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Johdanto
Edellisvuonna
epäonnistuttiin
Rikiuksen
pelialueen
parantamisessa, sekä osittain pelinjohtotoiminnan kehittämisessä.
Nämä tulevat olemaan vuoden 2009 tärkeimmät kehittämisen kohteet.

Pelialueet
Yhdistyksellä on tällä hetkellä riittävästi pelialueita, joten
uusia ei tarvitse aktiivisesti etsiä. Mikäli hyviä alueita tulee
vastaan tai joku niitä ehdottaa, näiden käyttöä voidaan toki
tiedustella.
Pelitoiminta
on
keskittynyt
turhan
voimakkaasti
Rikiukselle ja olisi suotavaa, että myös muita alueita käytettäisiin
enemmän.
Ettei Rikiuksen alue kävisi niin tutuksi kuin se nyt on, täytyy
sinne tehdä lisää suojia ja muuta rekvisiittaa. Tätä varten
perustetaan
työryhmä,
joka
esittelee
kehittämissuunnitelman
hallitukselle alkukeväästä ja johtaa tämän jälkeen pidettäviä
talkoita.

Pelitoiminta
Pelaajamäärissä oli notkahdus syksyn 2008 aikana, tämä saatiin
korjattua pitämällä muutamia mini-skenaarioita, sekä vaihtamalla
pelipäivänä pidettäviä pelimuotoja erityyppisiksi.
Jatkossa täytyy varoa kaavoihin kangistumista. Pelipaikkaa ja
pelimuotoja
tulee
vaihtaa
riittävän
usein.
Mini-skenaarioiden
perinnettä tulee myös pyrkiä jatkamaan, mutta tällä hetkellä näiden
kehittämiseen tai pitämiseen ei ole riittävästi resursseja. Miniskenaarioiden kehittämiseen toivotaan yhä pelaajien itsensä panosta –
tähän mennessä löyhin tuloksin. Aktiivisia harrastajia täytyy
innostaa pelimuotojen ja pelien kehittämiseen.
Pelitoiminnanlaatua pyritään kehittämään muun muassa suosimalla
ryhmätoimintaa tukevia pelimuotoja, sekä kannustamalla ryhmien
muodostamiseen peleissä. Ja opastamalla pelaajia koulutuspäivinä.
Yhdistys järjestää tänä vuonna valtakunnallisesti mainostettavia
maksullisia pelitapahtumia. Ensimmäinen, Korpikärhämät II, pidetään
alkukesästä ja on 130 hengen osallistujarajallaan toistaiseksi
yhdistyksen suurin. Tämän lisäksi pyritään järjestämään jatkoa
syksyllä Suomyrsky tapahtumalle.
Korpikärhämät on suunnattu vanhemmalle väelle ja on milsimhenkinen tapahtuma. Suomyrsky taasen vähän nuoremmille ja on
lähempänä perinteistä airsoft-skenaariota.
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Pelinjohtotoiminta
Pelinjohtajiksi kaivataan kipeästi lisää toimijoita.
Tällä hetkellä yhdistyksen pelit pyörivät liiaksi parin
aktiivisen harteilla.
Pelinjohto peleissä on yhdistyksen palvelua
pelinjohtajat itse eivät saa tästä mitään hyötyä
joutuvat tekemään talkoohommia. Tähän ongelmaan
pikaisesti. Oli se sitten palkkioiden jako tai
pelaajan vastuunkantaminen viikonloppupeleistään.

jäsenilleen, mutta
tai palkkiota vaan
tarvitaan ratkaisu
selvästi useamman

Materiaalit
Rikiuksen kehittämistä varten hankitaan materiaaleja työryhmän
suositusten mukaan.
Korpikärhämät
II
tapahtumaan
liittyen
hankitaan
GPStallentimia, jotka jäävät yhdistyksen hallintaan tapahtuman jälkeen.

Tiedotus
Uusien
harrastajien
rekrytoimiseksi
yhdistys
kannustaa
jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa tuttavapiirissään.
Suuremmista
pelitapahtumista
internetissä. Tällaisesta tapahtumasta
lehdille.

ilmoitetaan
ennakkoon
voidaan myös kertoa alueen

