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Johdanto
Rikiuksen pelialueen kehittämisestä on tullut ikuisuus projekti,
sitä jatketaan jälleen tänä vuonna. Jalasjärvellä järjestetään
jälleen ainakin yksi valtakunnallinen pelitapahtuma.

Pelialueet
Yhdistyksellä on tällä hetkellä riittävästi pelialueita, joten
uusia ei tarvitse aktiivisesti etsiä. Yhdistys pyrkii kuitenkin
hankkimaan jonkin todella suuren alueen mahdollistamaan isompien
skenaarioiden
toteuttamisen.
Kandinaatteina
ovat
Kiimakallion
lounaispuolella
oleva
1000ha
Vapon
alue.
Sekä
Madesjärvellä,
Koskuella
sijaitseva
Madesjärven
yhteismetsä(900ha).
Lisäksi
sissipelejä varten tiedustellaan Kurikan seurakunnan 300ha aluetta.

Pelitoiminta
Pelaajamäärät ovat kohtuullisella tasolla, mutta sekaan mahtuisi
vielä 20-30 pelaajaa ilman, että Rikius kävisi ahtaaksi. Kyselynkin
perusteella täytyy varoa kaavoihin kangistumista. Pelipaikkaa ja
pelimuotoja
tulee
vaihtaa
riittävän
usein.
Mini-skenaarioiden
perinnettä tulee myös pyrkiä jälleen jatkamaan. Mini-skenaarioiden
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.

Valtakunnalliset tapahtumat
Suomyrsky saa todennäköisesti jatkoa kolmannella osallaan,
formaatti pysyy ennakkotietojen perusteella samana. Korpikärhämät sen
sijaan jää tauolle aktiivisten toteuttajien puutteessa, ainakin
kakkos osan laajuudessaan. Tilalla järjestetään mahdollisesti
ykkösosan tyylinen sissi-kirmailu, nähtäväksi kuitenkin jää käyttääkö
se Korpikärhämät nimeä ja miten laajasti sitä mainostetaan.
Suunnitelmissa on myös työnimellä ”Takalinjoissa” kulkeva
tapahtuma, se perustuu huolto-osastoon ja sitä häiritseviin
sissi/maahanlaskujoukkoihin. Lisäksi mukana on mahdollisesti
jääkäriosasto. Tapahtuma on kuitenkin hyvin varhaisessa
suunnitteluvaiheessa ja esimerkiksi kokoluokasta ei ole vielä
päätöstä – se riippuu paljolti käytössä olevasta pelialueesta ja
muista resursseista. Tapahtuman ajankohdasta ei ole myöskään vielä
tietoa, ja on hyvin mahdollista ettei sitä järjestetä kuluvana
vuonna.
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Pelinjohtotoiminta
Pelinjohtajia
on
tällä
hetkellä
kohtuullisesti, mutta suurimman osan aktiivisuus
voisi
olla
korkeampi.
Sovittua
kahden
pelinjohtajan systeemiä tulisi raamittaa tarkemmin ja
kannustaa
sen
aktiiviseen
hyödyntämiseen.
Lisäksi
paikalle saapuvat ”ylimääräiset” pelinjohtajat voisivat
osallistua päivänohjelman tuottamiseen esimerkiksi miniskenaarion
muodossa.
Systeemiä
kehittämään
tulisi
perustaa työryhmä.

Materiaalit
Tiedossa ei ole välttämättömiä materiaalihankintoja. Hankintoja
voidaan kuitenkin tehdä pitkin vuotta tarpeen vaatiessa.

Yhteistoiminta
Pyritään yhteistoimintaan eri järjestöjen kanssa ja siten
kehittämään toimintaa paremmaksi kuin mitä yhdistys yksin pystyisi
tekemään.

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

ilmoitetaan
ennakkoon
voidaan myös kertoa alueen

