Maahinkaisen toimintakertomus 2011

1. Yleistä
Maahinkainen on Jyväskylän alueella ja sen lähialueilla toimiva rooli-, strategia- ja
näytelmäroolipeliseura.

2. Tärkeimmät alueet
2.1. Pehmomiekkailu
Maahinkaisen yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on pehmomiekkailutoiminnan
järjestäminen Jyväskylässä. Viikoittaisia ulkotreenejä oli kaksi kertaa viikossa
toukokuusta syyskuuhun ja viikoittainen sisätreenivuoro syyskuusta toukokuuhun.
Lisäksi kerran viikossa järjestettiin erilliset junioritreenit alle 15-vuotiaille, sekä käytiin
esittelemässä lajia useissa tapahtumissa sekä koulujen liikuntatunneilla.
Pehmomiekkailutreeneissä harjoiteltiin miekkailu-tekniikoita.
Pehmomiekkailuharjoituksiin osallistui 10-30 henkeä kerralla.
Maahinkainen Ry:n jäsenet olivat mukana järjestämässä Sotahuutoa vuonna 2011 ja
tapahtuma sai paljon posiitiivista palautetta.
Maahinkaisen jäsenet menestyivät jälleen erinomaisesti Ropeconissa järjestetyssä
pehmomiekkailun SM-kisoissa. Sekä yksilö- että joukkueturnausten voittajat olivat
Maahinkaisen jäseniä.

2.2. Historialliset tanssit
Historialliset tanssit ovat Maahinkaisen toinen päätoimintamuoto.
Tanssiopetusta järjestettiin yhdessä Yliopistoliikunnan kanssa syyskuusta
toukokuuhun viikoittain. Kävijöitä oli noin 15 henkeä kerralla. Tansseissa opeteltiin
erilaisia englantilaisia, ranskalaisia ja italialaisia tansseja keskiajalta barokkiin.
Maahinkainen oli mukana järjestämässä myös huhtikuista historiallisten tanssien
leiriä, johon osallistui 70 henkeä ympäri maata. Maahinkaisen tanssiharrastajat

vierailivat myös muiden seurojen järjestämillä tanssileireillä.
Maahinkainen järjesti esityksen historiallisista tansseista Jyväskylän Yläkaupungin
yö -tapahtumaan.

2.3. Muut Maahinkaisen tapahtumat
2.3.1 Kauhukekkerit

Kauhukekkerit järjestetään perinteiseen tapaan myös vuonna 2011.
2.3.4. Käytiin esittelemässä toimintaa useilla messuilla ja kouluilla.

2.4. Jäsenten harrastustoiminnan tukeminen
Maahinkainen tuki jäsenistönsä harrastustoimintaa mm. kustantamalla
bofferointitreeniviikonlopun leirikeskuksen vuokran.
2.4.1 Kuljetukset harrastustapahtumiin

Maahinkaiset organisoivat yhteiskyytejä lukuisiin harrastetapahtumiin.
2.4.2. Talkoot

Maahinkainen järjesti useita varusteiden ja välineiden korjaus- ja
rakentamistalkoita. Talkoissa ihmiset voivat korjata ja rakentaa varusteita
ja välineitä osaavien ihmisten opastaessa.

2.5. Muut mainittavat asiat
Maahinkaisen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti toiminta-alojensa
tapahtumiin.
Maahinkaisen jäsenet ovat aktiivisia toimijoita Sotahuuto-yhdistys Ry:n
hallituksessa.

3. Toiminnan kehittäminen
Maahinkaisen nettisivujen kehittämistä on jatkettu, mutta se edelleen etenee
hitaasti.

4. Päätöksenteko
Maahinkainen ry:n jokapäiväistä toimintaa hoitaa hallitus, joka on kokoontunut useita
kertoja vuoden aikana lähinnä kohdassa 2 mainittujen tapahtumien järjestämiseksi.

5. Edustukset
Maahinkainen on Suomen liveroolipelaajat ryn jäsen, mutta ei käyttänyt
äänioikeuttaan vuonna 2011.

6. Sisäinen hallinto
Maahinkainen ryn hallitus vuonna 2011
Puheenjohtaja Kari Aliranta
Vapapuheenjohtaja Eetu Kinnunen
Rahastonhoitaja Antti Hallamäki
Sihteeri Arto Lampila
Tiedotusvastaava Karel Suvitie
Boffovastaava Niko Sammalisto
Tanssivastaava Ruusu Nokelainen
Toiminnantarkastaja toimi Juri Lönn

7. Loppulause
Maahinkaisen talous on vakaalla pohjalla. Uusia vastuunkantajia kuitenkin tarvitaan
yhä yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen.

