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AIRSOFT

Mikä ihmeen airsoft?

Airsoft on paintball ("splättis") tyyppinen peli, jossa kaksi 
tai useampi joukkuetta pyrkivät voittamaan toisensa pelin 
tavoitteiden mukaisesti. Lähes poikkeuksetta se tarkoittaa 
vastapuolen pelaajien eliminoimista ampumalla heitä 
airsoft-aseella. 

Airsoft kuitenkin eroaa paintballista yllättävän paljon. 
Airsoft on enemmän eläytymispainotteinen vapaa-ajan 
peli, kun taas paintball muistuttaa enemmän kilpaurheilua.
Tosin molempia lajeja voi pelata hyvin monimuotoisesti.

Airsoftissa käytetään 6mm muovikuulia joista ei jää 
väriläiskää vaatteisiin, tämä edellyttää rehellisyyttä 
pelaajilta ja osuman tunnustamista.

Aseet ja varusteet

Aseet muistuttavat oikeita esikuviaan ja toimivat 
joko sähköllä, kaasulla tai käsin jousta virittämällä. 
Lähtönopeus on n. 80-120 m/s aseesta riippuen. 
Hintaa kiväärityyyppiselle aseelle akulla ja laturilla 
varustettuna kertyy 150 eurosta ylöspäin, mutta 
käsinladattavia pistooleita saa noin 40 eurolla. 
Aseita saavat ostaa vain 18 vuotta täyttäneet. 

Koska 6mm ontto muovikuula on kevyt, noin 
0,20 grammaa, sitä ei pitemmältä matkalta tunne 
välttämättä ollenkaan vaatteiden läpi. Toisaalta 
lähietäisyydeltä tullut osuma paljaalle iholle saa 
kyllä aikaan ärräpäitä vanhemmaltakin pelaajalta. 
Siksi silmät on suojattava kunnon silmäsuojaimilla, 
ns. kemistinlasit tai muut halvat työlasit eivät riitä! Kunnon 
suojalaseja myyvät alan liikkeet ja ne maksavat 20-30 eurosta 
ylöspäin. 

Pelaajat käyttävät lähes poikkeuksetta maastopukuja, koska niiden 
takia häntä on vaikeampi havaita. Myös varusteliivit löytyvät lähes 
jokaiselta pelaajalta, koska esimerkiksi lippaita on hankala käyttää
takin tai housujen taskuista. Jokaisen itsensä päätettäväksi jää 
kuinka paljon harrastukseensa panostaa, ketään ei ajeta pois 
vaikka pelaamaan tulisi verkkareissa tai farkuissa. Kunnon 
silmäsuojat täytyy silti löytyä jokaiselta.



PELIPAIKKOJA

RIKIUS
-Yhdistyksen pääpelipaikka.
-Saatu kunnalta käyttöön 2004
-Sijaitsee aivan keskustan tuntumassa.
-Alue n. 5ha, Vanha maatila.

KIIMAKALLIO
-Sopii pidempikestoisiin peleihin
-Suomyrsky-tapahtuman järjestämispaikka
-Paikallisilta maanomistajilta
-Alue n. 78ha. Metsää, kalliota, hiekka-
kenttää, varikko-aluetta.



YHDISTYS
  Jalasjärvi Airsoft Ry perustettiin 09.11.2007. Yhdistyksen tarkoitus 
on ylläpitää ja kehittää airsoft-harrastusta Jalasjärven alueella. Tämä 
pitää sisällään muunmuassa pelialueiden kehittämistä ja pelitoiminnan 
järjestämistä. Tärkeä osa-alue on myös ohjaaminen turvalliseen 
harrastamiseen.
  Yhdistyksellä on hyvät jäsenedut alan yrityksiin. Jäseniä yhdistyksellä 
on yli 80, jäsenten keski-ikä on noin 20 vuotta.
  Yhdistyksen kotisivut http://www.jvisoft.net/

VIIKKOPELITOIMINTA
  Pelipäivänä yhdistyksen pelinjohtajan vetämänä pelataan erilaisia pelimuotoja:  perusmättö, 
pommi, lipunryöstö, talonvaltaus, salkku, VIP, jne. Lisäksi välillä pelataan juonellisia 
tehtäväpainotteisia muutaman tunnin kestäviä "miniskenaarioita".
   Viikkopelit pelataan lauantaisin klo 11 tai 12.00 alkaen. 
Toisinaan pelejä on myös arki-iltaisin. Kaikista peleistä laitetaan 
aina ilmoitus yhdistyksen sivuille, jonka kautta pelaajat voivat 
myös ilmoittaa tulostaan peliin. Pelaajia on paikalla aina n. 30-40.
Viikkopelien pelaajista yli puolet tulee Jalasjärven ulkopuolelta.

Yhdistyksellä on vuokra-aseita joilla harrastuksen kokeileminen
onnistuu helposti. Lisätietoja vuokrauksesta nettisivuilta.

SKENAARIOPELIT
Yhdistys järjestää myös suurempia maksullisia skenaario-tapahtumia.
Näissä toiminta ja juoni on suunniteltu etukäteen ja ne kestävät päivästä jopa
koko viikonlopun mittaisiksi mittelöiksi.

SUOMYRSKY
K13
6-8 tuntia
Nopeatempoista
peliä

KORPIKÄRHÄMÄT
K16 - K18
2-3 päivää
MILSIM-toimintaa ja
sisseilyä


