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Toimintasuunnitelma 2017
Johdanto
Yhdistys tulee jatkamaan tuttuun tapaansa lauantaisia
viikkopelejä Rikiuksen pelialueella. Yhdistyksen jäsenmäärä on
pudonnut historiallisen alhaiseksi ja jäsenmäärän nostamiseen
aletaan tänä vuonna todenteolla panostamaan erilaisin tapahtumin.
Vuoden 2016 syyskokouksessa päätettiin toimenpiteistä yhdistyksen
pelaajamäärän kasvatuksessa: uudistetaan yhdistyksen
vuokrakalustoa, esitellään yhdistystä sopivissa tapahtumissa,
järjestetään yksityispelejä lajiin tutustuttamiseksi, sekä pidetään
tutustumispäiviä viikkopelien yhteydessä.

Pelialueet
Yhdistyksellä on tällä hetkellä sopimukset kolmelle
pelialueelle: Kurikan kaupungin omistamalle Rikiukselle, Kurikan
seurakunnan Vuohiluomalle, sekä yksityisten maanomistajien
alueista koostuvalle Kiimakalliolle. Uusia ns. vakituisia pelialueita ei
varsinaisesti etsitä, mutta erikoisempia yksittäisiä pelejä varten
kaivataan ennestään tuntemattomia pelialueita vaihteluksi vanhoille
tutuille paikoille. Yhdistyksen pelit järjestetään pääsääntöisesti joka
lauantai Rikiuksella, jonne myös ohjataan yhdistyksen
talkootoiminta alueen kunnossapitämiseksi. Vuohiluoman ja
Kiimakallion alueisiin yhdistyksellä ei ole maanmuokkaus tai
rakennuslupia.
Edellisvuonna Rikiuksen alueella pidettiin kolmet talkoot,
joissa siivottiin ja tehtiin pieniä parannustöitä. Tärkeimpänä uudet
lukolliset puomit alueelle ja hopinsäätöpaikan parannukset. Alueella
on myös riistakameravalvonta ilkivallan varalta. Riistakamerasta on
asetettuna kyltit molemmille kulkureiteille ja se on toiminut
pelotteena niin hyvin ettei piha-alueella ole ollut enää ilkivaltaa.
Lisäksi yhdellä talkookerralla rakennettiin lisää ”Juarezin” kylää
alueen länsipuolella. Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa kylän
rakennusta ja saada pelialueen länsipuolesta myös pelillisesti
hyödyllisempi.
Talkoisiin ei ollut paljoa innokkaita tulijoita ja toive olisikin, että
harrastajat osallistuisivat enemmän yhteisen pelialueen
rakentamiseen. Yhdistyksen foorumeilla toimiva Rikiuksen
kehittämisen työryhmä ottaa vastaan kaikki alueen kehittämisestä
kiinnostuneet. Luku- ja kirjoitusoikeudet alueelle saa ottamalla
yhteyttä esim. pelialuevastaavaan. Yhdistys ottaa vastaan kaiken
mahdollisen rakentamisessa auttavan materiaalin laudoista
kattopeltiin.
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Pelitoiminta
Yhdistys jatkaa vanhaan tapaansa kaikkein tärkeintä
toimintaansa, eli viikkopelien pyörittämistä Rikiuksen
pelialueella joka lauantai klo. 12 alkaen. Pelipäivä kestää
normaalisti noin klo. 15-16 asti riippuen pelaajien määrästä ja
pelinjohtajan omista menoista. Viikkopelit jäävät ainoastaan
pitämättä jos samalle päivälle järjestetään jokin toinen yhdistyksen
erikoisempi pelitapahtuma. Tänä vuonna jatketaan myös viime
vuonna ahkerasti pidettyjen arkipäivien iltapelien pitämistä
kesäaikana. Viime vuonna pelejä ei viety kertaakaan Kiimakalliolle,
mutta tänä vuonna sielläkin voitaisiin järjestää muutamat iltapelit.
Tänäkin vuonna pelikoulu tullaan toteuttamaan ainakin kerran
kevään aikana. Pelikoulusta on ollut hyötyä sekä nuoremmille
kokemattomille harrastajille pelitaitojen karttuessa, että itse
viikkopeleille joiden pelinlaatu on parantunut. Kokeneita harrastajia
toivotaankin mukaan kouluttamaan nuorempia harrastajia. Myös
toiminta-ammuntaa pyritään jälleen järjestämään ennen
viikkopelejä. Se on enemmän kokeneille harrastajille suunnattua
practicalia muistuttavaa tarkkuus- ja nopeusammuntaa. Tiimipelejä
järjestetään mikäli peleihin löytyy tarpeeksi monta tiimiä. Tiimipelit
ovat olleet hyvä keino syventää ryhmän sisäisiä pelitaitoja eri
ryhmien pelatessa toisiaan vastaan.
Muuta järjestettävää ohjelmaa ovat kevät- ja syyskokouksien
yhteydessä järjestettävät kirpputorit ja tutustumispäivät lajiin.
Lisäksi on luvassa pari erikoisempaa pelitapahtumaa keväälle ja
syksylle. Kesälle on myös suunnitteilla suurempi uudella pelialueella
järjestettävä sissipeli. Viime vuonna peruttu vaellusreissu
järjestetään tänä vuonna jos keli olisi suosiollisempi. Yhdistys
järjestää pelejä myös isommille ryhmille erikseen sovittuna
ajankohtana.
Vuoden 2017 yhdistys aloittaa seitsemän pelinjohtajan voimin.
Viime vuoden aikana saatiin remmiin uusi aktiivinen pelinjohtaja ja
ainoastaan kuudet viikkopelit jäivät ilman pelinjohtoa. Tänä vuonna
tavoite on saada tuo lukema vielä pienemmäksi. Uusia pelinjohtajia
kaivataan että joka lauantaiksi saataisiin joku viheltämään pelejä.
Peleissä on ollut nyt myös enemmän monipuolisuutta
miniskenaarioiden muodossa, mutta pelaajia oli silti viime vuonna
aiempaa vähemmän. Pelipäiviä pitäisi pitää erilaisina että
vaihtelevuus säilyisi. Kiinnostusta pelinjohtoon löytyy edelleen,
mutta harvempi lähtee toimintaan mukaan.
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Pelaajamäärät koitetaan saada nostettua entisiin
lukemiinsa kun pelinjohto on paikalla joka lauantai. Lisäksi
vuoden aikana tulee monenlaista erilaista pelipäivää
kasvattamaan yhdistyksen pelaajamääriä. Osa tulevasta
toiminnasta on tarkoitettu vain jäsenille etuna liittymisestä
yhdistyksen toimintaan. Osaan taas on mahdollista osallistua
jäseneksi kuulumattomienkin pientä osallistumismaksua vastaan.
Pelinjohto kannustaa edelleen pelaajia muodostamaan tiimejä
kaveriporukkojen kesken, jolloin myös osapuolijakojen tekeminen on
helpompaa.

Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistyksellä ei ole suunnitteilla vuodelle valtakunnallisesti
mainostettavia suurpelejä. Erikoisempia isompia tapahtumia on
kuitenkin tulossa muutamia. Näitä pelitapahtumia varten ollaan
myös etsimässä suurempia ja erilaisia pelialueita, kuin mitä
yhdistyksellä on jo käytössään. Vaativempia sisseily- ja partiopelejä
voitaisiin myös mainostaa kauemmas mikäli pelaajia tarvitaan
enemmänkin. Normaalisti Vuohiluoman sisseilypeleihin saadaan
osallistumaan noin neljä partiota, mutta kiinnostusta voisi olla myös
kauempaa. Tälläisistä tapahtumista yhdistys ottaisi jäseneksi
kuulumattomilta pienen pääsymaksun.

Materiaalit
Yhdistys uudisti vuoden vaihteessa vuokravälineistöään
uusimalla silmäsuojaimet ja hankkimalla kolme settiä aseita lisää.
Vuokravälineistöön ei siis ole tarvetta tehdä hankintoja vuoden
aikana. Yhdistys hankki vuoden alussa myös myytäväksi
yhdistyspipoja, sekä yhdistyksen logolla varustetun lipun ja
banderollin erilaisia tapahtumia varten. Erikoisempia pelitapahtumia
varten saattaa tulla myös erilaisia hankintoja. Muita suuria
hankintoja ei ole suunnittelilla, mutta hallitus voi tehdä pitkin vuotta
päätöksiä erilaista hankinnoista.

Yhteistoiminta
Jatkamme yhteistyötään alan liikkeiden kanssa, joihin kuuluvat
Milgear Finland, Supernova, Tradesoft ja Atom Airsoft. Yhdistys on
myös airsoftin edistämis- ja tukiyhdistyksen, eli Airedin jäsen.
Hallituslaisia osallistuu airsoft-yhdistysten vuosikokoukseen jos
sellainen järjestetään. Yhdistys järjestää mielellään tapahtumia
muiden yhdistysten kanssa, mikäli sellainen tilaisuus tulisi vastaan.
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Tiedotus
Yhdistys tiedottaa entistä enemmän tapahtumistaan
nettisivuillaan ja facebookissa. Tutustumispäivistä
ilmoitetaan mahdollisesti myös paikallislehdissä.
Suuremmista tapahtumista ilmoitetaan myös Softaajan
pelikalenterissa ja Kuulaportissa. Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät
myös Kurikan kaupungin nettisivuilta. Jäseneksi liittymistä pyritään
helpottamaan muuttamalla jäsenhakemus sähköiseksi.
Parhaiten yhdistyksen menossa pysyy mukana pelaamisen
lisäksi seuraamalla aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja ja
keskustelufoorumia, sekä seuraamalla yhdistystä facebookissa.
Uusien harrastajien saamiseksi yhdistys kannustaa pelaajiaan
mainostamaan harrastustaan kaveripiireissään. Airsoft on nykyään
jo hyvin tunnettu Jalasjärven alueella, mutta yhdistys pyrkii
kertomaan toiminnastaan vähintään kerran vuodessa
paikallislehdessä esim. tutustumispäivien yhteydessä. Yhdistys on
kiinnostunut kaikista mahdollisuuksista päästä kertomaan
toiminnastaan lehdissä ja netissä.

