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Toimintasuunnitelma 2015
Johdanto
Yhdistys jatkaa edellisvuosien tapaan viikkopelien
järjestämistä Rikiuksella. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia
pidempiä pelejä, teemapäiviä, kirpputoreja, sekä muita tapahtumia
joiden ei välttämättä tarvitse edes liittyä airsoftiin. Rikiuksen
pelialueen kehittämistä jatketaan mm. päätalon katon
korjausprojektilla. Yhdistyksessä toimivien aktiivien määrä on
edelleen vähentynyt ja uusia toimijoita tarvittaisiin ehdottomasti
lisää aktiivisen toiminnan ylläpitämiseksi! Vuoden 2014
epäaktiivisempi syksy esimerkkinä vähäisestä järjestetystä
toiminnasta!

Pelialueet
Yhdistyksellä on tarpeisiinsa nähden riittävästi vakituisia
pelialueita, joten uusia ei aktiivisesti etsitä. Otamme kuitenkin
vastaan ehdotuksia uusista pelialueista varsinkin isompien
yksittäisten pelitapahtumien järjestämiseen. Mettäpelien tyylisille
sisseilypeleille on kysyntää ja näiden pelien mielenkiintoisuuden
ylläpitämiseksi pitäisi olla myös uusia ennestään tuntemattomia
pelialueita.
Vuonna 2014 Rikiuksella ei järjestetty yksiäkään talkoita.
Ainoastaan hallitus kävi huolehtimassa alueen yleisestä siisteydestä.
Kevään aikana on tulossa kattotalkoot päätalon katon
kunnostamiseksi, sillä koko rakennus aiottiin purkaa kunnan
toimesta. Myös muita kattoja pyritään kunnostamaan sitä mukaa
kun korjausmateriaalia saadaan.
Rikiuksen eteläosasta otettiin pala pois, jolloin uusi vuonna
2013 rakennettu kylä jäi pelillisesti turhan lähelle pelialueen reunaa.
Kylää pyritään parantelemaan tekemällä uutta rakennuskantaa
päätalon pihaa kohti, jolloin pelejä voidaan pyörittää entistä
tehokkaammin näiden kahden kiinnepisteen välillä.
Offgame- ja hopinsäätöpaikoille tehtiin parannussuunnitelmia
jo edellis vuonna, mutta ne jäivät toteuttamatta. Alueelle pyritään
saamaan uusi kuorma soraa kurakon estämiseksi.
Hopinsäätöpaikkaa suunnitellaan turvallisemmaksi ja entistä
käytännöllisemmäksi.
Talkootöihin tarvitaan siis tänä vuonna paljon osaavaa ja
innokasta työvoimaa. Rikiuksen kehitystyöryhmä jatkaa edelleen
toimintaansa pelialuevastaavan johdolla yhdistyksen foorumeilla.
Luku- ja kirjoitusoikeudet sinne saavat kaikki asiasta kiinnostuneet
esim. ottamalla yhteyttä pelialuevastaavaan.
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Kiimakallion ja Vuohiluoman pelialueisiin ei ole
maanmuokkauslupia, joten näiden alueiden kehittämistä ei
tarvitse käsitellä.

Pelitoiminta
Viikkopelejä järjestetään jälleen tuttuun tapaan joka lauantai
Rikiuksella. Poikkeuksena jos jokin erikoisempi peli pelataan myös
lauantaina. Valoisempina aikoina voidaan järjestää myös arkipelejä
Rikiuksella ja Kiimakalliolla. Kiimakalliolla järjestettiin viime vuonna
yhdet sunnuntaipelit, vaikka siellä voitaisiin pelailla useamminkin
hieman haastavempia pelejä. Vuohiluomalla käydään varmasti
muutama haastavampi vuorokauden mittainen pelitapahtuma.
Kaikkien näiden tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen
kaivattaisiin uusia pelinjohtajia ja suunnittelijoita!
Pelikoulua ei päätetty järjestää tänäkään vuonna innokkaiden
tekijöiden ja osallistujien puuttuessa. Pelinjohtajat ja muutkin
harrastajat voivat järjestää omatoimisesti erilaisia
koulutustilaisuuksia esim. ennen viikkopelejä. Tarvittaessa
hallituksen kautta toiminnalle voi saada avustusta mahdollisia
materiaalihankintoja varten. Viime vuonna järjestettiin kahdet
toiminta-ammunnat ennen varsinaisia viikkopelejä ja tämän
tyyppistä toimintaa voitaisiin järjestää useamminkin.
Uusia pelinjohtajia tarvittaisiin lisää entistä harvemmaksi
tulleeseen joukkoon. Tämä näkyi jo vuoden 2014 syksynä kun yhä
useampi viikkopeli pyöri ilman pelinjohtoa. Viikkopelit pelataan yhä
useammin samalla pelinjohdolla, joka alkaa ennenpitkää näkymään
pelien yksitoikkoisuudessa. Uusia pelinjohtajia ja suunnittelijoita
tarvittaisiin pitämään pelipäivät erilaisina ja ennen kaikkea
monipuolisina erikoisempine peleineen.
Yhdistys järjestää vuoden aikana myös muita tapahtumia,
kuten kirpputoreja ja erilaisilla peliteemoilla varustettuja pelipäivä
normaalien lauantai-pelien lisäksi. Tänä vuonna pyritään jälleen
muutaman vuoden tauon jälkeen löytämään sopiva pelitapahtuma,
johon yhdistys voisi osallistua vaikkapa kokonaisena joukkueena.
Viikkopelien pelaajamäärät saatiin viime vuonna jälleen
nousuun, vaikka pelinjohtoakaan peleihin ei aina saatu.
Pelitoimintaa pyritään suuntaamaan entistä paremmin yhdistyksen
jäsenille esim. ilmaisilla pääsymaksuilla erikoisempiin peleihin.
Pelinjohto kannustaa viikkopeleissään edelleen ryhmän toimintaa
jakamalla osapuolet kaveriporukkojen mukaan.
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Valtakunnalliset tapahtumat
Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa
järjestää suurempaa valtakunnallista pelitapahtumaa,
mutta ideoita pienempii yhdistyksen sisäisiin tapahtumiin
löytyy. Ideat ja innokkaat järjestäjät otetaan mieluusti vastaan
kaikenlaisten tapahtumien suunnittelussa!
Vuohiluoman pidemmistä ja fyysisesti vaativemmista
sissipeleistä voitaisiin kokeilla tiedottaa myös laajemmalle alueelle,
sillä pelit ovat jääneet pääosin lähialueen aktiivisimmista pelaajista
koostuneiksi pieniksi hiippailupeleiksi. Yhdistys ottaa yhdistykseen
kuulumattomilta pienen sisäänpääsymaksun näihin tapahtumiin.

Materiaalit
Rikiuksen kehitystyöryhmässä on tehty suunnitelma ja
laskelma tulevan päätalon katon kunnostuksen kannalta.
Rakennusmateriaali ostetaan paikallisilta yrityksiltä. Rakennuksia
korjataan mahdollisuuksien ja materiaalin puitteissa useampiakin.
Offgame-aluetta varten ollaan hankkimassa traktorikuormallinen
soraa kuran syntymisen estämiseksi. Hopinsäätöpaikalle
suunnitellaan parannuksia rakentamalla mm. seiniä turvallisuuden
parantamiseksi. Hallitus voi pitkin vuotta tehdä päätöksiä
materiaalihankinnoista. Hankintoja on mahdollista tehdä esimerkiksi
järjestettäviin suurempiin valtakunnallisiin peleihin, vuokra-aseisiin
sekä Rikiuksen kehittämiseen.

Yhteistoiminta
Yhdistys tekee pelin järjestämisissä mielellään yhteistyötä
muiden airsoft-yhdistysten kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole
meneillään mitään projektia minkään toisen yhdistyksen kanssa.
Yhdistys osallistuu airsoft-yhdistysten kokoukseen tänä vuonna,
mikäli sellainen järjestetään. Yhdistys suunnittelee osallistumista
Airsoftin edistämis- ja tukiyhdistyksen toimintaan.
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Tiedotus
Uusien harrastajien rekrytoimiseksi yhdistys
kannustaa jäseniään mainostamaan harrastustaan omassa
tuttavapiirissään. Yhdistys keskittää tiedottamistaan
erityisesti vanhemmalle, täysi-ikäiselle väelle josta voisi löytyä myös
potentiaalista yhdistys- ja pelinvetotoimintaan kiinnostunutta
pelaajakuntaa. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan internet- ja
facebook-sivuillaan. Suuremmista pelitapahtumista ilmoitetaan
lisäksi laajemmalle alueelle valtakunnallisella pelikalenterilla. Airsoft
on nykyään jo melko hyvin tunnettu ainakin Jalasjärven alueella,
mutta mahdollisuuksien mukaan yhdistys kertoo mielellään
toiminnastaan lehdissä ja netissä.

