
Jalasjärvi Airsoft Ry 

Hallituksen toimintakertomus 2018 
 

Johdanto 

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 11. toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistyksen 
jäsenmäärä oli 55 jäsentä. Yhdistyksen tapahtumien pelaajamäärät pysyivät 
melko hyvin edellisvuotisilla tasoilla. Vuoden aikana pelattiin muutamia 
erikoisempia pelitapahtumia, sekä toimittiin yhteistyössä muiden yhdistysten 
ja toimijoiden kanssa. 

 

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäseneksi liittyi vuoden aikana 17 uutta jäsentä, kun tavoitteena 
oli 45 uutta jäsentä. Tavoitteesta jäätiin siis yli puolella. 25 vanhaa jäsentä jätti 
vastaavasti jäsenmaksunsa suorittamatta. Vuoden lopussa jäsenmäärä jäi 55 
henkilöön, mikä on yhdeksän jäsentä vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa. 
Vuoden aikaisesta kasvusta palattiin siis lähelle vuoden 2016 pohjalukemia. 
Yli puolet vuoden aikana liittyneistä jäsenistä saatiin syyskokousviikonlopun 
aikana tehdyllä jäsenhankintakampanjalla. Jäsenten hankkiminen ja ennen 
kaikkea pitäminen on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi, eikä tälle ole pystytty 
keksimään ratkaisua. Pelaajia käy viikkopeleissä edelleen tuttuun tapaan, 
mutta yhä harvempi liittyy yhdistyksen jäseneksi. Jo viime vuonna valmisteltu 
jäseneksi liittymistä helpottava kaavake on edelleen toteuttamisvaiheessa, 
sillä sen valmistelu osoittautui oletettua vaikeammaksi. 
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu Jalasjärveä ympäröivästä alueesta. 
Aktiiviharrastajia kulkee pääosin akselilta Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Alajärvi-
Alavus. Edelleen suurin osa yhdistyksen pelaajista tulee Seinäjoen 
suunnasta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Jäsenmäärä 55 74 73 117 103 70 78 62 52 64 55 

Ei. maksua - 11 24 19 30 52 14 32 22 14 17 
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Hallinto 
 

Hallitus 

Puheenjohtajana    Joni Viitala 
Varapuheenjohtajana    Lauri Mäenpää 
Pelialuevastaavana    Paul Smeds 
Pelitoimintavastaava   Elias Koskiniemi 
Rahastonhoitajana    Kalle Seppälä 
       

Varajäsenet 

      Aku Autio 
      Tuomas Suni 

Toimihenkilöt 

Sihteerinä     Aku Autio 
Pelinjohtajina    Joni Viitala 
      Lauri Mäenpää 
      Tuomas Suni 
      Jarkko Mäkelä 
      Marko Honkanen 
      Elias Koskiniemi 
      Paul Smeds 

Tilintarkastajana 

Elina Knuuttila 

Kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana yhteensä yhdeksän kertaa. 
Kolmessa hallituksen kokouksessa hallitus oli täysin edustettuna. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin tuttuun tapaan Nuorisotalo Wilholassa 21.4. 
Paikalla kokouksessa oli 11 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi Mika Ojanperä palkittiin vuonna 2017 ahkerimmin pelaamassa 
käyneenä jäsenenä. Päätettiin myös viritysrajojen nostosta yleiselle 
sarjatulelle 1,6 joulesta 1,7 jouleen. Lisäksi päätettiin tehdä yhdistyksen 
pelinjohtajille palkitsemisjärjestelmä, jonka mukaan palkitaan viidestä, 
kymmenestä, sekä eniten vuoden aikana johdetuista peleistä. Muissa asioissa 
päätettiin arpoa ilmaiseksi kokeilusetti Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 
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hyvinvointipäivänä. 
 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin myös Nuorisotalo Wilholassa 
10.11., jolloin paikalla oli 10 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi ilmanpaineella 
toimivien HPA-aseiden sineteistä, jotka ovat aseissa pakollisia 1.1.2019 
alkaen. Pelinjohtajille päätettiin antaa päätösvalta aseiden lähtönopeuksien 
mittaustavassa. Lisäksi jäsenpäivän arvontaan osallistuneiden kesken 
arvottiin lahjakortti Tradesoftiin, jonka voitti Christian Mansikkaviita. Vuodeksi 
2019 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Viitala. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Kalle Seppälä, Lauri Mäenpää, Jere Rintamäki ja Paul 
Smeds. Varajäseniksi valittiin Aku Autio ja Jodi Rintamäki. 
 

Pelinjohto 

Vuoden 2018 aikana ei aloittanut uusia, eikä lopettanut vanhoja pelinjohtajia. 
Vuoden aikana kuudet viikkopelit, eli noin 11 %, jäivät ilman yhdistyksen 
virallista pelinjohtoa. Lisäksi kolmena lauantaina viikkopelejä ei pidetty 
johdetusti päällekkäisten erikoisempien pelitapahtumien takia. Pelinjohtajien 
aktiivisuudessa oli suuria eroavaisuuksia, kuten alla olevasta taulukosta 
voidaan nähdä. Pelinjohtajien tasaisempi vetovastuu säästäisi huomattavasti 
työtaakkaa enemmän pelejä vetäviltä pelinjohtajilta. 
 
Alla olevassa taulukossa on tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista 
löytyvät pelinjohdolliset viikkopelit, talkoot ja muut pelinjohtoa vaatineet 
pelitapahtumat. Johtoprosentti on laskettu pelinjohdollisista tapahtumista ja 
peliaktiivisuusprosentti kaikista tapahtumista. 
 

Tarkastelujaksona vuosi 2018 (pelitapahtumia 53) 

Nimi   Lisännyt   Puhaltanut   Pelannut   Johto-% ↓ Aktv-%   

elkoski 2 0 9 0 17 

Federal 25 5 16 71 30 

Gustaa 2 12 31 44 59 

laturi 12 10 27 56 51 

Sagara 1 9 19 60 36 

Tuom-asd 1 2 12 22 30 

Vinku 45 15 30 52 57 

 

 

 

 



Jalasjärvi Airsoft Ry 
Työryhmät 

Vuoden aikana Rikiuksen kehittämisen työryhmä järjesti kuudet 
talkoot 10.6-18.10. välisenä aikana. Paikalla talkoissa oli 2 – 8 
henkilöä. Talkoissa kunnostettiin yleisesti pelialuetta ja 
rakennettiin uusia suojia piha-alueen ympäristöön. Lisäksi hallituksen kesken 
järjestettiin pieniä iskuja siivoten ja tuomalla rakennusmateriaaleja alueelle. 
Rikiuksen kehittämisen työryhmä piti myös oman palaverinsa 18.4. 
suunnitelmistaan. Rikiuksen kehittämisen työryhmälle perustettiin oma 
Whatsapp-ryhmänsä keskustelumahdollisuuksien helpottamiseksi. 
 
Pelinjohtajat pitivät vuosittaisen palaverinsa 3.3., paikkana Jalasjärven ABC. 
Palaverissa käytiin läpi pelinjohtajien laukkujen sisältöä ja suoritettiin 
täydennykset, sekä tarkastettiin päätalon yläkerran avaimet. Lisäksi 
keskusteltiin tulevista tapahtumista ja Ilmajoen virastotalolle saadusta 
sisäpelipaikasta. Myös pelinjohtajille perustettiin oma keskusteluryhmänsä 
Whatsappiin. 
 
Muita työryhmiä ei perustettu. 

 

Pelitoiminta 

 

Järjestetyt tapahtumat 

Pommi-Ilves - 14.4.2018 
 
Tänäkin vuonna Rami Hietasen tarjoamalla pelialueella pelattiin 
jokakeväiseksi perinteeksi muodostunut Ilves-peli. Pelin ikäraja oli 12 vuotta. 
Peli kesti tauotta noin kuusi tuntia, jonka aikana sininen ja punainen osapuoli 
suorittivat omia tehtäviään mm. kellosalkkuja käyttämällä. Tapahtumaan 
osallistui 29 pelaajaa. Pelin suunnittelusta vastasi Rami Hietanen. 
Pelinjohtajana toimi Lauri Mäenpää. 
 
Laatokan Karjala ’41 - 19.5.2018 
 
Laatokan Karjala ’41 oli eläytymispainotteinen, jatkosodan 
hyökkäysvaiheeseen sijoittuva airsoft-skenaario Rikiuksen pelialueella.  
Ikäraja pelille oli 15 vuotta. Pelitapahtuma oli yhdistyksen jäsenille ilmainen ja 
muille 10 €. Pääosa pelaajista saapui muualta Suomesta ja kaiken kaikkiaan 
paikalla oli 27 toisen maailmansodan teemasta kiinnostunutta harrastajaa. 
Pelin suunnittelusta vastasi Jarkko Mäkelä, joka toimi myös pelinjohtajana 
apunaan Paul Smeds. 
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Mettäpeli 2018 - 8.-9.9.2018 
 
Mettäpeli 2018 oli yhdistyksen toinen pelitapahtuma suurella 
Ilvesjoen Yhteismetsän pelialueella. Peli noudatti vanhaa 
mettäpelien sissiteemaa, jossa maastoon kätkettyjä kalikoita 
etsittiin ja kerättiin partioille annettuja koordinaatteja noudattaen, sekä 
kuvattiin merkittäviä maastonkohtia. Peli oli fyysisesti erittäin vaativa, ja tästä 
johtuen ikäraja pelissä oli 15 vuotta. Peli oli käynnissä yhtäjaksoisesti 24 
tuntia. Tapahtuma oli ilmainen yhdistyksen jäsenille ja 5 € muille. Peliin 
osallistui 19 pelaajaa neljässä partiossa, joista Zinnsoldaten vei voiton 20 
pisteellä. Pelin suunnittelusta ja pelinjohdosta vastasivat Lauri Mäenpää ja 
Joni Viitala. 
 
Itsenäisyyspelit - 8.12.2018 
 
Vuosittaiset Itsenäisyyspelit järjestettiin jälleen Vuohiluoman pelialueella. Peli 
noudatti vanhaa sissipelilinjaa, eli partioiden tehtävänä oli löytää ja tuhota 
toisten partioiden reppukätköjä. Paikalla peleissä oli kuusi partioita; yhteensä 
21 pelaajaa. Ikäraja pelissä oli 15 vuotta ja tapahtuma oli ilmainen 
yhdistyksen jäsenille, kun se maksoi muille 5 €. Voittajaksi selvisivät 
Painostusta uhmaavat orjat (PUO), jotka palkittiin yhdistyksen pipoilla. Pelin 
suunnittelusta ja pelinjohdosta vastasi Joni Viitala. 

 
Muita tapahtumia 
 

Berget 16 Iron Claws - 26.-30.6.2018 
 
Yhdistykseltä lähti jälleen edustusta Ruotsissa järjestettävään, yhteen 
maailman suurimmista milsim-pelitapahtumista. Tänäkin vuonna matkalle lähti 
13 yhdistyksen edustajaa, jotka toimivat osana suomalaisista koottua 
pataljoonaa. Yhdistyksen edustus toimi siinä komppanian johdossa ja 
muodosti yhden joukkueen rungon. Yhdistys tuki peliin osallistuneiden 
matkakuluja Kurikan kaupungin avustuksilla, sekä tarjoamalla teltat 
majoittumiseen. Pelaajia tapahtumassa oli ympäri maailmaa noin 2000, joista 
suomalaisia muutamia satoja. Tapahtuma oli K18, ja peli oli yhtäjaksoisesti 
päällä koko tapahtuman ajan. 
 
 
TSTOS 18 – Battlegroup - 19.-22.7.2018 
 
Yhdistyksen jäsenretkenä toimi jälleen Ehasa ry:n järjestämä milsim-
painotteinen pelitapahtuma entisellä Puolustusvoimien harjoitusalueella 
Hattulassa. Yhdistys tarjosi Kurikan kaupungin avustuksella matkakulut ja 
telttamajoituksen peliin lähtijöille. Peliin lähti yhdistyksen edustuksessa 10 
hengen osasto, josta oli peliin myös yhden komppanian ja yhden joukkueen 
johto. Ikäraja pelissä oli 17 vuotta ja pelaajia oli kokonaisuudessaan noin 
1000. 
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Muut pelit 
 
Vuoden aikana ei pelattu muita viikkopeleistä poikkeavia 
pelipäiviä. Kiimakalliolla oli tarkoitus järjestää viikkopelit 19.5. 
samaan aikaan Laatokan Karjala ’41 -pelin kanssa, mutta pelit 
peruttiin vähäisen osanottajamäärän takia. Myös Paul Smedsin suunnittelema 
kokeiluluonteinen nuorille, alle 15-vuotiaille, suunnattu pelipäivä jouduttiin 
perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Peli oli tarkoitus järjestää 
sunnuntaina 6.5. viikon toisena pelipäivänä. 
 
Toiminta-ammunnat - 28.4.2018 
 
Lauri Mäenpää järjesti vuosittaiset toiminta-ammunnat Rikiuksella 28.4. ennen 
viikkopelejä. Tämän vuoden voittajaksi ampui Lauri Mäenpää tuloksella 
170,753. Osallistujia oli neljä henkilöä. 
 
Sisäpelit 
 
Yhdistys sai mahdollisuuden järjestää pelipäiviä NoHill Paintballin 
hallinnoimalla Ilmajoen vanhalla virastotalolla. Testipelit pelattiin hallituslaisten 
voimin 27.2., jolloin selvitettiin alueen peliturvallisuuteen ja käytännöllisyyteen 
liittyviä asioita. Pelaajien turvallisuuden vuoksi tehorajoiksi asetettiin M100-
taso. Pelimaksuksi alueelle sovittiin 10 € pelipäivältä ja pelit päätettiin pitää 
vain jäsenille suunnattuina. Ensimmäinen pelikerta peruttiin vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi ja toisellakin pelikerralla paikalle tuli vain viisi 
pelaajaa. Vuoden ainoiksi sisäpelit johti Lauri Mäenpää. Pelialue todettiin liian 
ahtaaksi ja nykyisellään aseet ovat niin tehokkaiksi säädettyjä, että 
harvemmalta löytyy enää tarpeeksi heikkotehoista asetta sisäpelejä varten. 
Tästä johtuen enempää pelejä ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty. 
 
Pelikoulu - 23.9.2018 
 
Vuoden tauon jälkeen pelikoulu järjestettiin Rikiuksella sunnuntaina 23.9. 
Pelikoulu oli tarkoitettu aloitteleville ja vähän kokemusta omaaville pelaajille. 
Ohjelmassa oli aseiden ja varusteiden läpikäyntiä, sekä toimintaa yksittäin, 
pareittain ja ryhmänä. Osallistujia pelikouluun oli kahdeksan kappaletta. 
Pääkouluttajana toimi Lauri Mäenpää ja apukouluttajana Joni Viitala. 
 
SAMO:n lajikokeilu – 8.10.2018 
 
Jalasjärvi Airsoft ry järjesti airsoftin lajikokeilun yhteistyössä Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SAMO:n kanssa. Yhdistys järjesti pelit 
ja tarjosi ilmaiseksi vuokravälineensä opiskelijoiden käyttöön iltapäivän ajaksi. 
Paikalle tuli kaatosateesta huolimatta 12 opiskelijaa. Tapahtuman järjestelystä 
vastasi Joni Viitala, ja molempien osapuolien apuna toimivat yhdistyksen 
puolesta Lauri Mäenpää ja Paul Smeds. 
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Viikkopelit 
 
Yhdistyksen viikkopelien pelaajamäärät putosivat viime vuotisista 
lukemista keskimääräisesti viidellä pelaajalla per kuukausi. 
Vuodelle 2018 lukema oli 28 pelaajaa per viikkopeli, kun se 
vuonna 2017 oli vielä 33 pelaajaa. Pelinjohto jäi puuttumaan kuudelta 
lauantailta, sekä kolmelta muulta pelipäivältä Pommi-Ilveksen, Laatokan 
Karjala ’41:n ja Itsenäisyyspelien takia. Pelinjohdon puutumisen pelipäivältä 
on jo todettu vähentävän pelaajamäärää ja olisi tärkeää saada pelinjohtaja 
jokaiselle viikkopelipäivälle. 
 
Alkuvuoden ajan pelaajamäärät pysyivät vuotta 2017 alempina 
todennäköisesti poikkeuksellisen lumisen ja kylmän talven takia, kunnes 
syksyä kohden mennessä elokuussa pelaajamäärät ylittivät jokaisena 
kuukautena edellisvuotiset lukemat. Aktiivisimmaksi pelikuukaudeksi tuli 
lokakuu, jolloin viikkopeleissä oli keskimäärin 41 pelaajaa. Vuoden suurin 
yksittäinen pelipäivä oli kuitenkin 22.9. järjestetyt viikkopelit 52:lla pelaajalla. 
 
Viikkopelien pelaajien keski-ikä on noussut arviolta 18 ikävuoteen. Harrastajat 
saapuvat edelleen pääosin Ikaaliset-Kauhajoki-Isokyrö-Alajärvi-Alavus väliltä. 
Enemmistö pelaajista tulee Seinäjoen alueelta. Jalasjärveläisiä 
aktiiviharrastajia löytyy edelleen melko hyvin. 
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Alla olevassa taulukossa on Rikiuksen viikkopelien 
keskimääräinen pelaajamäärä jokaiselle kuukaudelle. Tiedot 
perustuvat yhdistyksen nettisivujen tapahtumakalenterin lukuihin. 
 

Keskimääräinen pelaajamäärä (tiedot tapahtumakalenterista) 

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tammikuu 42 25 22 20 51 34 41 34 23 33 21 

Helmikuu 37 27 29 16 39 28 44 41 23 45 19 

Maaliskuu 37 34 27 34 56 29 56 54 25 30 19 

Huhtikuu 45 33 34 51 68 35 62 54 36 44 24 

Toukokuu 39 29 40 48 63 46 48 39 27 37 34 

Kesäkuu 18 22 23 21 37 25 28 34 13 27 20 

Heinäkuu 25 29 35 30 48 37 32 34 12 31 25 

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21 23 33 

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31 35 36 

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38 33 41 

Marraskuu 26 36 33 57 42 50 40 46 22 35 39 

Joulukuu 34 28 16 63 29 31 25 30 20 24 24 

Keskimäärin 35 32 30 42 48 37 43 40 24 33 28 

 

Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja häiriöt 

Vuoden aikana ei sattunut suurempia vahinkoja. Ainut kirjattu vahinko sattui 
Itsenäisyyspeleissä 8.12., kun pelaaja nyrjäytti nilkkansa maastossa. Pelaaja 
saateltiin pois pelialueelta takaisin autolleen ja hoidettiin nilkkaa 
kylmähauteella, jonka jälkeen pelaaja poistui alueelta. 
 
Lähtönopeusratsiat pidettiin viikkopeleissä 1.9., eikä havaittu rikkomuksia. 
HPA-aseita käyttävät pelaajat olivat edelleen tehovalvonnan alaisina 
mahdollisten väärinkäytösten takia. 
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Alla oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien 
ilmoituksiin yhdistyksen keskustelufoorumeilla. 

 

Muu toiminta 

Yhdistys järjesti tuttuun tapaan kirpputoritapahtumat keväällä ja syksyllä 
ennen viikkopelejä ja yhdistyksen kokouksia. Kevätkirppari järjestettiin 21.4. 
yhdeksällä myyjällä ja syyskirppari 10.11. kahdeksan myyjän voimin. 
Molemmissa tapahtumissa myynnissä oli myös yhdistystuotteita ja arvontaa 
yhteistyössä yhteiskumppaniemme kanssa. 
 
 
 

Läheltä piti -tilanteet / onnettomuudet / häiriöt 

Mitä on sattunut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Offarilla ampumiset 3 1 2      
 

Kuula korvassa 1         

Polven satuttaminen 2      1 1  

Murtumat 1  1  1     

Nyrjähtäminen / revähtäminen 1    1 1 1  1 

Hampaan lohkeaminen 2   2      

Toisen osoittelu aseella ilman 
silmäsuojausta 

 
 

1 
 1     

 

Pelialueelle eksynyt ulkopuolinen  1       
 

Pelialueella liian tehokas ase   2   3 1  
 

Kaatumisesta johtunut vahinko    1   2  

 

Ampiaisenpisto    1     
 

Kuulan aiheuttama vahinko    1 2    
 

Ase näkyvillä julkisella paikalla      1    

Yhteensä 10 3 5 6 4 5 3 1 1 
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21.4. järjestettiin Rikiuksella edellisvuosien tapaan keväinen 
tutustumispäivä airsoftiin. Parkkipaikalla pidettiin harrasteväline-
esittelyä ja piha-alueella oli ohjattua ammuntaa maalitauluihin 
yhdistyksen kalustolla. Grillistä oli tarjolla makkaraa ja kyytipojaksi 
mehua. Samaan aikaan tapahtuman kanssa pidettiin harrastajien 
kirpputoria, sekä suoritettiin yhdessä arvontaa yhteistyökumppaniemme 
Milgearin, Tradesoftin ja Atom Airsoftin lahjoittamista harrastevälineistä. 
Tapahtumasta oli myös lehtijuttu JP-Kunnallissanomissa 26.4. 
 
Yhdistys oli mukana Harrasta Hirviästi -tapahtumassa Kurikassa 6.8. Paikalla 
oli yhdistyksen esittelyteltta, josta pääsi myös kokeilemaan ampumista 
suljetulle alueelle. Viime vuotiseen tapaan oltiin myös mukana Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulun hyvinvointiviikon esittelypäivillä 11.10. Paikalla esiteltiin 
välineistöä, sekä arvottiin ilmainen pelipäivä kaveriporukalle. 
 
Yhdistys huutokauppasi edelliseltä vuodelta jääneitä löytötavaroita, joiden 
omistajia ei ole löytynyt. Tuottoa näistä saatiin 17 €.  

 

Talous ja avustukset 

Yhdistyksen talous on erittäin vakaalla pohjalla. Tilikauden tulos jäi 
positiiviseksi lähes tuhanteen euroon ollessaan 977,54 €. Suurimmat tulot 
saatiin Kurikan kaupungin avustuksesta sen ollessa 1200,00 € yleisavustusta 
ja 200,00 € kohdeavustusta. Muita isompia tulonlähteitä olivat 
yhdistystuotteiden myynti, asevuokrat, jäsenmaksut ja tapahtumien 
osallistumismaksut. Suurimmat kuluerät menivät tapahtumakuluihin, 
vuokravälinehankintoihin ja pelialueiden kehittämiseen. Rikiuksen 
kehittämiseen hankitut materiaalit osoittautuivat ennakoitua edullisemmiksi ja 
sitä kautta saatiin suuret säästöt tulevalle vuodelle pelialueen rakennusta 
varten. Tarkempi erittely yhdistyksen taloudesta löytyy tilinpäätöksestä. 

 

Yhteistoiminta 

Yhdistyksen yhteistyökumppaneina jatkoivat Milgear, Supernova, Tradesoft ja 
Atom-Airsoft. Lisäksi NoHill Paintballin kanssa tehtiin yhteistyötä uuden 
sisäpelipaikan pelikäyttöön saamisessa. Yhdistyksen edustusta kävi 
pelaamassa TSTOS 18- ja Berget 16 -pelitapahtumissa yhteistyössä muiden 
yhdistysten ja peliporukoiden kanssa perustetussa suomalaisessa 
komppaniassa. Yhdistys järjesti myös Airsoft-komppanian yhteisen 
viikonlopun Kalajärvellä 7.-8.4. Yhteistyö Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunta SAMO:n kanssa jatkui jäsenhintaisista vuokraseteistä. 
Yhdistys oli myös mahdollisuuksien mukaan näkyvillä Kurikan alueella 
järjestettävissä harrastetapahtumissa. 
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Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.2.2019 paikalla olleiden 

kanssa. 

 

Puheenjohtaja: 

 

 

__________________________ 

Joni Viitala 

 

 

Hallituksen jäsenet: 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jere Rintamäki    Paul Smeds 

 
 
__________________________   
Lauri Mäenpää     


