
Jalasjärvi Airsoft Ry

Hallituksen toimintakertomus 2014

Johdanto
2014 alkoi yhdistyksen seitsemäntenä toimintavuotena.
Jäsenmäärään saatiin parannusta kahdeksalla henkilöllä vuoteen 2013 
verrattuna. Vuosi kulki totutulla kaavalla: erikoisempia ja suurempia pelejä 
järjestettiin muutamia, ja yhdistystoimijoihin liittyi uusia sitä mukaa kun 
vanhoja jäi jälleen pois aktiivisesta toiminnasta.

Jäsenistö
Yhdistys sai vuoden aikana 25 uutta jäsentä ja vain 14 vanhaa jäsentä jätti 
jäsenmaksunsa suorittamatta. Tavoitteena oli saada 30 uutta jäsentä, josta
jäätiin hitusen tänäkin vuonna. Jalasjärveläisten harrastajien määrä on 
pienoisessa kasvussa varsinkin nuorempien harrastajien osalta. Muuten  
jäsenistö koostuu edelleen laajemmalta alueelta. Kauimpaa tulevat 
aktiiviharrastajat ja jäsenet kulkevat pääosin akselilta Ikaaliset-Kauhajoki-
Isokyrö-Lappajärvi-Alavus. Enemmistö harrastajista kulkee edelleen 
Seinäjoelta.

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jäsenmä
ärä

55 74 73 117 103 70 78

Ei. 
maksua

- 11 24 19 30 52 14
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Hallinto
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana Joni Viitala

Varapuheenjohtajana Tuomas Suni

Pelialuevastaavana Lauri Seppälä

Pelitoimintavastaava Lauri Mäenpää

Varajäsenet
Aku Autio

Aleksi Turpeinen

Toimihenkilöt
Sihteerinä Aku Autio

Rahastonhoitajana Kalle Seppälä

Pelinjohtajina Joni Viitala

Lauri Mäenpää

Tuomas Suni

Jarkko Mäkelä

Saku Ollikainen

Tilintarkastajana
Elina Knuuttila

Kokoukset
Hallituksella oli vuoden aikana seitsemän kokousta. Yhdistyksen 
kevätkokous pidettiin 26.4.2014 JAKK:n Pappilassa ja paikalla oli 12 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen pelialueet ja 
mahdollisuudet erilaisten pelejen järjestämisestä niillä. Lisäksi keskusteltiin
Rikiuksen offgame-alueen parantamisesta ja erilaisista 
materiaalihankinnoista.

Syyskokous järjestettiin 22.11.2014 Wilholassa ja paikalla oli 13 jäsentä. 
Hallituksen esityksestä pääteettiin kokouksessa esittää ikärajan 
asettamista yhdistyksen peleihin. Äänestyksen jälkeen todettiin, että 
vuodesta 2015 alkaen yhdistyksen järjestämissä peleissä olisi 10-vuoden 
ikäraja. Alle 10-vuotiaat saavat osallistua peleihin yli 15-vuotiaan valvojan 
seurassa. Lisäksi hallitus velvoitettiin toimiin varainkeruuseen vuotta 2017 
ajatellen, jolloin yhdistys täyttää 10 vuotta ja itsenäinen Suomi 100 vuotta.
Kertyneet varat lahjoitettaisiin esim. sotaveteraanijärjestölle.
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Pelinjohto
Vuosi 2014 pelattiin edellisvuodelta tuttujen pelinjohtajien
alaisuudessa. Pari pelinjohtajaa oli loppusyksystä koe-ajalla,
mutta heidät pudotettiin pois epäaktiivisuuden vuoksi.
Innokkaita pelinjohtajia tarvitaan edelleen lisää varmistamaan
pelipäivien monipuolisuus ja jakamaan työtaakkaa. Pelinjohtajien muiden 
kiireiden vuoksi loppuvuodesta alkoi olemaan pelipäiviä ilman virallista 
johtoa. Tällöin paikalla olleet vanhemmat harrastajat ottivat peleistä 
osittain vetovastuun.

Tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista löytyvät tapahtumat, eli 
viikkopelit, pelikoulu sekä talkoot.

Tarkastelujaksona vuosi 2014 (tapahtumia 67)

Nimi  Lisännyt  Puhaltanut  Pelannut  Johto-% ↓ Aktv-%  

Federal 16 8 13 62 20

Gustaa 3 9 16 56 24

laturi 47 23 34 68 51

S4kk3 0 3 5 60 7

Tuom-asd 1 6 12 50 18

Pelinjohtajat pysyivät samoina koko vuoden. Pelinjohtajakokelaina olivat 
MikaLinna ja bonca, mutta he eivät pitäneet kokonaista pelipäivää.

Työryhmät
Uusia työryhmiä ei perustettu. Rikiuksen kehitystyöryhmä hiljentyi vuoden 
ajaksi, eikä julkisia talkoitakaan järjestetty yhtäkään. Hallituslaisten 
toimesta Rikiuksen alueella suoritettiin pieniä siivoustöitä. Loppusyksystä 
Rikiuksen päätalon purkutuomion johdattamana ryhmä aktivoitui 
miettimään vuodelle 2015 päätalon katon korjausprojektia, joka 
suunniteltiin toteutettavaksi keväälle.

Pelitoiminta

Järjestetyt tapahtumat
Tynnyri-Ilves, 22.3.2014
Edellisvuoden tapaan Ilvesjoella pelattiin K12-ikärajalla varustettu 
erikoispeli. Pelissä oli kaksi osapuolta omine tehtävineen. Peli kesti 
yhtäjaksoisesti noin kuusi tuntia. Pelaajia oli 49. Pelialueen ja ideoinnin 
sekä suunnittelun tarjosi Rami Hietanen ja Ari Hietanen. Lauri Mäenpää 
vastasi pelinjohdollisesta toiminnasta.

A Good Day To Undie Hard 12.-13.4.2014 (peruttu)
Thibault Charloisin suunnittelema eläytymispainotteinen skenaariopeli 
sijoitettuna zombie-epidemian vallanneeseen maailmaan. Peli peruttiin 
vähäisen osanottajamäärän takia.
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Operaatio Elohopea 23.8.2014

Kiimakalliolla järjestetty isompi peli, jossa kaksi osapuolta 
ottivat toisistaan mittaa. Pelin painopisteinä komentoketjun 
käyttäminen, taistelijan toiminta ryhmässä, sekä ryhmien 
yhteistyö joukkueen tavoitteiden saavuttamiseksi. Peliin 
osallistui 77 pelaajaa. Pelin suunnittelusta ja johtamisesta vastasi Jarkko 
Mäkelä.

Mettäpartio 2014 29.8.2014
Jatkoa edellisvuoden Perholaisten Partiosota -tyyppiselle pelisarjalle, jossa 
partiot kilpailevat toisiaan vastaan keräten eriarvoisia objekteja 
Vuohiluoman maastosta keräten pisteitä. Osallistujia tämän syksyn peliin 
oli 16. Voittajapartio oli jälleen Kihniö. Pelin ideoivat ja toteuttivat Matti 
Jaakkola ja Lauri Mäenpää.

Itsenäisyyspelit 7.12.2014
Lauri Mäenpään järjestämä K16-sisseilypeli Vuohiluoman pelialueella. 
Paikalla oli 11 pelaajaa.

Muita pelitapahtumia:

Iltapelit ja Kiimakallion pelit

Vuoden aikana järjestettiin kahdet iltapelit kesäkuussa 18.6. pelaajia oli 28 
ja 26.6. 13. Pelipaikkana molemmissa toimi Rikius. Kiimakalliolla pelattiin 
yhdet sunnuntai-pelit 6.7. Paikalla oli 29 pelaajaa.

Toiminta-ammunta 12.4. & 19.7.

Kahtena lauantaina ennen viikkopelejä Matti Jaakkola piti toiminta-
ammuntaharjoituksia, joissa ammuttiin tauluja kelloa vastaan 
mahdollisimman tarkasti ja nopeasti. Tapahtumissa korostuivat erityisesti 
oikeaoppinen aseen käsittely ja turvallisuus. Mukana tapahtumissa oli ensi 
kerralla 10 ja toisella kertaa seitsemän harrastajaa.

Viikkopelit
Vuonna 2014 pelaajamäärissä ei ylletty aivan vuoden 2012 tasolle, mutta 
parannusta muihin edellisiin vuosiin verrattuna saatiin. Viikkopelien kanssa
päällekkäin järjestettiin kaksi pelitapahtumaa: toinen maaliskuussa ja 
toinen elokuussa ja näitä viikkopelejä ei ole otettu laskuun, koska paikalla 
ei ole ollut pelinjohtoa. Yllättävää kyllä pelaajamäärät ovat pysyneet 
hyvinä, vaikka varsinkin syksy pelailtiin pitkälti ilman yhdistyksen virallista 
pelinjohtoa. Tällöin pelaajia saapuu huomattavasti normaalia vähemmän 
peleihin. Ainoastaan neljänä kuukautena pelaajamäärät olivat keskimäärin 
pienemmät kuin vuonna 2013.

Leudon talven vuoksi alkukeväästä pelaajia riitti paljon. Kevät ja syksy 
olivat normaaliin tapaan kaikkein vilkkainta aikaa. Eniten pelaajia riitti 
huhtikuussa, jolloin pelaajia oli keskimäärin 62.

Viikkopelejen pelaajat saapuvat yhä laajemmalta alueelta, vaikka suurin 
osa onkin Seinäjoen lähiympäristöstä. Pääosa pelaajista saapuu 
viikkopelehin akselilta Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Lappajärvi-Alavus. Myös 
jalasjärvisten harrastajien määrä on lisääntynyt varsinkin nuorempien 
pelaajien kohdalla. Viikkopelien keski-ikä on edelleen noin 15-vuotta, ja 
aktiiviharrastajiin saatiin lisää ns. vanhempaakin väkeä. Edellisvuotta 
useampi myös maksoi yhdistyksen jäsenmaksun.
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Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä
pelaajamääristä kuukausittain. Taulukon tiedot perustuvat
tapahtumakalenterin lukuihin.

Keskimääräinen pelaajamäärä

Kuukausi 2011 2012 2013 2014

Tammikuu 20 51 34 41

Helmikuu 16 39 28 44

Maaliskuu 34 56 29 56

Huhtikuu 51 68 35 62

Toukokuu 48 63 46 48

Kesäkuu 21 37 25 28

Heinäkuu 30 48 37 32

Elokuu 47 44 29 40

Syyskuu 58 55 51 45

Lokakuu 61 41 46 53

Marraskuu 57 42 50 40

Joulukuu 63 29 31 25

Keskimäärin 42 48 37 43
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet
Vuonna 2014 selvittiin vähäisellä määrällä onnettomuuksia.
Kesän aikana viikkopeleissä tapahtui yksi ranteen
venähtäminen ja jalan revähtäminen. Lisäksi ikäviä kasvoihin
kohdistuneita osumia sattui muutama, mutta näiltä pystyy
suojautumaan koko kasvot peittävällä suojamaskilla. Ritiläsuojalaseihin 
osunut kuula hajosi yhdet pelaajan silmille, levittäen kuulasilppua pelaajan 
silmille. Käytetty kuula oli laatuvalmistajalta, eli oletettavasti kuulassa oli 
jonkinlainen valmistusvirhe. 

Alla oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien 
ilmoituksiin yhdistyksen keskustelufoorumilla.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet

Mitä on sattunut 2010 2011 2012 2013 2014

Offarilla ampumiset 3 1 2

Kuula korvassa 1

Polvi 2

Hiusmurtuma 1 1

Murtuma 1

Nilkka 1

Hampaan
lohkeaminen

2 2

Toisen osoittelu
aseella ilman

silmäsuojausta 1

Pelialueelle eksynyt
ulkopuolinen

1

Pelialueella liian
tehokas ase

2

Kaatumisesta johtunut
vahinko

1

Ampiaisenpisto 1

Pelaajan häirintä 1

Kuulan aiheuttama
vahinko

1 2

Revähtäminen 1

Yhteensä 10 3 5 6 4
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Muu toiminta
6.4 järjestettiin ensi kertaa yhdistyksen marssitapahtuma.
Tapahtumaan osallistui 10 yhdistyksen jäsentä ja yhden jäsenen
koirakin saatiin mukaan. Patikka suoritettiin Rikiuksen
parkkipaikalta Kärjenmäen kodalle, jossa paisteltiin makkarat.

27.4. Kevätkokouksen jälkeisenä sunnuntaina suunnattiin pikkubussilla 
Ylöjärvelle Supernovan liikkeeseen kevätretkelle. Varustekauppoja tehtiin 
jälleen useamman satasen edestä! Mukana reissussa oli 10 jäsentä.

17.5. Pidettiin ennen normaaleja viikkopelejä jälleen erikoisemmat 
teemapelit. Tällä kertaa teemana oli ”ei sotilaspukuja”, eli porukka pelaili 
suurimmaksi osaksi verkka-asuissaan! Samana aamupäivänä pidettiin 
Rikiuksen parkkipaikalla myös kirpputoritapahtuma.

Syksyn aikana ei järjestetty erikoisempia tapahtumia. 11.12. Yhdistyksestä 
oli juttu Kunnallissanomissa liittyen tulevaan päätalon kattoprojektiin. 
Alkuvuodesta yhdistys myi tuttuun tapaan edellisvuodelta kertyneet 
löytötavarat, joiden perään ei oltu kyselty. Yhdistys palkitsee Milgear-
lahjakortilla Toni Säynäjoen aktiivisimpana pelaajana jäsenistöstään. Janne 
Mannilalle päätettiin antaa palkinnoksi muki huomauttamisestaan kunnan 
asettamasta päätalon purkutuomiosta.

Talous
Yhdistyksen vuoden 2014 tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 658€. 
Vuoden aikana ei tehty suurempia hankintoja. Yhdistys sai poikkeuksellisen
paljon tuloja vuokra-aseista ja muista myyntituotteistaan. Uutena 
myyntituotteena tuli yhdistyksen huppari. Yleisavustusta kunnalta saatiin 
500€. Rahaa meni suurimmalti osin vuokravälineiden ostoon ja korjauksiin,
sekä muuhun pelimateriaalin ostoon. Talous on hyvällä pohjalla ajatellen 
tulevaa päätalon korjausprojektia. Tarkempaa tietoa yhdistyksen 
taloudesta löytyy tilinpäätöksestä.

Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistys sai Jalasjärven kunnalta vuosittaisen avustusrahan 500€. Yhdistys 
hankki uudeksi yhteistyökumppanikseen airsoft-liike Tradesoftin. 
Vastaavasti Airsoftnurkka poistettiin yhteistyökumppaneista. Yhdistyksen 
jäseniä kävi pelaamassa vuoden aikana mm. Ruotsissa Berget 12 
-tapahtumassa 25.-28.6., Invaasiossa 7.6., sekä Carrington Eventissä 2.-
3.8.
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