
Jalasjärvi Airsoft Ry

Hallituksen toimintakertomus 2015

Johdanto
Vuosi 2015 oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi.
Yhdistyksen jäsenmäärä tippui vuoden aikana edellisvuosista palaten 
melko lähelle perustamisaikojensa lukemia, 62 henkilöön. Yhdistystoiminta 
jatkui vanhalla kaavalla. Muutamia erikoisempia tapahtumia järjestettiin 
normaalien viikkopelejen lisäksi. Talkoita pidettiin myös mm. 
huonokuntoisen päärakennuksen korjaamiseksi. Pelinjohtotoimintaan 
innostui muutamia uusia mukaan vanhojen pois jääneiden tilalle.

Jäsenistö
Yhdistys sai vuoden aikana vain 9 uutta jäsentä tavoitteen ollessa 20. 32 
jäsentä jätti jäsenmaksunsa hoitamatta ja heidän jäsenyytensä poistettiin. 
Jäsenistö koostuu pääosin edelleen Jalasjärveä ympäröivästä alueesta. 
Kauimpaa tulevat aktiiviharrastajat ja jäsenet kulkevat pääosin akselilta 
Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Alajärvi-Alavus. Enemmistö jäsenistä ja 
harrastajista kulkee edelleen Seinäjoelta.

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jäsenmäärä 55 74 73 117 103 70 78 62

Ei. maksua - 11 24 19 30 52 14 32
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Hallinto
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana Joni Viitala

Varapuheenjohtajana Kalle Seppälä

Pelialuevastaavana Sami Ristimäki

Pelitoimintavastaava Lauri Mäenpää

Rahastonhoitajana Lauri Seppälä/Kalle Seppälä

Varajäsenet
Aku Autio

Aleksi Turpeinen

Toimihenkilöt
Sihteerinä Aku Autio

Pelinjohtajina Joni Viitala

Lauri Mäenpää

Tuomas Suni

Jarkko Mäkelä

Marko Honkanen

Elias Koskiniemi

Tilintarkastajana
Elina Knuuttila

Kokoukset
Hallitus kokousti yhteensä yhdeksän kertaa vuoden aikana, kuusi kertaa 
koko hallituksen ollessa paikalla. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 11.4. 
Jalasjärven Wilholassa. Paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
käytiin sääntömääräisten asioiden lisäksi läpi vuodelle 2017 suunniteltu 
varainkeruu jalasjärveläisille veteraaneille. Lisäksi keskusteltiin Rikiuksen 
päärakennuksen katon korjaamisesta, sekä tarkkuuskivääreille asetettiin 
rajoituksia sisätiloihin.

Syyskokous järjestettiin 7.11., paikkana nuoristotalo Wilhola. Paikalla oli 15 
jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käytiin läpi syksyllä laadittu 
pelaajakysely yhdistyksen peleissä käyville harrastajille. Lisäksi käytiin 
keskustelua Rikiuksen vuoden 2016 rakennusprojekteista ja hiottiin lisää 
kevätkokouksessa asetettuja lähtönopeusrajoituksia.
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Pelinjohto
2015 pelinjohtotoimintaan saatiin mukaan pari uutta aktiivia
yhden jättäytyessä pois. Peleillä oli edellisvuotta useammin
pelinjohtaja. 11 viikkopeliä lähinnä alkuvuoden
pelinjohtajapulan takia jäivät ilman pelinjohtoa. Innokkaita
pelinjohtajia tarvitaan edelleen lisää varmistamaan pelipäivien 
monipuolisuus ja jakamaan työtaakkaa. 

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

Tarkastelujaksona vuosi 2015 (tapahtumia 67)

Nimi  Lisännyt  Puhaltanut  Pelannut  Johto-% ↓ Aktv-%  

elkoski 2 4 48 8 72

Federal 30 8 15 53 22

Gustaa 1 6 10 60 15

laturi 33 19 33 58 49

Tuom-asd 0 3 5 60 7

Vinku 1 9 33 27 49

Saku ”S4kk3” Ollikainen poistettiin huhtikuussa omasta tahdostaan 
pelinjohtajista. Marko ”Vinku” Honkanen aloitti pelinjohtajana kesäkuussa. 
Elias ”elkoski” Koskiniemi lisättiin pelinjohtajiin lokakuussa.

Työryhmät
Rikiuksen kehittämisen työryhmä suunnitteli päätalon katon 
korjausoperaation ja toukokuussa projekti saatiin valmiiksi. Yhteensä 
talkoita pidettiin vuoden aikana neljät. Hallituslaisten toimesta Rikiuksen 
alueella suoritettiin myös muita pieniä siivoustöitä. Pelinjohtajilla oli 
palaveri 17.10. ja paikalle saatiin kaikki yhdistyksen pelinjohtajat. Muita 
uusia työryhmiä ei perustettu.

Pelitoiminta

Järjestetyt tapahtumat
OP: Talvivuohi, 24.1.2015
Aamusta iltapäivään yhtäkestoisesti pelattu maksuton sisseilypeli kahdella 
osapuolella. Peli järjestettiin Vuohiluoman pelialueella, ikärajana 15 vuotta. 
Paikalle saapui kahdeksan ryhmää, yhteensä 36 pelaajaa. Pelin 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Lauri Mäenpää.

Rengas-Ilves, 28.3.2015
Edellisvuosien tapaan Ilvesjoella pelattiin K12-ikärajalla varustettu 
erikoispeli. Pelin sininen ja punainen osapuoli suorittivat molemmat 
kohteen etsintä-, suojaus- ja kuljetustehtäviä, sekä pyrkivät tuhoamaan 
vastapuolen kohteita. Peli kesti yhtäjaksoisesti noin kuusi tuntia. Pelaajia 
paikalla oli 30. Pelialueen ja ideoinnin, sekä suunnittelun tarjosi Rami 
Hietanen ja Ari Hietanen. Lauri Mäenpää vastasi pelinjohdollisesta 
toiminnasta.
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Äyräpää-Vuosalmi '44, 11.7.2015 (peruttu)
Jatkosota-teemainen varusterajallinen airsoft-peli, joka oli 
tarkoitus järjestää Rikiuksella. Ikärajana pelillä oli 15-vuotta ja 
pelimaksu olisi ollut 5€ yhdistykseen kuulumattomilta. Peli 
peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia. Pelin suunnittelijana 
toimi Jarkko Mäkelä.

Operaatio Elonkorjuu, 29.8.2015 (peruttu)
Operaatio Elohopean jatko-osa oli tarkoitus järjestää Kiimakallion 
pelialueella, mutta tarvittavaa 50 pelaajan ilmoittautumismäärää ei saatu 
täyteen. Pelissä vastakkain olisivat asettuneet siniset laskuvarjojoukot ja 
punaiset miehitysjoukot. Elonkorjuun tilalla järjestettiin Kiimakallion 
viikkopeli, joka sai kuitenkin 53 pelaajaa. Pelin suunnittelusta ja 
johtamisesta vastasi Jarkko Mäkelä.

Mettäpeli 2015, 12.-13.9.2015
Jatkoa edellisvuoden Perholaisten Partiosota -tyyppiselle pelisarjalle, jossa 
partiot kilpailevat pisteistä toisiaan vastaan keräten eriarvoisia objekteja 
Vuohiluoman maastosta. Mukana pakkaa oli sekoittamassa vastaosasto, 
sekä pelinjohtajan erikseen antamat tehtävät. Pelin ikäraja oli 16-vuotta ja 
maksu 5€ yhdistykseen kuulumattomilta. Osallistujia tämän syksyn 
peliin oli 14. Voittajapartio oli jälleen kerran Disko Kihniöstä. Pelin ideoi ja 
toteutti Lauri Mäenpää.

Itsenäisyyspelit 6.12.2015
Lauri Mäenpää järjesti perinteisen K16-sisseilypelipäivän Vuohiluoman 
pelialueella. Paikalle lumettomaan maastoon saatiin 17 pelaajaa.

Muita pelitapahtumia:

Iltapeli ja Kiimakallion peli

Vuoden aikana järjestettiin ainoastaan yhdet iltapelit Rikiuksella 29.12., 
jolloin paikalla oli 31 pelaajaa. Kiimakalliolla pelattiin 29.8. Operaatio 
Elonkorjuun tilalla järjestetty viikkopeli 53:n pelaajan voimin.

Toiminta-ammunta 19.9.2015

Tänä vuonna toiminta-ammunnat järjestettiin vain syksyllä lauantaina 
ennen viikkopelejä. Paikalla oli 7 harrastajaa. Toiminta-ammunnoissa 
korostuu ennenkaikkea nopeus ja tarkkuus maalitauluja vastaan. 
Ammunnat järjesti Matti Jaakkola. 
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Viikkopelit
Vuonna 2015 keskimääräinen pelaajamäärä jäi edellisvuoden
vastaavasta kolmella pelaajalla. Pelaajia viikkopeleissä edelleen
riittää, mutta harvempi heistä liittyy yhdistyksen jäseneksi.
Osittain pelaajamäärien pieni lasku johtuu pelipäivistä jolloin
pelinjohtoa ei ollut paikalla. Varsinkin loppuvuodesta lähes kaikissa 
viikkopeleissä oli pelinjohto.

Vuoteen 2014 verrattuna kesä-, heinä-, marras-, ja joulukuu olivat 
vilkkaampia vuonna 2015. Kesä oli siis poikkeuksellisen vilkasta peliaikaa. 
Normaalisti toukokuu on yksi suosituimmista pelikuukausista, mutta vielä 
kertaakaan tarkastelujakson aikana pelaajia ei ole ollut näin vähää. Eniten 
pelaajia riitti maalis- ja huhtikuussa, jolloin peleissä oli keskimäärin 54 
pelaajaa.

Viikkopelien pelaajakanta on pysynyt samalla alueella Seinäjoen 
lähiympäristössä. Pääosa pelaajista saapuu viikkopelehin akselilta 
Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Alajärvi-Alavus. Nuorten jalasjärvisten pelaajien 
määrä on pysynyt normaalia korkeampana. Viikkopelien pelaajien keski-ikä
on noin 15 vuotta.

Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä pelaajamääristä 
kuukausittain. Taulukon tiedot perustuvat tapahtumakalenterin lukuihin.

Keskimääräinen pelaajamäärä

Kuukausi 2011 2012 2013 2014 2015

Tammikuu 20 51 34 41 34

Helmikuu 16 39 28 44 41

Maaliskuu 34 56 29 56 54

Huhtikuu 51 68 35 62 54

Toukokuu 48 63 46 48 39

Kesäkuu 21 37 25 28 34

Heinäkuu 30 48 37 32 34

Elokuu 47 44 29 40 33

Syyskuu 58 55 51 45 34

Lokakuu 61 41 46 53 46

Marraskuu 57 42 50 40 46

Joulukuu 63 29 31 25 30

Keskimäärin 42 48 37 43 40
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet
Vuoden aikana ei sattunut isompia onnettomuuksia eikä
läheltäpiti-tilanteita. Keväällä pari nuorempaa harrastajaa oli
lähdössä kävellen pois peleistä aseet näkyvillä, mutta
pelinjohtaja pysäytti heidät ja neuvoi odottamaan kyytiä
parkkipaikalla, sekä hankkimaan aselaukut. Vuoden aikana pidettiin 
muutamat lähtönopeusratsiat, joissa jäi syksyllä kiinni kolme pelaajaa 
yliviritetyillä tarkkuuskivääreillä. Pelinjohtaja poisti aseet peleistä ja 
määräsi aseet aliviritettäväksi ennen seuraavaa pelikertaa. Syksyn aikana 
tapahtui myös yksi nilkan venähdys.

Alla oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien 
ilmoituksiin yhdistyksen keskustelufoorumilla.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet

Mitä on sattunut 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Offarilla ampumiset 3 1 2

Kuula korvassa 1

Polvi 2

Hiusmurtuma 1 1

Murtuma 1

Nilkka 1 1

Hampaan lohkeaminen 2 2

Toisen osoittelu aseella ilman
silmäsuojausta

1

Pelialueelle eksynyt
ulkopuolinen

1

Pelialueella liian tehokas ase 2 3

Kaatumisesta johtunut vahinko 1

Ampiaisenpisto 1

Pelaajan häirintä 1

Kuulan aiheuttama vahinko 1 2

Revähtäminen 1

Ase näkyvillä julkisella paikalla 1

Yhteensä 10 3 5 6 4 5
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Muu toiminta
25.4. järjestettiin toista kertaa yhdistyksen marssitapahtuma.
Tapahtumaan osallistui tällä kertaa 6 yhdistyksen jäsentä. Tällä
kertaa marssi suoritettiin Vuohiluomalla. Aloituspaikkana
raviradan parkkipaikka, josta makkaranpaistoon partiomajalle ja
takaisin.

12.4. Kevätkokouksen jälkeisenä sunnuntaina suunnattiin jälleen 
kevätretkelle. Tällä kertaa bussi kuljetti 12 yhdistyksen jäsentä Parolan 
panssarimuseolle opastetulle kierrokselle, jonka jälkeen siirryttiin tuttuun ja
turvalliseen Supernovan liikkeeseen Ylöjärvelle.

21.3. ja 19.9. olivat kirpparipäiviä ennen varsinaisia lauantain viikkopelejä. 
Kauppa kävi ja tavara vaihtoi omistajaansa. Muuta poikkeavampaa 
ohjelmaa ei järjestetty näinä päivinä.

Hallituksen laatima pelaajakysely oli avoinna 8.9.-4.10. Kyselyyn pääsivät 
vastaamaan kaikki harrastajat ja vastaajia oli 63. Kyselyn tulokset purettiin
yhdistyksen syyskokouksessa ja hallitus kirjasi kehitysehdotukset.

Alkuvuodesta yhdistys myi tuttuun tapaan edellisvuodelta kertyneet 
löytötavarat, joiden perään ei oltu kyselty. 22.10. yhdistyksestä oli juttu 
Kunnanlehdessä koskien keväistä kattoremonttia. Yhdistys palkitsee 
Tradesofin lahjakortilla Elias Koskiniemen ja Jarno Rajan aktiivisimpina 
pelaajana jäsenistöstään.

Talous
Yhdistyksen talous on hyvällä pohjalla. Vuoden 2015 tilikauden tulos oli 
ylijäämäinen noin 52€. Suurimman loven talouteen teki Rikiuksen 
päärakennuksen kattoremontti ja yhdistyksen kevätretki Parolaan. Yhdistys
sai Jalasjärven kunnalta vuosittaisen avustusrahan 800€, jolla pystyttiin 
kattamaan suurimmaksi osaksi remonttikustannukset. Seuraavaan vuoteen
lähdetään siis lähes +-0 tilanteesta edellisvuoteen nähden. Tarkempaa 
tietoa yhdistyksen taloudesta löytyy tilinpäätöksestä.

Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistys päätti perustamisestaan asti olleen yhteistyösopimuksen airsoft-
liike PCB-Airsoftin kanssa ja otti uudeksi yhteistyökumppanikseen airsoft-
liike Atom Airsoftin. Yhdistyksen jäseniä kävi pelaamassa vuoden aikana 
mm. Lapualla OP Suomörkö 2:ssa, Satasoftin Invaasiossa ja Carrington 
Event 3:ssa. Yhdistys sai Jalasjärven kunnalta vuosittaisen avustusrahan 
800€.
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