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Johdanto
Yhdistys järjestää viikottain pelitoimintaa, sekä pari
isompaakin tapahtumaa. Rikiuksen pelialuetta kehitetään jälleen
lisää talkootoiminnalla. Yhdistystoimintaan ja pelinjohtotehtäviin
pyritään saamaan lisää vaikuttajia tuomaan omia näkemyksiään
toiminnan kehittämiseksi.

Pelialueet
Yhdistyksellä on tarpeisiinsa nähden riittävästi pelialueita,
joten uusia ei aktiivisesti etsitä. Uusia alueita varsinkin isompiin
peleihin voidaan kuitenkin tiedustella, mikäli sopivia ehdotetaan.
Rikiuksen pelialuetta kehitetään jälleen keväästä lähtien
talkootoimintana. Huonoon kuntoon menneiden rakennusten
rakenteet on korjattava turvallisen pelialueen takaamiseksi. Rikius
toimii viikottain pelien pitopaikkana, joten sen monipuolisuus on
taattava vuosittaisella kehityksellä. Tarkempia päätöksiä ja
suunnittelua pelialueen kehittämisestä tehdään yhdistyksen
keskustelufoorumilla Rikiuksen kehittämisen työryhmässä.
Hallituksen pelialuevastaava vastaa suunnitelmien etenemisestä ja
toteuttamisesta.
Kiimakallion ja Vuohiluoman pelialueisiin ei ole
maanmuokkauslupia, joten näiden alueiden kehittämistä ei tarvitse
käsitellä.

Pelitoiminta
Viikkopelitoimintaa pyöritetään tuttuun tapaan lauantaisin.
Valoisempina vuodenaikoina pelejä järjestetään myös arkisin, jolloin
hyödynnetään myös Kiimakallion pelialuetta. Vuohiluoman
pelialuetta käytetään kesän aikana pidettävissä vaativemmissa, yli
vuorokauden mittaisissa peleissä.
Nuoremmille harrastajille suunnattu pelikoulu järjestetään
edellisvuoden tapaan loppukeväästä. Kouluttajia sekä pelikouluun,
että pelinjohtajia viikkopeleihin tarvittaisiin tänäkin vuonna taas
lisää, ettei johdettujen pelien vetäminen kaadu muutaman aktiivin
harteille. Näiden ongelmien syihin hallituksen on pureuduttava tänä
vuonna.
Yhdistys järjestää myös muita tapahtumia, kuten kirpputoreja
ja erilaisilla peliteemoilla varustettuja pelipäivä. Yhdistyksen
jäsenten yhteinen pelimatka pyritään järjestämään jos sopiva
tapahtuma löytyy.

Jalasjärvi Airsoft Ry
Pelaajamäärät ovat pysyneet hyvinä ja samalla
linjalla pyritään jatkamaan. Viikkopeleissä suositaan
edelleen ryhmässä toimimista pelaamalla tätä suosivia
pelimuotoja. Pelikoulu järjestetään osittain juuri
ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Yhdistys kaipaa edelleen
aktiivisia toimijoita pelinjärjestelyihin ja pelinjohtotoimintaan, johon
pyritään löytämään ratkaisuja. Pelinjohtajien on kiinnitettävä
huomiota pelipäivien monipuolisuuteen pelialueen tehokkaalla
käyttämisellä.

Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistys järjestää syksyn aikana ainakin yhden suuremman,
jälleen maksullisen tapahtuman, josta tiedotetaan myös
valtakunnallisesti. Pelin teema tulee todennäköisesti muuttumaan
edeltäjistään.
Pidemmistä ja fyysisesti vaativemmista sissipeleistäkin olisi
suunnitteilla tiedottaa entistä laajemmalle alueelle, eikä ainoastaan
Jalasjärven alueelle. Myös näihin peleihin lisättäisiin pieni
pääsymaksu kattamaan pelin valmistelukulut.

Materiaalit
Tiedossa ei ole hankintoja, mutta ehdotuksesta hallitus voi
pitkin vuotta tehdä päätöksen materiaalihankinnoista. Mahdollisia
hankintoja esimerkiksi suurempiin valtakunnallisiin peleihin, sekä
Rikiuksen kehittämiseen.

Yhteistoiminta
Yhteistoimintaa muiden airsoft-yhdistysten kanssa tulisi
kehittää, esimerkiksi osallistumalla yhdistysten vuosikokoukseen.
Yhdistys toimii mielellään yhteistoiminnassa muidenkin järjestöjen
kanssa.

Tiedotus
Uusien harrastajien rekrytoimiseksi yhdistys kannustaa
jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa tuttavapiirissään.
Tiedottamista harrastuksesta keskitetään erityisesti vanhemmalle,
täysi-ikäiselle väelle. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan internetsivuillaan. Suuremmista pelitapahtumista ilmoitetaan lisäksi
laajemmalle alueelle. Yhdistys kertoo myös mielellään
toiminnastaan alueen lehdissä, sillä harrastus yleensäkkin on
monelle edelleen tuntematon.

