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Johdanto 

 Yhdistys tulee keskittymään tärkeimpään ja suosituimpaan 
toimintaansa, eli viikkopelien pyörittämiseen Rikiuksen pelialueella. Yhdistys 
teki vuoden takaiseen verrattuna 10 jäsenen parannuksen, ja tätä kasvun 
suuntaa lähdetään myös jatkamaan. Vuoden ensimmäisen puoliskon osalta 
tapahtumien suunnittelu on jo käynnissä ja kevään mittaan aloitetaan myös 
syksyn tapahtumien valmistelu. Yhdistys tulee olemaan esillä lähialueilla 
pidettävissä harraste- ja messutapahtumissa. 
  

Pelialueet 

 Yhdistys tulee jatkamaan toimintaansa neljällä nykyisellä 
pelialueellaan: Kurikan kaupungin omistamalla Rikiuksella, Kurikan 
Seurakunnan omistamalla Vuohiluomalla, yksityisten maanomistajien alueista 
koostuvalla Kiimakalliolla, sekä Ilvesjoen Yhteismetsän pelialueella. Lisäksi 
selvitetään uudelleen mahdollisuutta päästä pelaamaan viime keväänä 
kokeillulle Teuvan vanhalle mielisairaalalle. Aluetta ei saatu tuolloin käyttöön, 
mutta kuluvan vuoden alussa alueelle oli kuitenkin päässyt pelaamaan eräs 
toinen peliporukka. Muuten alueita on hyvin käytettävissä, sillä Kiimakallion 
pelialueellakaan ei järjestetty ollenkaan pelejä. Ehdotuksia uusista 
mielenkiitoisista pelialueista otetaan kuitenkin edelleen vastaan, esimerkiksi 
sissiteemaisten Mettäpelien järjestämiseksi. 

 Rikiuksen pelialue on edellisvuosien tapaan yhdistyksen tärkein 
pelialue joka viikkoisten viikkopelien järjestämispaikkana. Alueella on myös 
mahdollista järjestää muitakin pelitapahtumia, sekä talkootoimintaa alueen 
kehittämiseksi. Suurempien erikoispelitapahtumien järjestämiseen taas 
voidaan käyttää Kiimakallion, Vuohiluoman ja Ilvesjoen Yhteismetsän 
pelialueita. Alueiden käytöstä on sovittava etukäteen maanomistajien kanssa, 
sekä huolehdittava lupa-asiat kuntoon Poliisin kanssa. 

 Yhdistyksen käytössä olevista pelialueista muokkausluvat löytyvät 
ainoastaan Rikiuksen pelialueeseen, johon myös ohjataan kaikki 
talkootoiminta. Viime vuonna talkoita järjestettiin yhteensä viisi kertaa, ja 
tänäkin vuonna tavoitteena on järjestää niin monet talkoot, kuin vain 
järjestäjille aika antaa myöden. Yleisiä kunnostustöitä ja rakentamista riittää 
myös tälle vuodelle. Pelialuevastaava vastaa Rikiuksen kehitystyöryhmän 
toiminnasta ja talkoiden järjestämisestä. 

 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. Tavoitteena on, että viikkopelit jäävät ilman pelinjohtoa 
ainoastaan jonkin muun pelitapahtuman takia. Tämä ei kuitenkaan ole aina 
mahdollista pelinjohtajien muista kiireistä johtuen. Pelaamaan on kuitenkin 
mahdollista mennä myös ilman pelinjohtoa, sillä paikalle saapuu yleensä silti 
jonkin verran muita pelaajia. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös muita 
pelialueita viikkopelien sijaispaikkana, jos Rikiuksen pelialue on käytössä 
jonkin erikoisemman tapahtuman takia. 

 Erikoisempia tälle vuodelle suunniteltuja pelitapahtumia ovat ainakin 
jokasyksyinen Mettäpeli ja itsenäisyyspäivän ajalle sijoittuvat pelitapahtuma. 
Mahdollisuuksien mukaan jatketaan myös perinnettä pääsiäisen aikana 
järjestettävästä pelitapahtumasta. Pelikoulun korvaava Pelitaidot kuntoon -
kurssi jäi järjestämättä viime vuonna osallistujapuutteen vuoksi, mutta 
tapahtumaa koitetaan järjestää uudelleen tänä vuonna. Samoin järjestetään 
vuosittaiset toiminta-ammunnat ja kirpputorit. Pelitapahtumia voidaan järjestää 
myös yksittäisille isommille ryhmille yhdistyksen vuokravälineistöllä. 

 Yhdistyksellä on vuoden alusta alkaen kahdeksan pelinjohtajaa. 
Viikkopelejä jäi viime vuonna varsinkin loppuvuodesta ilman pelinjohtoa, ja 
olisikin tärkeää, että pelinjohtajat toimisivat aktiivisesti ja tasavertaisesti 
pelinjohdosta tulevan kuormituksen tasaamiseksi. Yhdistykselle kaivataankin 
yhä enemmän pelinjohtajia, vaikka tilanne tällä hetkellä onkin parempi kuin 
vuosiin. Edelleen pelinjohtamiseen osoitetaan kiinnostusta, mutta toimintaan 
ei lähdetä mukaan. Uusien innokkaiden pelinjohtajien mukana peleihin 
saataisiin uutta sisältöä. Yhdistyksen aktiivisia pelinjohtajia tullaan 
muistamaan myös tämän vuoden osalta. Yhdistyksen pelitoimintavastaava 
vastaa pelinjohtajien toiminnasta ja heillä on käytettävissään oma Whatsapp-
ryhmä. 

 Yhdistyksen järjestämä viikkopelitoiminta pidetään vastaisuudessakin 
avoimena kaikille, mutta muuta toimintaa ohjataan enemmän yhdistyksen 
jäsenille. Lähtökohtaisesti jäsenet pääsevät osallistumaan erikoisempiin 
tapahtumaan ilmaiseksi tai yhdistyksen tukemana. Yhdistys kannustaa 
harrastajia muodostamaan tiimejä kaveriporukoiden kesken, jolloin myös 
osapuolijakojen tekeminen on helpompaa. 

 

Valtakunnalliset tapahtumat 

 Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä suunnitteilla järjestää suurempia 
valtakunnallisia pelitapahtumia. Pienempiä, lähinnä lähialueiden pelaajille 
suunnattuja erikoistapahtumia on kuitenkin tulossa. Mettäpeliä mainostetaan 
myös kauempaa tuleville, lähinnä yhdistyksen Komppania-toiminnasta tutuille 
peliporukoille. 
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Materiaalit 

 Yhdistyksen materiaali on tällä hetkellä varastoituna 
pääosin Rikiuksella ja Kauhajoella olevissa varastotiloissa. 
Yhdistyksen vuokravälineet tullaan huoltamaan tämän vuoden aikana, sillä 
välineissä on ollut toimintaongelmia. Viime vuonna käytettiin paljon varoja 
uuden offgame-alueen rakentamiseksi, joten suuria investointeja ei ole tulossa 
tälle vuodelle. Rakennusmateriaaleja on kuitenkin mahdollista hankkia lisää 
pelialueen kehittämiseksi. Hallituksella on mahdollisuus tehdä päätöksiä 
erilaisista hankinnoista pitkin vuotta. 
 

Yhteistoiminta 

Yhdistys jatkaa yhteistyötään Milgear Finlandin, Supernovan, 
Tradesoftin ja Atom Airsoftin kanssa. Yhdistyksen jäsenet saavat tilatessaan 
jäsenalennuksen kyseisistä liikkeistä. Alennuksen suuruus vaihtelee 5 – 20 
%:n välillä. Yhdistys toimii yhteistyössä myös Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta SAMOn kanssa tarjoamalla jäsenhintaisia vuokrasettejä. 
Kurikan kaupungin ja muiden alueella vaikuttavien yhdistysten ja toimijoiden 
kanssa jatketaan yhteistyötä osallistumalla tapahtumiin ja niiden 
suunnittelutilaisuuksiin. Yhdistyksen hallituksesta lähtee osallistuja 
mahdollisuuksien mukaan mahdolliseen airsoft-yhdistysten vuosikokoukseen. 
Yhteistyö suomalaisen airsoft-komppanian kanssa jatkuu osallistumalla tai 
järjestämällä vuosittaisen kokouksen. Päätarkoitus komppanialla on kuitenkin 
osallistuminen yhteistyössä Berget 18 ja TSTOS 20 -tapahtumiin. 
Komppaniassa toimivat yhteistyössä yhdistyksen lisäksi oululainen Koalitio, 
sekä Etelä-Suomesta Alamo ja Ilvessoturit.  

 

Tiedotus 

 Yhdistys keskittää tiedottamistaan nettisivuilleen ja foorumeilleen. 
Lisäksi sosiaalisen median kanavina käytetään Facebookia ja Instagramia, 
sekä yhdistyksen jäsenille suunnattua Whatsapp-ryhmää. Esimerkiksi 
tutustumispäiviä voidaan mainostaa lisäksi paikallislehdissä. Erikoisempia 
pelitapahtumia mainostetaan laajemmalle esimerkiksi Kuulaportissa ja 
valtakunnallisessa Facebook-ryhmässä. Lisäksi yhdistyksen tiedot löytyvät 
Kurikan kaupungin nettisivuilta. 

 Parhaiten yhdistyksen menossa pysyy mukana viikkopelien lisäksi 
seuraamalla aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalista mediaa 
Facebookissa ja Instagramissa. Tiedotusta jäsenille ja heidän välisiä 
keskustelumahdollisuuksiaan on parannettu luomalla oma Whatsapp-ryhmä. 
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. 


