
Jalasjärvi Airsoft Ry

Hallituksen toimintakertomus 2016

Johdanto
Vuosi 2016 oli yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. Yhdistyksen
jäsenmäärä oli vuoden lopussa 52 henkilöä, pudoten kymmenellä hengellä 
edellisvuotisesta lukemasta. Tämä on yhdistyksen toimintahistorian 
matalin jäsenmäärä. Yhdistyksen toimintaan ei tullut vuoden aikana 
suurempia muutoksia. Vuoden aikana pidettiin muutamia erikoisempia 
pelitapahtumia ja pelinjohtoonkin saatiin mukaan uusi aktiivi.

Jäsenistö
Yhdistykseen liittyi vuoden aikana 10 uutta jäsentä, mikä oli puolet vuoden
tavoitteesta saada vähintään 20 jäsentä. Vanhoista jäsenistä 
jäsenmaksunsa jätti hoitamatta 22 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
52 jäsentä, mikä on yhdistyksen historian alhaisin lukema. Pudotus on 65 
jäsentä viiden vuoden takaisesta ennätyslukemasta. Tämä selittyy osittain 
normaalilla harrastusmuodin kausimuutoksella. Yhdistyksen viikkopeleissä 
käy pelaajia normaaliin tapaan, mutta jäseneksi liittyminen jää monelta 
tekemättä.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääosin Jalasjärveä ympäröivistä kunnista. 
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 2016

Jäsenmäärä 55 74 73 117 103 70 78 62 52

Ei. maksua - 11 24 19 30 52 14 32 22
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Hallinto
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana Joni Viitala

Varapuheenjohtajana Lauri Mäenpää

Pelialuevastaavana Sami Ristimäki

Pelitoimintavastaava Elias Koskiniemi

Rahastonhoitajana Kalle Seppälä

Varajäsenet
Jarkko Mäkelä

Aleksi Turpeinen

Toimihenkilöt
Sihteerinä Aku Autio

Pelinjohtajina Joni Viitala

Lauri Mäenpää

Tuomas Suni

Jarkko Mäkelä

Marko Honkanen

Elias Koskiniemi

Ari Hietanen

Paul Smeds

Tilintarkastajana
Elina Knuuttila

Kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokousti kaikkiaan yhdeksän kertaa vuoden aikana. 
Seitsemässä kokouksessa hallitus oli täysin edustettuna. Yhdistyksen 
kevätkokous pidettiin 2.4. nuorisotalo Wilholassa. Paikalle saatiin 20 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen kuuma puheenaihe oli biokuulapakko yhdistyksen peleihin. 
Lauri Mäenpää esitteli asian hyviä ja huonoja puolia ja lopuksi järjestettiin 
äänestys, jonka lopputulemana esitys biokuulapakosta Kiimakallion ja 
Vuohiluoman pelialueilla kaatui äänin 4-8. 8 Äänesti tyhjää. Yhdistys 
suosittelee harrastajia siirtymään biokuulien käyttöön.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 29.10. nuorisotalo Wilholassa. Paikalla oli 
11 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa 
keskusteltiin pelaajakadosta yhdistyksen tapahtumissa ja miten tilannetta 
voitaisiin korjata. Kokouksessa äänestettiin myös paineilma-aseiden 
kieltämiestä yhdistyksen tapahtumissa, mutta äänestys kaatui äänin 7-4. 
Aseet päätettiin asettaa erityistarkkailuun ja koventaa sääntörikkomuksista
tulevia rangaistuksia.
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Pelinjohto
2016 Pelinjohtotoimintaan saatiin mukaan pari uutta vetäjää,
joista kuitenkin vain toinen aktiivisesti. Kuluneen vuoden aikana
enää kuudet viikkopelit jäivät ilman virallista pelinjohtoa, mikä
on jo puolet edellisvuotisesta määrästä. Pääosin kesän aikana
olleet pelit verottivat pelinjohtajia muualle. Tällä hetkellä siis yhdistyksellä 
on hyvä tilanne pelinjohdollisesti, mutta lisää uusia vetäjiä kaivataan 
monipuolistamaan ja ideoimaan erilaisia viikkopelejä.

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

Tarkastelujaksona vuosi 2016(tapahtumia 70)

Nimi  Lisännyt  Puhaltanut  Pelannut  Johto-% ↓ Aktv-%  

elkoski 15 23 51 45 73

Federal 26 3 7 43 10

Gustaa 1 4 15 27 21

laturi 20 9 22 41 31

Sagara 0 3 34 9 49

Top-soldier 0 1 7 14 10

Tuom-asd 0 1 6 17 9

Vinku 16 16 35 46 50

Ari ”Top-soldier” Hietanen lisättiin pelinjohtajaksi keväällä, mutta 
poistettiin pelinjohtajista epäaktiivisuuden takia vuoden loputtua. Paul 
”Sagara” Smeds lisättiin syksyllä pelinjohtajiin, jonka takia pelejä ei ole 
vedettynä tuon enempää.

Työryhmät
Yhdistyksen virallisia talkoita järjestettiin yhteensä kolmet; keväällä yhdet 
ja syksyllä kahdet. Rikiuksen kehittämisen työryhmän ketjussa foorumeilla 
oli hiljaiseloa muutamia talkoiden suunnitteluja lukuunottamatta. 
Hallituslaisten toimesta Rikiuksen alueella suoritettiin myös muita pieniä 
siivoustöitä. Pelinjohtajat palaveerasivat 26.3. pelejen jälkeen, paikalla oli 
viisi kuudesta pelinjohtajasta. Tärkeimpinä kohtina kokouksesta 
lähtönopeuksien pistokokeet peleissä ja uusien pelimuotojen tuominen 
kaikkien pelinjohtajien tietoon jos sellaisia on. Keskusteltiin myös 
joukkuejakojen epätaisuudesta jos paikalla paljon nuorempaa väkeä. Muita 
uusia työryhmiä ei perustettu.
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Pelitoiminta
Järjestetyt tapahtumat
Ilvesjoen Taistelu 16.4.2016
Aamukymmenestä yhtäjaksoisesti iltapäivään pelattu K12-
erikoispeli Rami Hietasen tarjoamalla pelialueella Ilvesjoella. Pelissä 
punainen ja sininen osapuoli suorittivat molemmat omia tehtäviään, 
pääobjektina ollessa osapuolille käännettävät kellosalkut. Pelaajia oli 
paikalla 35. Pelin suunnittelivat ja toteuttivat Rami ja Ari Hietanen. Ari 
Hietanen vastasi myös pelinjohdosta.

Mustakylän peli 6.8.2016
Lippupainotteinen K12-pelitapahtuma Jarkko Välkkilän tarjoamalla 
pelialueella Koskuella. Peli aloitettiin aamukymmenltä ja jatkettiin 
iltapäivään saakka. Peliin saatiin mukaan 27 pelaajaa. Pelin suunnitteli ja 
toteutti Jarkko Välkkilä. Elias Koskiniemi vastasi pelinjohdosta.

Mettäpartio 3.-4.9.2016
Vuohiluomalla kosteissa oloissa yön yli pelattu 24 tunnin sissipeli, jossa 
partiot suorittivat erilaisia tehtäviä pisteiden keräämiseksi. Pelin ikäraja oli 
16 vuotta. Osallistujia pelissä oli 17, joista 9 sissejä neljässä eri partiossa ja
8 pelaajaa vastaosastossa hankaloittamassa sissien puuhia. 
Poikkeuksellisen haastavista keliolosuhteista johtuen osa pelaajista jätti 
leikin kesken. Voitokkaana selvisi Lapuan LAPA-partio, joka katkaisi Kihniön 
Diskon voittoputken pelin viime hetkillä. Pelin suunnittelusta ja 
pelinjohdosta vastasi Marko Honkanen.

Itsenäisyyspäivän pelit 3.12.2016
Tällä kertaa perinteeksi muodostuneet itsenäisyyspäivän pelit pelattiin jo 
3.12. Vuohiluomalla. Pelimuotona partiointi ja toisten partioiden 
tuhoaminen. Pelin ikäraja oli 15 vuotta ja peli oli yhtäjaksoisesti käynnissä 
aamukymmenestä hämärän tuloon klo. 16. Paikalla oli 14 pelaajaa, jotka 
muodostivat kolme partiota. Pelin järjestäjänä ja pelinjohtajana toimi Elias 
Koskiniemi.
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Muita pelitapahtumia:

TSTOS Parola

Tämän vuoden jäsenretkeksi valikoitui Ehasa ry:n milsim-
painotteinen pelitapahtuma TSTOS Parola, joka järjestettiin 23.-
24.7. Hattulassa puolustusvoimien harjoitusalueella. Pelaajaraja 
tapahtumassa oli 600. Yhdistys tarjosi osan matkakuluista pelimatkaan 
hankitusta bussista, sekä puolijoukkueteltat majoitusta varten. Reissuun 
osallistui 18 pelaajaa, joista 13 hyödynsi bussikuljetusta.

Iltapelit

Vuoden aikana pelattiin iltapelejä 11 kertaa, pääosin Elias Koskiniemen 
vetämänä. Myös Jarkko Mäkelän johdolla pelattiin yhdet iltapelit. Pelaajia 
näissä peleissä oli keskimäärin 11.

Muut pelit

Hiihtolomien aikaan 2.3. pelattiin Elias Koskiniemen ohjastamana 
kahdeksan pelaajan voimin. Marko Honkasen johdolla pelattiin 
kinkunsulatuspelit 26.12. 17 pelaajalla. Kiimakallion pelialueella ei 
poikkeuksellisesti pelattu kuluneen vuoden aikana kertaakaan.

Toiminta-ammunta

Vuoden 2016 toiminta-ammunnat kisailtiin lauantaina 26.11. ennen 
viikkopelejä. Osallistujia oli viisi ja voittajaksi selvisi Matti Jaakkola 
tuloksella 211,66087. Ammuntojen järjestelystä vastasi Lauri Mäenpää.

Pelikoulu

Sunnuntaina 17.4. järjestettiin vuoden tauon jälkeen päivän mittainen 
pelikoulu. Päivän ohjelma oli suunnattu kaikenikäisille kokemattomemmille 
harrastajille ja sisälsi niin yksittäisen pelaajan, kuin ryhmänkin toimintaa. 
Osallistujien ikähaarukka oli noin 12-14 vuotta ja mukana oli myös kolme 
ensikertalaista. Pelikoulun järjestäjänä, suunnittelijana ja kouluttajana toimi
Lauri Mäenpää. Apukouluttajina Elias Koskiniemi ja Ari Hietanen.

Viikkopelit
Vuonna 2016 yhdistyksen viikkopelien keskimääräinen pelaajamäärä kävi 
historiallisen alhaalla. Pudotusta edellisen vuoden määriin oli peräti 16 
pelaajan verran. Pelaajamäärän pudotus näkyi myös yhdistyksen 
sukeltaneessa jäsenmäärässä. Vuoden aikana pelinjohto oli varsin 
ansiokkaasti paikalla, kun vain kuudet viikkopelit jäivät ilman pelinjohtoa. 
Myöskään suuri arkipelien määrä ei syönyt pelaajia, koska samat 
aktiivipelaajat kävivät myös lauantaisin. Pelaajakatoa käsiteltiin myös 
yhdistyksen syyskokouksessa vuoden lopulla. Kokouksessa tultiin 
lopputulemaan että airsoft kokee parhaillaan koko maanlaajuista ”lamaa” 
ja harrastus on ikäänkuin poistunut muodista. Toimenpiteiksi 
harrastusmäärien takaisin nostoon hallitus velvoitettiin uusimaan 
yhdistyksen vuokrakaluston ja tarjoamaan pelejään ahkerammin uusille 
porukoille. Lisäksi yhdistys osallistuu harrastuksen mainostukseen 
erilaisissa yleisissä tapahtumissa, sekä järjestää tutustumispäiviä 
Rikiukselle pelipäiviksi.

2016 pelaajamäärät eivät saavuttaneet yhtenäkään kuukautena 
edellisvuoden pelaajamääriä. Vanhaan tapaansa kevät ja syksy olivat 
vilkkainta peliaikaa, kun kesällä peleihin saatiin hädintuskin kymmentä 
pelaajaa. Eniten pelaajia oli lokakuussa; keskimäärin 38. Kauas ei jäänyt 
huhtikuukaan 36 pelaajan keskiarvolla.
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Viikkopelien pelaajakanta on pysynyt samalla alueella
Jalasjärven lähiympäristössä. Pääosa pelaajista saapuu
viikkopelehin akselilta Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Alajärvi-
Alavus. Enemmistö kuitenkin Seinäjoelta. Nuorten jalasjärvisten
pelaajien määrä on pysynyt edelleen normaalia korkeampana.
Viikkopelien pelaajien keski-ikä on noin 16 vuotta.

Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä pelaajamääristä 
kuukausittain. Mukana on nyt myös tiedot vuodesta 2008 alkaen. Taulukon 
tiedot perustuvat tapahtumakalenterin lukuihin.

Keskimääräinen pelaajamäärä

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tammikuu 42 25 22 20 51 34 41 34 23

Helmikuu 37 27 29 16 39 28 44 41 23

Maaliskuu 37 34 27 34 56 29 56 54 25

Huhtikuu 45 33 34 51 68 35 62 54 36

Toukokuu 39 29 40 48 63 46 48 39 27

Kesäkuu 18 22 23 21 37 25 28 34 13

Heinäkuu 25 29 35 30 48 37 32 34 12

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38

Marraskuu 26 36 33 57 42 50 40 46 22

Joulukuu 34 28 16 63 29 31 25 30 20

Keskimäärin 35 32 30 42 48 37 43 40 24
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet
Vuosi selvittiin ilman suurempia onnettomuuksia. Kevään
liukkailla tapahtui pelaajalla liukastuminen oman kätensä
päälle. Käsi luultavasti revähti ja pelaaja tultiin noutamaan pois
peleistä. Ensiavuksi annettiin kylmäpussi. Toukokuussa oli yksi
jalan nyrjähtäminen, luultavasti lenkkareiden takia. Tähänkin annettiin 
kylmää hoitoa. Kesän lopulla Mustakylän peleissä tapahtui polven kiveen 
osuminen. Tähänkin annettii hoidoksi kylmää ja pelaaja pystyi itse 
poistumaan pelipaikalta. Vuoden viimeisissä peleissä oli erittäin liukasta ja 
offgame-alueella tapahtui useampiakin kaatumisia. Liukkailla keleillä 
aluetta pitäisi hiekoittaa pahimmista paikoista, sekä suosia pelien viemistä 
vähemmän liukkaille alueilla pois piha-alueelta. 

Alla oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien 
ilmoituksiin yhdistyksen keskustelufoorumilla.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet

Mitä on sattunut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Offarilla ampumiset 3 1 2

Kuula korvassa 1

Polvi 2 1

Hiusmurtuma 1 1

Murtuma 1

Nilkka 1 1 1

Hampaan lohkeaminen 2 2

Toisen osoittelu aseella ilman
silmäsuojausta

1

Pelialueelle eksynyt ulkopuolinen 1

Pelialueella liian tehokas ase 2 3 1

Kaatumisesta johtunut vahinko 1 2

Ampiaisenpisto 1

Pelaajan häirintä 1

Kuulan aiheuttama vahinko 1 2

Revähtäminen 1

Ase näkyvillä julkisella paikalla 1

Yhteensä 10 3 5 6 4 5 3
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Muu toiminta
Pelejä ennen pidettyjä kirpputoritapahtumia oli vuoden aikana
kaksi kertaa. 2.4. ennen viikkopelejä samana päivänä
yhdistyksen kevätkokouksen kanssa, sekä 10.9. ennen
viikkopelejä. Molemmilla kerroilla paikalla oli reilu kymmenen
myyjää.

2.4. yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen jäseniltamissa oli vapaata 
jutustelua ja Mika Ojanperä opasti aseiden virityksestä ja yleisestä 
huoltamisesta. Tilaisuudessa oli myös yhdistyksen puolesta pientä 
naposteltavaa. Osallistujia iltamissa oli 17.

14.-15.5. oli tarkoitus järjestää ensi kertaa yhdistyksen jäsenille suunnattu 
19 kilometrin mittainen vaellusreissu Seitsemisen luonnonpuistoon. 
Majoitus tapahtuisi yhdistyksen puolijoukkueteltoissa. Tapahtuma kuitenkin
peruuntui huonon sään takia. Uusintayritys oli 20.-21.8., mutta tällöin ei 
saatu tarvittavan suurta osallistujamäärää tapahtuman toteutumiseen. 
Seuraava yrityskerta siirtyy seuraavalle keväälle. Tapahtuman 
suunnittelusta vastaa Joni Viitala.

28.5. oli pelien jälkeen vuorossa yhdistyksen onkikisat muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Paikkana Jalasjärven Lamminjärvi ja osallistujia kahdeksan. 
Voittajaksi onki Ville Koskela tuloksella 1055g. Suurin kala palkinto myös 
Ville Koskelalle lahnalla 920g. Ville sai yhdistyksen mahtipontisen 
kiertopalkinnon kierrokseen.

Myyntiin menivät myös yhdistyksen 2015 keräämät löytötavarat, joille ei 
omistajaa löytynyt. Tuottoa saatiin 36€.

Talous
Yhdistyksen talous jatkuu vakaalla pohjalla. Vuoden 2016 tilikauden tulos 
oli ylijäämäinen 29€. Suurimmat tulot saatiin osallistumismaksuista, sekä 
jäsenmaksuista. Isoimmat menoerät olivat tapahtumien kulut, sekä 
vuokravälineisiin tehdyt hankinnat. Tukirahaa kaupungilta saatiin yhteensä 
600€, joka käytettiin Parolan pelireissuun. Tulevaan vuoteen päästään siis 
liikkeelle puhtaalta pohjalta. Tarkempaa tietoa yhdistyksen taloudesta 
löytyy tilinpäätöksestä.

Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistyksen yhteistyökumppaneissa ei tapahtunut muutoksia. 
Yhteistyökumppaneina jatkavat Milgear, Supernova, Tradesoft ja Atom-
airsoft. Yhdistyksen pelaajaedustusta löytyi Satasoftin Invaasio 2016:sta ja 
jo edellämainitusta TSTOS Parolasta. Välivuoden jälkeen yhdistyksen väkeä
oli myös Ruotsissa Berget 15 -tapahtumassa. Yhdistyksen pelaajia kävi 
myös muutamia kertoja pelailemassa Vaasa Airsoft Accosiation ry:n 
järjestämissä peleissä entisen Wasalandian huvipuiston alueella. Yhdistys 
sai Kurikan kaupungilta vuotuisen tukirahan 400€, sekä kohdeavustusta 
200€ Parolan peliretkeen.
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