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Johdanto
Yhdistys jatkaa suurella painopisteellä viikkopelitoiminnan laadukasta
pyörittämistä. Laadukas ja laadukkaasti johdettu toiminta ovat olleet
yhdistyksen ydinosaamista. Tätä toimintaa pyritään jatkamaan sopivalla
määrällä toimihenkilöitä. Koronavirus-tilanne näyttää hiipumisen merkkejä
kevättä kohti mentäessä, ja tarkoitus on tilanteen salliessa jatkaa
yhdistystoimintaa täysillä, kun se on mahdollista. Toimintaa pyritään
suuntaamaan etenkin jäsenistölle monipuolisesti.

Pelialueet
Yhdistyksen viikottaiset viikkopelit pyörivät Kurikan kaupungin omistamalla
Rikiuksen pelialueella. Muita pelialueita ovat Kurikan seurakunnan omistama
Vuohiluoman alue, Ilvesjoen Yhteismetsän pelialue, sekä yksityisten
maanomistajien maista koostuva Kiimakallion pelialue.
Rikiuksen pelialue on ehdottomasti monipuolisin alue viikkopelien, isompien
tapahtumien, ja muunkin harrastukseen liittyvän toiminnan järjestämiseen.
Hyvät kulkuyhteydet ja keskeinen sijainti, sekä alueen rakennuskanta tekevät
siitä ainutlaatuisen pelipaikan. Kiimakallion, Vuohiluoman ja Ilvesjoen
yhteismetsän alueet mahdollistavat pelit laajemmalla alueella, etenkin yön-yli
kestävät tiedustelu-painotteiset pelitapahtumat.
Suuntaamme tulevanakin kautena talkootoiminnan pääpainon Rikiuksen
pelialueen ylläpitoon ja kehittämiseen. Vuonna 2021 tehdyt metsien ensiraivaukset/harvennukset teettävät alueella talkootöitä etenkin alkuvuodesta,
jotta suuret määrät risuja saataisiin kerättyä kasoille pois haittaamasta
alueella liikkumista. Rikiuksen kehittämisestä ja talkootoiminnasta vastaa
pelialuevastaava, yhdessä kehitystyöryhmän kanssa.

Pelitoiminta
Yhdistys järjestää viikkopelejä normaalisti Rikiuksen pelialueella. Viikkopelit
ovat yhdistyksen ydintoimintaa. Viikkopelitoimintaa tarjotaan ympäri vuoden,
ja osallistujia peleissä käy viikoittain n. 20-50 hlö riippuen vuodenajasta.
Viikkopelit pelataan lauantaisin, ja pelit kestää n. 3-4 h. Viikottaista
pelitoimintaa pyörittää yhdistyksen pelinjohtajat, joita vuoden alussa on kuusi
henkilöä. Yhdistys pyrkii varmistamaan, että viikkopeleissä on aina virallinen
pelinjohto paikalla, mutta välillä poikkeuksia ilmenee päällekkäisten menojen,
tai toisten harrastustapahtumien päällekkäisyyden vuoksi.
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Keväällä tarkoitus on järjestää jäsenien kevätretki yhdistyksen
yhteistyökumppanien liikkeeseen Hämeenlinnaan, sekä tutustua
samalla Panssari-museoon Parolassa. Myös syksyllä on tarkoitus
järjestää vastaava reissu, jossa käytäisiin mahdollisesti
pelaamassa Etelä-Suomessa, rakennetussa sisäpelipaikassa.
Keväällä on tarkoitus järjestää myös hieman isompi, koko päivän kestävä
skenaariopeli Kiimakallion pelialueella, jossa alue on monelle uusi ja tilaa
riittää Rikiuksen pelialuetta enemmän. Tämä mahdollistaa pitempikestoisia
tehtäviä ja juonia sisältävän pelin järjestämisen.
Syksyllä tarkoitus on pitää edellisvuosien tapaan tiedustelu-/sissitoimintapainotteinen yönyli kestävä peli Ilvesjoen yhteismetsän laajalla metsäalueella.
Edellisvuosina peliin on tullut väkeä ympäri Suomea, ja pelisarjalle on
kehittynyt hyvä maine.
Itsenäisyyspäivän tienoilla tarkoitus on pitää jälleen Vuohiluomalla
Itsenäisyyspelit, jossa mittelöidään talvisissa olosuhteissa valoisan päivän
mittainen, kevyehkösti järjestettävä pelitapahtuma.
Normaaleista viikkopeleistä poikkeavista peleistä, sekä muualla kuin
Rikiuksen alueella pelattaessa, sovimme peleistä erikseen maanomistajien
kanssa, sekä ilmoitamme rutiinista poikkeavat tapahtumat myös Poliisille
tiedoksi.

Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistyksen porukalla on tarkoitus osallistua Ruotsissa kesäkuussa
järjestettävään Berget-pelisarjan Berget 18-pelitapahtumaan, joka on jo
kahtena edellisenä vuonna siirretty koronan takia. Tarkoituksena on pelata
osana Kyrö-komppaniaa, johon yhdistyksen porukasta on tarkoitus saada yksi
ryhmä, joukkueen johto, sekä komppanian johtoon porukkaa. Aiempien
vuosien tapaan, yhdistys tukee jäseniään tapahtumassa kalustolla, kuten
puolijoukkueteltoilla, sekä muulla pelikalustolla.
Yhdistyksen väellä on myös tarkoitus osallistua Suomen suurimpaan
vuosittaiseen airsoft-tapahtumaan TSTOS-pelisarjan TSTOS22pelitapahtumaan. Pääosa yhdistyksen jäsenistöstä pelannee myös osana
Kyrö-komppaniaa, ja yhdistyksen on tarkoitus tukea pelitapahtumaan
osallistumista esim. matkakuluissa.
Vuoden mittaan on myös tarkoitus käydä yhdistyksen porukalla vierailemassa
muiden suomessa toimivien airsoft-yhdistysten viikkopeleissä. Tämä antaa
mukavaa virkistystä omiin peleihin, sekä näkemällä muiden järjestäjien
toimintaa, pystyy toimintaa vertaamaan ja kehittämään mahdollisesti myös
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omaa toimintaamme.

Materiaalit
Yhdistyksen materiaali sijaitsee Rikiuksen pelipaikalla, sekä varastotiloissa
Kauhajoella. Vuokravälineet kulkevat vuokraväline-vastaavan ja tämän
organisoimien henkilöiden hallussa. Kalustosta pidetään yllä sähköistä
kalustolistaa, jolla materiaalin riittävyyttä ja sijainteja hallitaan.

Yhteistoiminta
Yhdistyksen yhteistyökumppaneina kuluvalla kaudella toimii alan liikkeistä
Supernova, Atom-Airsoft, Tradesoft, Tierone, sekä Kurikan Nuorisopassiohjelma. Yhteistyöliikkeet myöntävät jäsenistölle alennuksia alan tuotteista.
Nuorisopassi-sovelluksella kurikkalaiset nuoret pääsevät etuhintaan
vuokraamaan pelivälineitä viikkopeleihin.
Yhdistys pitää korvia auki myös alueellisien yhdistys-/harrastustoimijoiden
hankkeista, ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu näiden toimintaan, esim.
käymällä harrastustapahtumissa esittelemässä lajia, tai järjestämällä
lajikokeiluita.

Tiedotus
Yhdistys pyrkii tasaisesti ja aktiivisesti tiedottamaan toiminnastaan ja
ajankohtaisista tapahtumista. Yhdistys keskittää tietoa ja tiedotusta
nettisivuilleen ja foorumeilleen, josta tietoa voidaan jakaa sosiaalisen median
kautta eteenpäin. Yhdistyksellä löytyy sosiaalisen median tilit Facebookista,
sekä Instagramista. Lisäksi yhdistyksen jäsenille on käytössä oma Whatsappryhmä. Sähköisten alustojen lisäksi voidaan tarvittaessa mainostaa toimintaa,
kuten tutustumispäiviä, myös paikallislehdissä.
Yhdistys on myös avoimin mielin paikallisten muiden medioiden suhteen,
kuten Kurikka Liven, johon yhdistys sai edellisvuonna osallistua esittelemällä
toimintaansa. Yhdistys pyrkii myös jakamaan tietoa mahdollisissa
harrastustapahtumissa paikan päällä, jossa toimintaa pääsee esittelemään
fyysisesti ja mahdollisesti käsittelemään ja koittamaan lajin välineistöä, jolloin
tietous lajista viestittyy konkreettisesti ja tehokkaasti.
Yhdistys sai edellisvuoden lopussa myös uudet nettisivut, jotka ovat
ajanmukaiset ja mahdollistaa helpomman muokkauksen suoraan käyttäjien
toimesta. Tämä edesauttaa sivujen tietosisällön pysymistä ajantasaisena ja
hyödyllisenä, sekä mahdollistaa tehokkaamman nettisivujen käytön.

