vastapainoksi. Pääpaino
pelitoiminnassa on kuitenkin Rikiuksen pelialueella ja
kehittämisvarat ohjataan mieluusti sinne.
Vuonna 2015 pidettiin Rikiuksella muutamat talkoot,
tärkeimpänä päätalon kattoremontti. Kuluvan vuoden aikana
jatketaan talkoissa siitä mihin viime vuonna jäätiin ja jatketaan
Rikiuksen parannustöitä. Offgamella tehdään pientä kunnostustyötä
ja hopinsäätöpaikkaa muutettiinkin jo viime vuonna
turvallisemmaksi lisäämällä seinä ja suurempi pressu radan
päätyyn. Myös ”Juarezia” rakennetaan lisää. Yhdistys ottaa
mielellään vastaan kaiken mahdollisen rakennusmateriaalin mitä
vain sattuu löytymään.
Talkootöihin toivottaisiin yhä enemmän innokasta ja osaavaa
työvoimaa. Rikiuksen kehitystyöryhmä jatkaa edelleen toimintaansa
pelialuevastaavan johdolla yhdistyksen foorumeilla. Luku- ja
kirjoitusoikeudet sinne saavat kaikki asiasta kiinnostuneet esim.
ottamalla yhteyttä pelialuevastaavaan.
Kiimakallion ja Vuohiluoman pelialueisiin ei ole
maanmuokkauslupia, joten näiden alueiden kehittämistä ei tarvitse
käsitellä.
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Pelitoiminta
Viikkopelejen pyörittämistä jatketaan tuttuun tapaan
joka lauantai klo. 12 alkaen. Pelit kestävät yleensä klo. 1516 asti pelaajien ja pelinjohdon innokkuudesta riippuen.
Poikkeuksena viikkopeleille erikoisemmat pelitapahtumat, joita
saatetaan järjestää lauantaisin normaalien lauantai-pelejen päälle.
Valoisampana aikana pelinjohtajien innokkuuden mukaan voidaan
järjestää myös arkipelejä iltapäivisin. Viimevuosina Kiimakalliolla ja
Rikiuksella on järjestetty muutamat arkipelit vuosittain. Myös
sunnuntaisin voitaisiin järjestää pelejä esimerkiksi Kiimakallion ja
Vuohiluoman alueella.
Pelikoulu järjestetään tänä vuonna mikäli sinne saadaan
tarpeeksi innokkaita osallistujia. Alustavasti se toteutetaan tänä
vuonna kokeilumielessä supistetusti yhtenä pelipäivänä. Jos
kiinnostusta löytyy, tullaan pelikoulua jatkamaan useammankin
kerran. Pelinjohtajat ja muut harrastajat voivat järjestää
omatoimisesti myös muita koulutus- ja erikoistapahtumia, kuten
viime vuonna toiminta-ammuntoja. Yhdistys osallistuu mielellään
mahdollisiin kustannuksiin jos innokkuutta järjestämiseen löytyy.
Tiimipelejä on toivottu järjestettäväksi taas monen vuoden tauon
jälkeen ja niitä olisi mahdollista järjestää esim. lauantaisin ennen
pelejä jos tarpeeksi moni tiimi on asiasta kiinnostunut.
Viime vuonna pelinjohtotoimintaan saatiin mukaan kaksi uutta
aktiivia, ja pelejä jäi loppuvuoden aikana hyvin vähän ilman
pelinjohtoa. Pelinjohtajia on tällä hetkellä kuusi, joista osa selvästi
epäaktiivisempia. Uusia aktiivisia pelinjohtajia kaivattaisiin yhä
enemmän. Uusia pelinjohtajia ja suunnittelijoita tarvittaisiin
pitämään pelipäivät erilaisina ja ennen kaikkea monipuolisina
erikoisempine peleineen. Viime syksynä järjestetyn pelaajakyselyn
mukaan 18% vastaajista ei pitänyt pelipäiviä vaihtelevina. Kyselyn
mukaan pelinjohtamisesta kiinnostuneita löytyy, mutta toimintaan ei
kuitenkaan lähdetä.
Muita järjestettäviä tapahtumia ovat perinteiset
kirpputoritapahtumat ja mahdollisuuksien mukaan muitakin
erikoisempia pelitapahtumia voidaan järjestää vaikkapa ennen
viikkopelejä. Tänä vuonna yhdistys lähtee myös viiden vuoden tauon
jälkeen tukemaan jäsenten joukkuekokoista yhteistä suurempaa
pelimatkaan TSTOS Parolaan 23.-24.7. Lisäksi varsinaisesti airsoftiin
kuulumattomina tapahtumina järjestetään mm. jäseniltamia ja
vaellusretki kevään aikana.

Jalasjärvi Airsoft Ry
2015 viikkopelien pelaajamäärät putosivat vuodesta
2014, vaikka pelinjohtoa saatiinkiin varsinkin loppuvuonna
peleihin. Tänä vuonna pyritään saamaan pelaajamäärät
nousuun kun pelinjohto on taas useammin paikalla.
Yhdistys suuntaa entistä enemmän toimintaansa
jäsenilleen erilaisilla jäsentapahtumilla ja -retkillä. Osaan näistä
tapahtumista on mahdollista osallistua myös jäseneksi
kuulumattomien pientä osallistumismaksua vastaan. Pelinjohto
kannustaa viikkopeleissään edelleen ryhmän toimintaa jakamalla
osapuolet kaveriporukkojen mukaan.

Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistys tulee järjestämään vuoden aikana muutamia
suurempia pelitapahtumia, mutta vielä suuremmista
valtakunnallisesti tiedotettavista pelitapahtumista ei ole vielä
suunnitelmia. Ideat ja innokkaat järjestäjät otetaan mieluusti
vastaan kaikenlaisten tapahtumien suunnittelussa!
Vuohiluoman pidemmistä ja fyysisesti vaativemmista
sissipeleistä voitaisiin kokeilla tiedottaa myös laajemmalle alueelle,
sillä pelit ovat jääneet pääosin lähialueen aktiivisimmista pelaajista
koostuneiksi pieniksi hiippailupeleiksi. Yhdistys ottaa yhdistykseen
kuulumattomilta pienen sisäänpääsymaksun näihin tapahtumiin.

Materiaalit
Suurimpana materiaalihankintana yhdistys hankkii uuden erän
kuulia vuokra-aseisiinsa. Muita suurempia hankintoja ei ole tiedossa,
mutta hallitus voi pitkin vuotta tehdä päätöksiä
materiaalihankinnoista. Esimerkiksi ”Juarezin” rakennustöissä
tullaan tarvitsemaan paljon puuta rakennusten valmistamiseen.
Kattopeltiä tarvittaisiin myös rakennusten kattamiseen. Offgamealuetta varten ollaan hankkimassa traktorikuormallinen soraa alueen
liejuuntumisen estämiseksi. Muita isompia hankintoja voi tulla
esimerkiksi suurempiin järjestettäviin tapahtumiin. Yhdistys ottaa
mielellään vastaan kaikenlaisia lahjoituksia rakennusmateriaaleista.
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Yhteistoiminta
Yhdistys tekee pelin järjestämisissä mielellään
yhteistyötä muiden airsoft-yhdistysten kanssa, mutta tällä
hetkellä ei ole meneillään mitään projektia minkään toisen
yhdistyksen kanssa. Tänä vuonna yhdistys tulee osallistumaan
Airsoftin edistämis- ja tukiyhdistyksen (Airedi) toimintaan, sekä sitä
kautta mahdolliseen airsoft-yhdistysten kokoukseen, mikäli sellainen
järjestetään. Yhdistys on vaihtanut täksi vuodeksi perustamisestaan
asti yhteistyössä toimineen PCB-Airsoftin uuteen Atom Airsoftiin.
Lisäksi yhteistyötä tullaan suunnittelemaan paikallisyritysten
kanssa.

Tiedotus
Uusien harrastajien rekrytoimiseksi yhdistys kannustaa
jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa tuttavapiirissään.
Tästä vuodesta alkaen uudet jäsenet tulevat saamaan
tervetuliaiskirjeen, jossa on mukana myös yhdistyksen hihanauhat.
Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan internet- ja facebook-sivuillaan.
Suuremmista pelitapahtumista ilmoitetaan lisäksi laajemmalle
alueelle valtakunnallisella Softaajan pelikalenterilla. Airsoft on
nykyään jo hyvin tunnettu Jalasjärven alueella, mutta yhdistys pyrkii
kertomaan toiminnastaan vähintään kerran vuodessa
paikallislehdessä. Yhdistys on kiinnostunut kaikista
mahdollisuuksista päästä kertomaan toiminnastaan lehdissä ja
netissä.

