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Johdanto 

Yhdistyksen vahvimpana tehtävänä on laadukkaan viikkopelitoiminnan 
pyörittäminen. Yhdistys pyrkii takaamaan viikkopelien ja muun toiminnan 
kehittymisen ja jatkumisen, myös Koronavirus-tilanne huomioon ottaen. 
Vuoden aikana tullaan järjestämään edellisvuosina menestyneille 
pelitapahtumille jatkoa. Koronavirus-tilanteen mahdollistaessa osallistutaan 
myös jälleen kansainvälisiin pelitapahtumiin ja yleiseen airsoft-toiminnan 
kehittämiseen Suomessa. Yhdistys on mahdollisuuksien mukaan mukana 
alueellisissa esittelytapahtumissa ja olemaan muutenkin aktiivisesti näkyvillä. 
 
  

Pelialueet 

Yhdistyksen viikkopelit pyörivät vakituisesti Jalasjärven keskustan lähellä 
Rikiuksen pelialueella, minkä Kurikan kaupunki on antanut yhdistyksen 
pelikäyttöön. Muita käytössä olevia pelialueita ovat Kurikan Seurakunnan 
omistama Vuohiluoman alue, yksityisten maanomistajien alueista koostuva 
Kiimakallion alue, sekä Ilvesjoen Yhteismetsästä pelialue. 

 

Rikiuksen pelialue on monipuolinen ja helpon kulkuyhteyden päässä oleva 
yhdistyksen tärkein pelialue, jossa voidaan järjestää isompiakin tapahtumia, 
sekä monipuolista harrastus- ja harjoitustoimintaa. Kiimakallion, Vuohiluoman 
ja Ilvesjoen yhteismetsän alueet taas mahdollistavat suuremmat pelit 
laajemmalla alueella, joista Ilvesjoen yhteismetsä on Suomen mittakaavallakin 
ainutlaatuisen monipuolinen ja iso alue, joka mahdollistaa pitkät yön-yli 
pelattavat tiedustelupainotteisetkin pelit. Normaaleista viikkopeleistä 
poikkeavista peleistä, sekä muualla kuin Rikiuksen alueella pelattaessa, 
sovimme peleistä erikseen maanomistajien kanssa, sekä ilmoitamme rutiinista 
poikkeavat tapahtumat myös Poliisille tiedoksi. 

 

Rikiuksen pelialueen ollessa ainoa alue, jota yhdistys saa muokata, 
painotamme alueelle kaiken talkootoiminnan. Vuonna 2020 on saatu Oma 
Säästöpankki -säätiön tukiraha alueen kehittämiseen, joka pyritään 
kokonaisuudessaan käyttämään alueen rakentamiseen kesän 2021 aikana. 
Aktiivisella talkootoiminnalla pyrimme pitämään yllä pelialueen mielekkyyttä ja 
se lisää myös vaihtelua peleihin. Rikiuksen kehittämisestä ja 
talkootoiminnasta vastaa pelialuevastaava, yhdessä kehitystyöryhmän 
kanssa. 
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Pelitoiminta 

Yhdistys järjestää viikkopelejä Rikiuksen pelialueella joka 
lauantai. Viikkopelit ovat yhdistyksen suosituinta toimintaa, ja 
viikkopelien laatu pyritään pitämään korkealla tasolla. Viikkopelit 
kestävät yleensä 3-4 h riippuen pelaajamäärästä ja pelinjohtajasta. Välillä 
viikkopelit voivat jäädä ilman pelinjohtoa päällekkäisten erikoistapahtumien tai 
pelinjohtajien kiireiden vuoksi. Pyrkimys on kuitenkin saada yhdistyksen 
pelinjohtaja valtaosaan viikkopeleistä. Tavoitteena on myös hyödyntää 
satunaisesti viikkopelitoiminnassa Kiimakallion pelialuetta, varsinkin kesä-
aikaan, mikä tuo vaihtelua normaaleihin Rikiuksen peleihin. 

 

Syksyllä tavoitteena on pitää jälleen suosituksi ja kasvavaksi tapahtumaksi 
noussut Mettäpeli-pelisarjan tiedustelu/sisseily-painoitteinen yön-yli kestävä 
peli Ilvesjoen yhteismetsän pelialueella. Peli pelataan yhtäjaksoisesti isolla 
alueella, jolloin elämysten saaminen ja ryhmän suoriutuminen vaativista 
tehtävistä ovat pääpainossa. 

 

Itsenäisyyspäivän tienoilla on myös tarkoitus järjestää Itsenäisyyspelit 
Vuohiluoman metsäalueella. Itsenäisyyspelien teemana ovat olleet 
yksinkertaiset tehtävät, haastavat keli-olosuhteet ja ryhmässä/partiossa 
tehtävien suorittaminen. 

 

Muuta vuoden mittaan järjestettävää tapahtumaa ovat toiminta-ammunnat ja 
kirpputoritapahtumat. Toiminta-ammuntaan tarvittavaa ajanottovälineistöä on 
päivitetty tälle vuodelle, helpomman järjestettävyyden ja toimintavarmemman 
laitteiston mahdollistamiseksi. Näin ollen on tarkoitus lisätä toiminta-
ammunnan suosiota yhtenä harrastusmuotona, ja harjoitteena. 

 

Yhdistykseltä löytyy myös vuokrakalustoa ensisijaisesti uusien harrastajien 
rekrytointiin, ja lajiin tutustumiseen, ja sitä kautta lajiin mukaan pääsemiseen. 
Tarvittaessa yhdistys myös pystyy kalustoa hyödyntäen järjestämään 
yksittäisille isommille ryhmille airsoft-kokeilu- ja elämyspelejä. 

 

Vuoden alussa yhdistyksellä on kuusi pelinjohtajaa. Pelinjohtajia kaivataan 
toimintaan aina lisää, ja kuluvalla vuodella koitamme lisätä myös 
pelinjohtotehtävien houkuttavuutta ja pyrimme tukemaan ja huolehtimaan 
nykyisten pelinjohtajien toimintaa ja jaksamista pelinjohtotehtävissä. 
Pelinjohtajien ja uusien puuhamiesten rekryäminen, ja jo tehtävää 
suorittavista huolehtiminen mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden 
varmistamisen, mikä on yksi hallituksen tavoitteista tälle vuodelle. 
Yhdistyksen pelinjohtajien toiminnasta vastaa hallituksen 
pelitoimintavastaava. 
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Yhdistyksen viikkopelit ja perustoiminta ovat avointa kaikille, 
mutta jälleen pyrimme tänäkin vuonna tarjoamaan jäsenille etuja, 
kuten vapautuksia pääsymaksuista erikoispeleihin, sekä muuta 
vain jäsenille ohjattua toimintaa. Jäsenetuja ja jäsenille 
suunnattua toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään. 

 

Valtakunnalliset tapahtumat 

Yhdistyksen on tänäkin vuona tarkoitus osallistua ainakin yhteen 
valtakunnalliseen pelitapahtumaan (TSTOS21), ja pyrkiä saamaan jäsenistöä 
mukaan valtakunnalliseenkin toimintaan. Yhdistyksen järjestämä Mettäpeli on 
myös saanut edellisvuosina osallistujakuntaa ympäri maata, joten tapahtuma 
pyritään jatkossakin pitämään mielenkiintoisena, ja ainutlaatuisena, 
houkutellen näin kauempaakin tulijoita peleihimme. 

 

Materiaalit 

Yhdistyksen materiaali sijaitsee pääosin Rikiukselle ja Kauhajoella 
varastotiloissa. Vuokravälineet pyritään pitämään hyvässä kunnossa, ja 
tarvittaessa kalustoa tulee huoltaa tai uusia. Rakennusmateriaalia hankimme 
Oma Sp:n Parkanon säästöpankkisäätiön myöntämällä tuella, jolla pyrimme 
kehittämään Rikiuksen pelialuetta. Hallituksella on mahdollisuus tehdä 
päätöksiä mahdollisista hankinnoista. 
 

Yhteistoiminta 

Yhdistyksen yhteistyökumppanina jatkaa Supernova, Atom-airsoft, sekä 
Tradesoft, joista jälkimmäinen uuden yhteistyö-konseptin kautta. Tradesoftia 
lukuunottamatta, muut ennalta mainitut liikkeet mahdollistavat 
jäsenalennukset osasta tuotteita. Milgear Finlandin kanssa on mahdollisen 
uusien yhteistyömuotojen etsiminen kesken, ja sivussa myös vanhat 
jäsenedut ovat voimassa.  
 
Myös Kurikan kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä ”Nuorisopassi”-
sovelluksen muodossa, jota kautta nuoret voivat löytää uusia harrastuksia 
mobiili-sovelluksen kautta, ja saada alennuksia vuokra-välineistä. Oma Sp ja 
Parkanon säästöpankkisäätiö myös tukevat yhdistyksen toimintaa 
myöntämällä avustusta pelialueen kehittämiseen, tehtyjä hankintoja vastaan. 
Pyrkimys on tänäkin vuonna osallistua mahdollisuuksien mukaan alueellisien 
yhdistys-/harrastustoimijoiden ja kehittämishankkeiden toimintaan, luoden 
näkyvyyttä ja verkostoja yhdistykselle, esimerkiksi ”Liiveri”-hankkeiden kautta.  
 
Lisäksi yhdistys on jatkossakin mukana tukemassa valtakunnassa 
ainutlaatuista airsoft-komppanian toimintaa, joka koostuu eri peliporukoista 
ympäri suomea, ja jolla on selkeät komentorakenteet, ja valmis yhteenpelaava 
yksikkö ilmoitettavaksi isompiin peleihin, kuten TSTOS ja Berget-pelisarjojen 
tapahtumat. Komppanian rungon muodostavat Jalasjärvi airsoftin jäsenistön 
lisäksi etelä-suomalaiset Alamo ja Ilvessoturit, sekä oululainen Koalitio. 
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Tiedotus 

Yhdistys pyrkii keskittämään tiedotusta nettisivuilleen ja 
foorumilleen, mistä tietoa jaetaan sosiaalisen median kautta, 
kuten Facebookissa, Instagramissa ja jäsenille avoimella Whatsapp-
kanavalla. Esimerkiksi tutustumispäiviä voidaan lisäksi mainostaa 
paikallislehdissä ja muilla alustoilla. Yhdistyksen tiedot löytyvät myös Kurikan 
kaupungin nettisivuilta harrastusmahdollisuuksien alta. 

 

Yhdistys pyrkii myös muuten olemaan näkyvillä, joten kaikki mahdollisuudet 
kertoa toiminnasta ja jakaa tietoa harrastuksesta kiinnostavat. Paikallislehteen 
on pyrkimys saada tehtyä juttua kerran vuodessa, vaikkapa tutustumispäivän 
yhteydessä. Myös erilaisiin yleisiin harrastustapahtumiin osallistuminen on 
kanava jakaa tietoa livenä, ja mahdollisuuksien mukaan tällöin pääsee myös 
fyysisesti tutustumaan lajiin ja saamaan tietoutta toiminnastamme. 


