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Johdanto
Yhdistys tulee jatkamaan tuttuun tapaansa tunnetuinta ja
suosituinta toimintaansa, eli viikkopelien pyörittämistä Rikiuksen pelialueella.
Yhdistyksen jäsenmäärä koki viime vuoden puolella jälleen notkahduksen,
johon lähdetään jälleen hakemaan parannusta. Vuoden ensimmäiselle
puoliskolle on jo tapahtumasuunnittelu käynnissä ja syksyn ohjelman
suunnittelu aloitteilla. Yhdistyksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tullaan
parantamaan edellisvuosista ja yhdistys on näkyvillä myös mahdollisissa
harraste- ja messutapahtumissa.

Pelialueet
Yhdistys jatkaa vuoteen neljällä pelialueellaan: Kurikan kaupungin
omistamalla Rikiuksella, Kurikan Seurakunnan Vuohiluomalla, yksityisten
maanomistajien alueista koostuvalla Kiimakalliolla ja Ilvesjoen Yhteismetsän
pelialueella. Viime vuonna päästiin pelaamaan myös NoHill-Paintballin
sisäpelipaikassa Ilmajoen Virastotalolla, mutta sen käyttöä kartoitetaan vielä,
sillä viime vuonna peleihin ei saatu tarpeeksi pelaajia. Pelialueita on
käytettävissä sopivasti, sillä esimerkiksi Kiimakallion pelialueella ei pelattu
viime vuonna lainkaan. Uusia mahdollisia pelipaikkoja otetaan kuitenkin
vastaan mahdollisten sissipelien järjestämiseksi.
Rikiuksen pelialue on edelleen yhdistyksen tärkein pelialue virallisena
lauantaisena viikkopelipaikkana. Alueella on mahdollista järjestää muitakin
pelitapahtumia aina tarvittaessa. Kiimakallion, Vuohiluoman ja Ilvesjoen
Yhteismetsän pelialueita käytetään tarvittaessa isompien pelitapahtumien
järjestämiseen. Näillä alueilla on kuitenkin aina muistettava ilmoittaa
tapahtumien järjestämisestä, sekä huolehdittava lupa-asiat kuntoon.
Pelialueista yhdistyksellä on muokkausluvat ainoastaan Rikiuksen
pelialueeseen, jolloin kaikki talkootoiminta ohjataan sinne. Viime vuonna
talkoita pidettiin yhteensä kuudet, minkä lisäksi oli myös lyhyempiä siivous- ja
korjausiltoja. Tärkeimmät korjaustehtävät saatiin tehtyä, joten keskitytään
yleiseen kunnossapitoon ja rakentamiseen. Tänä vuonna talkoita tullaan
pitämään useammin ja myös materiaalia tullaan hankkimaan lisää
rakennelmien rakentamiseksi. Pelialuevastaava vastaa Rikiuksen
kehitystyöryhmän toiminnasta ja talkoiden järjestämisestä. Offgame-alueella
koettiin jonkin verran ilkivaltaa viime vuonna, mutta itse pelialueella säästyttiin
suuremmilta ilkivallanteoilta. Puomit ja riistakamera ovat todennäköisesti
toimineet tässä asiassa.
Rikiuksen kehittämisen työryhmä kaipaa edelleen lisää aktiivisia
talkoolaisia tapahtumiinsa. Pelaaminen alueella säilyttää mielekkyytensä, kun
silloin tällöin saadaan rakennettua uutta. Työryhmään on mahdollista liittyä
pyynnöstä yhdistyksen foorumeille ja Whatsapp-ryhmään. Käyttökelpoista
rakennusmateriaalia otetaan myös vastaan laudoista kattopeltiin.
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Pelitoiminta
Yhdistys jatkaa tuttuun tapaansa näkyvintä ja suosituinta
toimintaansa, eli viikkopelien pyörittämistä Rikiuksen
pelialueellaan joka lauantai klo. 12 alkaen. Pelien kesto riippuu
pelinjohtajasta ja pelaajien innokkuudesta, mutta kesto on yleensä noin klo.
15-16 saakka. Viikkopelit jäävät lähtökohtaisesti ilman pelinjohtoa ainoastaan
jonkin muun pelitapahtuman takia. Pelaamaan on kuitenkin mahdollista
mennä myös ilman pelinjohtoa, sillä paikalla on yleensä silti jonkin verran
muita pelaajia. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös muita pelialueita
viikkopelien sijaispaikkana, jos Rikiuksen pelialue on käytössä jonkin
erikoisemman tapahtuman takia.
Erikoisempia vuoden aikana järjestettäviä tapahtumia ovat mm.
partiotaitokilpailu, jokavuotinen syksyinen Mettäpeli, sekä itsenäisyyspäivän
ajalle sijoittuva pelitapahtuma. Mahdollisesti jatketaan myös Rami Hietasen
Ilves-pelisarjaa. Pelikoulun korvaavana tapahtumana on tulossa syksylle
Pelitaidot kuntoon -kurssi. Pelikoulu on ollut tehokas keino parantaa pelaajien
osaamista ja sitä kautta kokonaisuudessaan pelien laatua. Myös vuosittain
järjestettävää toiminta-ammuntaa tullaan järjestämään. Muuta yhdistyksen
järjestämää toimintaa tulevat olemaan laajemmat pelipäivät kirpputorien ja
tutustumispäivien muodossa. Yhdistys järjestää myös mahdollisuuksien
mukaan omia yksityisiä pelitapahtumia isommille peliporukoille.
Yhdistys lähtee vuoteen kuuden pelinjohtajan voimin. Viime vuonna
ilman pelinjohtoa jäivät kuudet viikkopelit ja urakkaa riittää siinä, että saadaan
pelinjohto jokaiseen tapahtumaan. Pelinjohtajista löytyy aktiivisuuseroja ja
olisi toivottavaa, että kaikki pelinjohtajat osallistuisivat pelien järjestämiseen
tasavertaisesti. Lisää pelinjohtajia kaivataankin jatkuvasti jakamaan
pelinjohdollista taakkaa. Silloin tällöin kysellään pelinjohtamisen aloittamisesta
ja toimimisesta, mutta kelkkaan ei siltikään lähdetä. Uusia idearikkaita
kaivattaisiinkin pelinjohtoon tuomaan uutta sisältöä.
Yhdistyksen viikkopelitoimintaa pidetään avoimena kaikille, mutta
muuten toimintaa pyritään ohjaamaan edelleen enemmän jäsenistölle
suunnatuksi. Jäsenille tapahtumia järjestetään pääosin ilmaiseksi, kun muille
laitetaan osallistumismaksuja tapahtumien kulujen kattamiseksi. Viime vuoden
tapaan myös aktiivisia pelinjohtajia tullaan palkitsemaan pidetyistä
tapahtumista. Yhdistys kannustaa harrastajia muodostamaan tiimejä
kaveriporukoiden kesken, jolloin myös osapuolijakojen tekeminen on
helpompaa. Yhdistyksen pelitoimintavastaava vastaa pelinjohtajien
toiminnasta ja heillä on käytettävissään oma Whatsapp-ryhmä.

Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä suunnitteilla järjestää suurempia
valtakunnallisia pelitapahtumia. Pienempiä, lähinnä lähialueiden pelaajille
suunnattuja erikoistapahtumia on kuitenkin tulossa. Partiotaitokilpailua ja
syksyistä Mettäpeliä mainostetaan mahdollisesti myös kauemmaskin.
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Materiaalit
Yhdistyksen vuokravälineistöä tullaan huoltamaan käytön
mukaan, sillä edellisestä huoltokerrasta on kulunut jo aikaa.
Vuoden alusta tilattiin myös uusi erä yhdistyksen hihamerkkejä. Viime vuonna
rakennusmateriaalien hankkimisessa päästiin oletettua halvemmalla ja
resursseja jäi käytettäväksi tälle vuodelle huomattavasti enemmän niiden
hankintaa varten. Hallituksella on mahdollisuus tehdä päätöksiä erilaisista
hankinnoista pitkin vuotta.

Yhteistoiminta
Yhdistys jatkaa yhteistyötään edellisvuotisten
yhteistyökumppaneidensa kanssa. Mukana ovat siis Milgear Finland,
Supernova, Tradesoft ja Atom Airsoft. Yhteistyötä Ilmajoen Virastotalon
pelipaikan kanssa jatketaan mahdollisesti NoHill-Paintballin kanssa. Yhdistys
toimii yhteistyössä myös Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta
SAMO:n kanssa järjestäen jäsenhintaisia asevuokrauksia. Yhdistys jatkaa
yhteistyötään Suomalaisen airsoft-komppanian kanssa osallistuen kokouksiin
ja tapahtumiin, kuten Berget 17 ja TSTOS 19. Komppaniassa toimivat
yhteistyössä oululainen Koalitio, sekä Etelä-Suomessa toimivat Alamo ja
Ilvessoturit. Yhteistoimintaa tehdään myös Kurikan kaupungin kanssa
osallistumalla mahdollisiin harrastamiseen liittyviin tapahtumiin ja niiden
suunnitteluun. Yhdistyksen hallituksesta lähtee osallistuja mahdollisuuksien
mukaan mahdolliseen airsoft-yhdistysten vuosikokoukseen.

Tiedotus
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan nettisivuillaan, foorumeillaan ja
Facebookissa. Lisäksi uusina tiedotuskanavina aloittivat vuodenvaihteessa
yhdistyksen Instagram ja yhdistyksen jäsenien yhteinen Whatsapp-ryhmä.
Näiden tiedotuskanavien lisäksi esimerkiksi tutustumispäiviä mainostetaan
myös paikallislehdissä. Mahdollisia suurempia tapahtumia mainostetaan
lisäksi valtakunnallisessa pelikalenterissa, Kuulaportissa ja maanlaajuisessa
Facebook-ryhmässä. Yhdistyksen tiedot löytyvät myös Kurikan kaupungin
nettisivuilta.
Parhaiten yhdistyksen menossa pysyy mukana pelaamisen lisäksi
seuraamalla aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja ja keskustelufoorumia, sekä
seuraamalla yhdistystä Facebookissa ja Instagramissa. Jäsenet pystyvät
keskustelemaan nyt myös keskenään Whatsappissa. 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, tapahtumissa ja netissä.

