Jalasjärvi Airsoft Ry
Hallituksen toimintakertomus 2013

Johdanto

Vuosi 2013 oli yhdistyksen kuudes toimintavuosi. Yhdistyksen
jäsenmäärä laski peräti 33:lla henkilöllä vuodelta 2012. Yhdistys järjesti
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 20 uutta jäsentä ja 52 vanhaa jäsentä jätti
jäsenmaksunsa suorittamatta. Määrä on lähes kaksinkertainen vuoteen
2012 verrattuna. Tavoitteena oli saada 25 uutta jäsentä, josta jäätiin
hitusen tänäkin vuonna. Jalasjärveläisten harrastajien määrä on edelleen
vähentynyt ja jäsenistö koostuu edelleen laajemmalta alueelta. Kauimpaa
tulevat aktiiviharrastajat ja jäsenet kulkevat pääosin akselilta KihniöKurikka-Lappajärvi-Ähtäri.

Vuosi

2008 2009

2010

2011

2012

2013

Jäsenmäärä 55

74

73

117

103

70

Ei. maksua

11

24

19

30

52

-
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Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana
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Tuomas Suni
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Lauri Mäenpää
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Kalle Seppälä
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Tuomas Suni
Jukka Koivusalo
Jarkko Mäkelä
Saku Ollikainen
Mika Linna

Tilintarkastajana
Elina Knuuttila

Kokoukset

Hallituksella oli vuoden aikana 10 kokousta. Yhdistyksen kevätkokous
pidettiin 6.4.2013 Wilholassa. Paikalle saatiin 13 jäsentä. Kokouksessa
käytiin keskustelua nettisivujen sisällön parantamisesta, sekä pelialueella
tarvittavista turvallisuusmuutoksista hopinsäätöpaikalla ja Rikiuksen
rajojen paremmasta merkitsemisestä.
Syyskokous järjestettiin 9.11.2013 Wilholassa. Paikalla oli 11 jäsentä.
Kokouksen puheenaiheina olivat yhdistyksen toiminnan monipuolistaminen
lajin ulkopuolellekkin ja tarkentaa toimintaansa jäsenille. Jäsenhakemusta
päätettiin uudistaa helpottamaan yhteydenottoja yhdistyksen jäseniin.
Pistoolien ja revolvereiden lähtönopeudet päätettiin rajata 126m/s.
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Pelinjohto
Vuosi 2013 aloitettiin viidellä pelinjohtajalla. Keväällä yksi
pelinjohtaja jättäytyi pois, mutta tilalle saatiin kaksi uutta pelien
vetäjää. Loppusyksystä myös toinen pelinjohtaja jäi remmistä
pois, eli vuoden loputtua porukassa oli saman verran
pelinjohtajia kuin vuoden alettuakin. Innokkaita pelinjohtajia tarvitaan
edelleen lisää varmistamaan pelipäivien monipuolisuus ja jakamaan
työtaakkaa.
Tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista löytyvät tapahtumat, eli
viikkopelit, pelikoulu sekä talkoot.

Tarkastelujaksona vuosi 2013 (tapahtumia 84)
Nimi

Lisännyt

Puhaltanut

Pelannut

Johto-% ↓

Aktv-%

MikaLinna

16

13

29

45

35

laturi

20

16

38

42

45

Federal

37

19

36

53

43

Choke77

1

3

11

27

13

Tuom-asd

1

8

23

35

27

Gustaa

3

5

11

45

13

S4kk3

6

7

13

54

15

MikaLinna jättäytyi pelinjohtajista kevään aikana. Tilalle saatiin Gustaa ja
S4kk3. Choke77 jäi pois loppusyksystä.

Työryhmät
Uusia työryhmiä ei perustettu ja Rikiuksen kehitystyöryhmä jatkoi
toimintaansa vanhaan tapaan. Vuoden aikana pidettiin viidet talkoot, joissa
korjattiin Saluunan katto, sekä rakennettiin tie metsäpuskan läheisyyteen.
Tien päähän alettiin rakentaa toista kylää ja pystyyn saatiin kesän aikana
kolme rakennusta. Pelejä pystyttiin siirtämään uuteen kylään pelkän pihaalueen sijasta. Lisäksi talkoissa oli tuttuun tapaan pieniä korjaustöitä ja
alueen siivousta. Talkoisiin osallistujat päätettiin vakuuttaa tapaturmien
varalta.

Pelitoiminta
Järjestetyt tapahtumat
Operaatio Ilveshukka, 13.4.2013
K12 ikärajalla Ilvesjoella pelattu peli lumisessa, märässä ja hyisessä
kevätkelissä. Pelissä oli kaksi pääosapuolta, ja kolmas häiritsevä osasto.
Peli kesti yhtämittaisesti n. 6 h.
Pelialueen ja ideoinnin sekä suunnittelun tarjosi Rami Hietanen ja Ari
Hietanen, sekä Mika Linna vastasi pelinjohdollisesta toiminnasta.
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Taisteluleiri 2013, 7-8.6.2013
Mika Linnan kehittämä peli nuoremmille harrastajille ja samalla
konkareillekkin. Toista osapuolta komensi Linna itse ja toista
Matti Jaakkola. Peleissä tarkoitus oli tutustuttaa
kokemattomampia pelaajia pitempään peliin sekä kouluttaa
heitä toimimaan oikein vallitsevissa olosuhteissa ja tehtävissä. Peli oli
hyvä, mutta koulutusta ei ehditty samassa rytäkässä tehokkaasti
järjestämään, ja koulutus jäikin vähälle. Lopputulemana päätimme jatkossa
järjestää vastaavan koulutuksen erillään peleistä.
Mettäpartio, 23.-24.8.2013, K15
Osittain Perholaisten ”Partiosota”- pelistä poimittu idea, missä partiot
kilpailevat toisiaan vastaan keräillen eri arvoisia objekteja metsästä, ja
näin saaden pisteitä. Lopuksi pisteet laskettiin ja voittajana selvisi
Kihniöläisten porukka.
Ideoijina ja toteuttajina Matti Jaakkola sekä Lauri Mäenpää
Gangster city, 27.7.2013 (peruttu)
Aleksi Turpeisen ja Lappajärvi airsoftin kehittämä larppaushenkinen
gangsteripeli, jossa JVI-softin oli määrä tukea fyysisesti pelin toteutusta
tarjoamalla pelipaikka, ja tukea järjestämiseen. Peli ei toteutunut vähäisen
osallistujamäärän vuoksi.
Bessarabia (peruttu)
Zinnsoldatenin ideoima valtakunnallinen peli 80-90-luvun varusteilla, missä
osapuolina maahanlaskujoukot, sekä NATO-joukot. Peliin suunniteltii
monimuotoisia tehtäviä, missä olisi myös käytetty maalihenkilöitä
järjestäjän toimesta. Peli peruttiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi
Puskaruoska 2, 6.9.2013
Pimeäpeli rikiuksella, missä osapuolten aseisiin teipattiin osapuolen
värinen led-valo tuoden vaihtelua normaaleihin peleihin. Peleissä kaksi
osapuolta ja hallittavia pisteitä.
Idean kehittäjänä ja pelin suunnittelijana Matti Jaakkola.
Itsenäisyyspelit 6.12.2013
Joni Viitalan järjestämä sisseilypeli vuohiluomalla itsenäisyyspäivänä.

Pelikurssi
Keväällä järjestettiin pelikurssi. Osanottajia oli ensimmäisellä kertaa 10,
joista 4 järjestäjiä. Toisella kertaa 6, joista 4 järjestäjiä. Kursseilla aiheena
ensimmäisessä osassa oli yksittäisen taistelijan taidot, sekä perus- ja
nippelitietoa airsoftista ja varusteista. Toisessa osassa tarkoitus oli käydä
taistelijaparin toimintaa sekä ryhmätoimintaa läpi, mutta kahdella
osallistujalla koulutus jäi taisteluparin toiminnaksi.
Vastuuhenkilöinä tapahtumissa oli Tuomas Suni ja Lauri Mäenpää.

Muita pelitapahtumia:
Iltapelit
Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 11 iltapeliä, joista kahdeksan toteutui.
Paikalla iltapeleissä oli keskimäärin 15 pelaajaa. Paikkana kaikissa oli
Rikius. Myös Kiimakalliolle koitettiin järjestää yksi pelipäivä, mutta se ei
toteutunut pelaajapuutteen takia. Vappuna pidettiin ylimääräinen
pelipäivä, paikalla oli 29 pelaajaa.
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Viikkopelit

Vuoden 2013 aikana viikkopelien keskimääräinen pelaajamäärä
väheni pariin edellisvuoteen verrattuna. Tämä selittyy osittain
sillä että vuoden aikana järjestettiin tavallista enemmän
erikoisempia pelitapahtumia päällekkäin normaalien viikkopelien kanssa.
Tällöin normaaleihin viikkopeleihin ei riittänyt pelaajia niin paljon kuin
normaalisti. Lisäksi vuoden aikana oli tavallista enemmän viikkopelejä
ilman virallista pelinjohtoa, jolloin pelaajia saapui paikalle huomattavasti
normaalia vähemmän.
Tapansa mukaan loppukevät ja syksy olivat vilkkainta aikaa peleissä.
Keväällä pelaajia oli normaalia vähemmän edellisvuoteen katsottuna.
Vastaavasti syksyllä väkeä oli enemmän kuin vuoden 2012 syksynä.
Aktiivisin kuukausi oli syyskuu 51:llä pelaajalla.
Pelaajakunta käsittää pelaajia yhä laajemmalta alueelta ja jalasjärvisten
harrastajien määrä on edelleen vähentynyt. Vuoden aikana sekä
yhdistyksen jäsen-, että pelaajamäärä vähentyivät molemmat, vaikka
määrä kyllä lähtikin vuoden lopussa taas nousuun. Pelaajakunta on myös
aiempaa nuorempaa.
Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä pelaajamääristä
kuukausittain. Taulukon tiedot perustuvat tapahtumakalenterin lukuihin.
Keskimääräinen pelaajamäärä
Kuukausi

Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013

Tammikuu

20

51

34

Helmikuu

16

39

28

Maaliskuu

34

56

29

Huhtikuu

51

68

35

Toukokuu

48

63

46

Kesäkuu

21

37

25

Heinäkuu

30

48

37

Elokuu

47

44

29

Syyskuu

58

55

51

Lokakuu

61

41

46

Marraskuu

57

42

50

Joulukuu

63

29

31

Keskimäärin

42

48

37
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet

Vuoden aikana sattui kaksi hampaan menetystä/lohkeamista.
Toisessa tilanteessa oli huonoa tuuria kuulan tullessa huonosta kulmasta
juuri hampaaseen katkaisten sen. Hampaan lohkeamistilanteessa oltaisiin
voitu välttyä hampaan vahingoilta jos sarjatulen sijaan oltaisiin käytetty
kertatulta ja ammuttu vartaloon. Syksyn aikana tapahtui mm. kaatuminen,
jossa ase osui pelaajaa kasvoihin aiheuttaen huulen halkeamisen.
Ampiaisen pistoja tuli kun pelaaja käveli vahingossa ampiaispesän päälle.
Pelin häirinnässä toinen pelaaja ammuskeli tahallaan toista pelaajaa ennen
kuin peli oli edes käynnissä. Kuulan aihettama vahinko tuli kun pelaajaa
ammuttiin päähän lähietäisyydeltä pelitilanteessa. Alla oleva taulukko
onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien ilmoituksiin yhdistyksen
keskustelufoorumilla.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet
Mitä on sattunut

Vuosi 2010 Vuosi 2011

Offarilla ampumiset

3

Kuula korvassa

1

Polvi

2

Hiusmurtuma

1

1

Murtuma

Vuosi 2012

Vuosi 2013

2

1

Nilkka

1

Hampaan lohkeaminen

2

Toisen osoittelu aseella
ilman silmäsuojausta

2

1

Pelialueelle eksynyt
ulkopuolinen

1

Pelialueella liian tehokas
ase

2

Kaatumisesta johtunut
vahinko

1

Ampiaisenpisto

1

Pelaajan häirintä

1

Kuulan aiheuttama vahinko

1

Yhteensä

10

3

5

6
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Muu toiminta
Yhdistys järjesti tuttuun tapaan teemapelit ja kirpputorit
syksyllä ja keväällä ennen varsinaisia pelejä. Molemmilla
kerroilla teemana oli vemppupelit, eli aseiksi näihin peleihin
hyväksyttiin ainoastaan jousitoimiset aseet.
16.3 Rikiuksella järjestettiin ennen viikkopelejä pienimuotoinen
suunnistukseen tutustuminen. Aiheena karttamerkit, mittakaavat, kartta
yleensä, suunnanotto ja pieni harjoitus. Järjestäjänä Mika Linna ja Risto
Koskilahti kertomassa suunnistuksesta paikallisena harrastajana.
27.4. Jalasjärven Kuplahallilla järjestettiin edellisvuoden tapaan
Perheliikuntatapahtuma eri yhdistyksien toiminnan esittelemiseksi. Kalle
Seppälä, Janne Mannila, Mika Linna ja Ville Koskela olivat esittelemässä
yhdistyksen toimintaa. Samaan aikaan Savonlinnassa oli 26.-28.4.
järjestetty Suomen Airsoft yhdistysten vuositapaaminen. Tapahtumassa
yhdistyksen toimijat tutustuivat toisiinsa ja kokoustivat harrastuksen
polttavista puheenaiheista, sekä kävivät tietysti pelaamassa. Paikalla olivat
Joni Viitala, Tuomas Suni ja Lauri Seppälä.
Sunnuntaina 5.5. järjestettiin yhdistyksen jäsenille ostosreissu Ylöjärvelle
yhdistyksen yhteistyökumppanien PCB-airsoftin ja Supernovan liikkeisiin.
Retkelle lähti 13 jäsentä. 15.7. yhdistyksestä oli juttu JP Kunnallissanomissa
Yhdistyksen Valokeilassa -juttusarjassa. 21.9. pidettiin Rikiuksella
tutustumispäivä airsoftiin. Paikalla järjestettiin ase-ammuntaa, sekä
varuste-esittelyjä. Tapahtumaa mainostettiin ympäristön lehdistössä ja
paikalle saatiin mukavasti kävijöitä tutustumaan harrastukseen. Mukaan
toimintaan saatiin muutama uusi harrastajakin. Myös tästä tapahtumasta
oli juttu JP Kunnallissanomissa 26.9. Joulukuussa Matti Alho ja Joonas Moisio
koostivat Youtubeen yhdistystä lyhyesti käsittelevän uutisvideon osana
koulutyötään.

Talous
Yhdistyksen vuoden 2013 tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 450€.
Vuoden aikana ei ollut suuria hankintoja edellisvuosien tapaan. Yhdistys sai
keväällä Jalasjärven kunnalta tavallista suuremman avustusrahan
toiminnalleen. Myös pienemmistä tapahtumista saadut pelimaksut ja
vuokra-aseet toivat viime vuosia enemmän rahaa yhdistykselle.
Yhdistyksen talous on kaikinpuolin vakaalla pohjalla. Tarkempaa tietoa
yhdistyksen taloudesta löytyy tilinpäätöksestä.

Hankinnat

Vuoden aikana ei tehty suuria hankintoja. Hankinnat koostuivat
pelinjohtajien laukkujen parannuksista ja lisäyksistä, sekä
rakennustarvikkeiden ostosta Rikiuksen kehittämiseen. Erikoisempia
pelitapahtumia varten tilattiin savukranaatteja ja paukkuja. Talkoita varten
hankittiin vakuutukset.

Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistys sai Jalasjärven kunnalta vuosittaisen avustusrahan. Edellisvuosista
poiketen yhdistys sai yhteensä 700 euroa. Yhteistoimintaa
reserviläisjärjestöjen kanssa ei vuoden aikana syntynyt. Yhdistys oli
järjestämässä Lappajärvi Airsoftin kanssa yhteistyössä Gangster City -peliä,
mutta peli jäi toteutumatta vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

