Jalasjärvi Airsoft Ry
Hallituksen toimintakertomus 2012

Johdanto

Vuosi 2012 oli yhdistyksen viides toimintavuosi. Yhdistyksen
jäsenmäärä laski 14 henkilöllä vuodelta 2011. Yhdistys järjesti jälleen
muutamia erikoisempia pelitapahtumia ja teemapäiviä. Pelinjohtajien ja
yhdistystoimijoiden määrä pysyi kutakuin edellisvuoden tasolla: uusia
saatiin mutta vanhoja jäi sitä mukaa pois aktiivisemmasta toiminnasta.

Jäsenistö

Yhdistys sai vuoden aikana 16 uutta jäsentä. Vastaavasti lähes
kaksinkertainen määrä; 30 vanhaa jäsentä jätti suorittamatta
jäsenmaksunsa. Tavoitteekseen yhdistys asetti 20 uutta jäsentä, joten
tästä jäätiin. Jalasjärveläisten harrastajien määrä on edelleen vähentynyt
ja jäsenistö koostuu edelleen laajemmalta alueelta.

Vuosi

2008 2009

2010

2011

2012

Jäsenmäärä 55

74

73

117

103

Ei. maksua

11

24

19

30

-
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Hallinto

Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana

Joni Viitala

Varapuheenjohtajana

Kalle Seppälä

Pelialuevastaavana

Ville Pentinmäki

Pelitoimintavastaava

Lauri Seppälä

Varajäsenet

Matti Alho
Jani-Matti Ylikoski

Toimihenkilöt
Sihteerinä

Aku Autio

Rahastonhoitajana

Janne Mannila

Pelinjohtajina

Mika Linna
Joni Viitala
Jukka Koivusalo
Lauri Mäenpää

Tilintarkastajana
Elina Knuuttila

Kokoukset
Hallitus kokousti toimintavuotensa aikana 10 kertaa. Kevätkokous
järjestettiin JAKK:ssa 24.3.2012. kokoukseen osallistui 16 yhdistyksen
jäsentä. Suurimpana muutoksena kokouksessa äänestettiin K15-pelien
siirtämisestä omaksi pelipäiväkseen esimerkiksi sunnuntaille, jolloin se ei
veisi enää osuutta lauantaipäivästä.
Syyskokous järjestettiin 17.11.2012 Nuorisotalo Wilholassa. Paikalla oli 15
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen polttavin puheenaihe oli jäsenmaksun
korottaminen, joka lopulta meni läpi äänin 8-7. Vuoden 2013 jäsenmaksu
on siis 10€ ja uusille jäsenille liittymismaksu tämän lisäksi 2€, yhteensä
12€.
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Pelinjohto
Vuosi 2012 alkoi kuuden pelinjohtajan voimin, mutta kaksi
pelinjohtajaa pudotettiin pois epäaktiivisina kevään aikana.
Uusia pelinjohtajia ei heidän tilalleen saatu yrityksistä
huolimatta. Vasta aivan vuoden lopussa kaudelle 2013 saatiin
yksi pelinjohtaja lisää. Uusia pelinjohtajia kaivattaisiin edelleen lisää.
Tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista löytyvät tapahtumat, eli
viikkopelit, pelikoulu sekä talkoot.

Tarkastelujaksona vuosi 2012 (tapahtumia 82)
Nimi

Lisännyt

Puhaltanut

Pelannut

Johto-% ↓

Aktv-%

MikaLinna

44

32

52

62

63

laturi

3

9

22

41

27

Federal

23

19

29

65

35

Choke77

6

11

34

32

42

Tuom-asd aloitti pelinjohtajana vuodenvaihteessa 2012-2013.

Työryhmät
Vuoden aikana ei perustettu uusia työryhmiä, mutta Rikiuksen
kehitystyöryhmässä oli jonkin verran toimintaa. Talkootoimintaa oli vuoden
aikana kuitenkin hyvin vähän ja se oli lähinnä siivoamista ja korjaamista
uusien rakentamisen sijaan. Rikiukselle saatiin Jalasjärven seurakunnalta
laajennusosa.

Pelitoiminta

Järjestetyt tapahtumat
Vuoden aikana pidettiin neljä erikoisempaa maksutonta pelitapahtumaa:
Passimäen Rajavartio, Pelikoulun loppuharjoitus, Suoruoska II ja
Itsenäisyyspäivän sissipelit Vuohiluomalla.
10.3. järjestetty Passimäen Rajavartio keräsi Rikiukselle 84 pelaajaa. Peli
oli kaiken ikäisille tarkoitettu lyhyt skenaariopeli joka kesti noin kuusi
tuntia. Pelikoulun loppuharjoitus pidettiin Vuohiluoman pelialueella ja siellä
testattiin pelikoululaisten kykyä harjoittaa kaikkea oppimaansa ja kokea
yöpyminen maastossa. Peli kesti yön yli 18.-19.5 ja tapahtumaan osallistui
57 pelaajaa. Suoruoska II oli jatkoa edellisvuoden yli 12-vuotiaille
suunnatulle pelille. Peli pelattiin Kiimakalliolla 18.8 ja pelaajia oli 51.
Itsenäisyyspäivänä 6.12. pakkaseen Vuohiluomalle haastaviin olosuhteisiin
päiväksi lähti 13 uskaliakkoa. Yhteistä pelimatkaa muualle päin Suomea ei
järjestetty sopivan pelin puuttuessa.

Pelikoulu

Keväällä järjestettiin jälleen 7-osainen pelikoulu Mika Linnan ja Matti
Jaakkolan suunnittelemana ja ohjaamana. Koulun tarkoituksena oli jälleen
kehittää nuorempien harrastajien pelitaitoja. Kuusi ensimmäistä osaa
sisälsivät rastikoulutusta Rikiuksella ennen viikkopelejä. Viimeinen
seitsemäs osa oli vuorokauden mittainen loppuharjoitus Vuohiluoman
pelialueella. Pelikoulu oli edellisvuoden tapaan ikärajaton ja maksuton.

Jalasjärvi Airsoft Ry
Viikkopelit
Viikkopelien pelaajamäärät olivat tuttuun tapaan
korkeimmillaan keväällä, mutta syksyllä pelaajia ei ollut
normaaliin tapaan. Sen sijaan talvi oli poikkeuksellisen
pelaajarikas. Aktiivisin kuukausi oli huhtikuu, kun pelaajia oli keskimäärin
68. Syksyä vaivasi pelaajakato, mikä saattaa johtua kylmyydestä ja
sateisuudesta edellisvuoteen verrattuna. Aktiivisesta pelaajakunnasta
pääosa koostuu Seinäjoen lähialueen harrastajista, eikä niinkään
jalasjärveläisistä. Yhdistyksen jäsenmäärä putosi edellisvuodesta, mutta
pelaajia on ollut silti keskimäärin enemmän.
Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä pelaajamääristä
kuukausittain. Taulukon tiedot perustuvat tapahtumakalenterin lukuihin.
Keskimääräinen
pelaajamäärä
Kuukausi

Vuosi 2011 Vuosi 2012

Tammikuu

20

51

Helmikuu

16

39

Maaliskuu

34

56

Huhtikuu

51

68

Toukokuu

48

63

Kesäkuu

21

37

Heinäkuu

30

48

Elokuu

47

44

Syyskuu

58

55

Lokakuu

61

41

Marraskuu

57

42

Joulukuu

63

29

Keskimäärin

42

48
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet

Keväällä sattui pelin aikana kaatuminen, jonka seurauksena
pelaajan ranne murtui. Pelinjohtajan ja muiden pelaajien
ansiosta paikalle saatiin nopeasti hälytettyä apua ja pelaaja
saatiin lääkäriin. Loppuvuodesta peleissä oli muutamia
tapauksia, joissa peleihin oltiin tultu liian tehokkailla tarkkuuskivääreillä.
Tarkkuuskivääreiden lähtönopeuksista on vastaisuudessakin huolehdittava,
etteivät ne pääse peleihin aiheuttamaan vaaratilanteita. Varsinaisten
pelejen jälkeen sattui muutama vahinkolaukaus offgame-alueella. Alla
oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien ilmoituksiin
yhdistyksen keskustelufoorumilla.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet
Mitä on sattunut

Vuosi 2010

Vuosi 2011

Vuosi 2012

Offarilla ampumiset

3

1

2

Kuula korvassa

1

Polvi

2 (sama kivi)

Hiusmurtuma

1

Murtuma

1

Nilkka

1

Hampaan lohkeaminen

2

Toisen osoittelu aseella
ilman silmäsuojausta

1

Pelialueelle eksynyt
ulkopuolinen

1

Pelialueella liian tehokas
ase
Yhteensä

2
10

3

5
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Muu toiminta
Yhdistys järjesti kahdet teemapelipäivät ja kirpputorit pelien
yhteydessä. Keväällä pidetyssä teemapäivässä oli teemana
ensiapu ja ensiapukouluttajaksi saatiin SPR:n Sofia Keski-Kasari.
Päivän aikana käytiin läpi mahdollisia tapaturmia peleissä ja
miten kannattaa toimia sellaisen sattuessa. Syksyllä paistettiin ja juotiin
yhdistyksen tarjoamaa makkaraa ja mehua. Yhdistys muisti Mika Linnaa
17.11. kiitoksena pelinjohtajana tekemästään työstä.
Yhdistys osallistui 28.1.2012 Harrastetapahtumaan Jalasjärven
koulukeskuksessa. Paikalla oli useita paikallisia yhdistyksiä esittelemässä
omaa toimintaansa. Helmikuussa yhdistykseltä oli kaksi esittelijää
tutustuttamassa Jalasjärven reserviliäisiä airsoftiin heidän
vuosikokouksensa yhteydessä. Kolme esittelijää oli myös Ilmajoella
Pojanluomalla pitämässä turvallisuusinfoa aloitteleville harrastajille.
Kesähelteellä 29.7. yhdistys piti Lamminjärvellä leikkimieliset onkikisat.
Paikalle saapui kuusi kalamiestä. Voittaja Ville ”Bund” Pentinmäki sai
ensimmäisenä yhdistyksen kiertopalkinnon, joka jaetaan vuosittain
tapahtumassa jonka ei välttämättä tarvitse liittyä airsoftiin.
Yhdistys oli mukana Jurvassa 14.-16.9. järjestetyssä NikkariJotoksessa
rastinpitäjänä. Rastissa kuvattiin airsoft-asein tuliylläkköön joutumista ja
siitä irtautumista. Rastin järjestämisestä saatiin hyvää palautetta ja
yhdistystä toivottiin mukaan jatkossakin.

Talous
Yhdistyksen tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi noin 860 euroa. Myös tänä
vuonna yhdistys teki viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen suuria
hankintoja hankkimalla lisää kuusi kappaletta vuokra-aseita
lisävarusteineen. Yhdistys ei järjestänyt tänäkään vuonna suurempaa
pääsymaksullista peliä, josta olisi saatu menoja korvaavia varoja. Näistä
menoista huolimatta yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa.
Tilinpäätöksestä löytyvät eriteltyinä tarkemmat tiedot yhdistyksen
taloudesta.

Hankinnat
Kuten edellä jo mainittiin, yhdistys hankki vuoden aikana kuusi uutta
vuokra-asetta, jolloin aseiden kokonaismäärä saatiin kasvatettua
yhdeksään. Lisäksi samalla hankittiin lisää akkuja, kuulia ja suojalaseja.
Telttoja varten hankittiin kaksi kappaletta telttapohjia ja myrskylyhtyjä,
kirves, sekä kyllästettä suojaamaan vedeltä. Yhdistyksen vanhan
kronometrin akku tuli tiensä päähän ja se päätettiin korvata uudella.

Yhteistoiminta ja avustukset

Vuonna 2012 yhdistys teki yhteistyötä reserviläisten kanssa. Ensin
alkutalvesta esittelytilaisuudessa Jalasjärven Reserviläisten
vuosikokouksessa ja syksyllä NikkariJotoksella Jurvan Reserviläisten kanssa.
Kaivattua vanhempaa harrastajakuntaa ei ainakaan vielä näistä
tilaisuuksista saatu, mutta kaikenkaikkiaan niitä kannattaa järjestää
harrastusmahdollisuuden esilletuomiseen. Jalasjärven kunta myönsi jälleen
yhdistykselle vuosittaisen tukirahan.

