
Jalasjärvi Airsoft Ry 

Hallituksen toimintakertomus 2019 
 

Johdanto 

2019 oli yhdistyksen 12. toimintavuosi, jonka lopussa yhdistyksen jäsenmäärä 
oli 65 kappaletta. Yhdistyksen tapahtumissa pelaajamäärät pysyivät melko 
lailla vakiona. Vuoden aikana pelattuihin muutamiin erikoisempiin 
pelitapahtumiin saatiin hieman aiempaa enemmän osallistujia.  

 

Jäsenistö 

Yhdistys sai vuoden aikana 17 uutta jäsentä vuotuisen tavoitteen ollessa 40. 
Ainoastaan 11 vanhaa jäsentä jätti jäsenmaksunsa suorittamatta. Vuoden 
lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 65. Kokonaisjäsenmäärässä saatiinkin 
parannusta vuoden takaiseen verrattuna kymmenen hengen verran. 
 
Vuoden alussa otettiin käyttöön jäseneksi liittymistä helpottava sähköinen 
liittymislomake, jonka kautta hakemuksia saatiinkin pääosin kuluneen vuoden 
aikana. Paperisia hakemuksia täytettiin enää lähinnä viikkopelien yhteydessä 
jaettuna. Pelaajia käy peleissä edelleen tuttuun tapaan, mutta läheskään 
kaikki eivät edelleenkään liity yhdistyksen jäseneksi. 
 
Yhdistyksen jäsenistö koostuu Jalasjärveä ympäröivästä alueesta, pääosin 
Etelä-Pohjanmaalta. Aktiiviharrastajia kulkee pääosin akselilta Kihniö-Karvia-
Teuva-Isokyrö-Alajärvi-Alavus. Edelleen suurin osa yhdistyksen pelaajista 
tulee Seinäjoen suunnasta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Jäsenmäärä 55 74 73 117 103 70 78 62 52 64 55 65 

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

Hallitus 

Puheenjohtaja    Joni Viitala 
Varapuheenjohtaja     Kalle Seppälä 
Pelialuevastaava     Jere Rintamäki 
Pelitoimintavastaava   Paul Smeds 
Rahastonhoitaja    Lauri Mäenpää (7.10 saakka) 

Kalle Seppälä (7.10. alkaen) 
       

Varajäsenet 

      Aku Autio 
      Jodi Rintamäki 

Toimihenkilöt 

Sihteeri     Aku Autio 
Pelinjohtajina    Joni Viitala 
      Lauri Mäenpää 
      Tuomas Suni 
      Jarkko Mäkelä 
      Marko Honkanen 
      Paul Smeds 
      Jodi Rintamäki 

Toiminnantarkastajana 

Marjukka Kätevä 

Kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kahdessa 
kokouksessa yhdistyksen hallitus oli täysin edustettuna, mihin vaikutti osin 
kahden hallituksessa olleen rauhanturvatehtävissä oleminen. 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.4. tuttuun tapaan Nuorisotalo 
Wilholassa. Paikalla oli 12 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat, jonka lisäksi keskusteltiin Rikiuksen 
pelialueen kehittämisestä, sekä vuoden tulevista pelitapahtumista. 
 
Yhdistyksen syyskokous järjestettiin myös tuttuun tapaan Nuorisotalo 
Wilholassa 16.11. Paikalla kokouksessa oli 11 yhdistyksen äänivaltaista 
jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käytiin läpi lokakuun 
aikana järjestetty harrastajakysely, johon saatiin kerättyä 39 vastaajaa. 
Vuodeksi 2020 hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Joni Viitala, sekä 
hallitukseen Kalle Seppälä, Lauri Mäenpää, Paul Smeds ja Jere Rintamäki. 
Sihteeriksi valittiin Aku Autio, sekä hallituksen varajäseniksi Jodi Rintamäki ja 
Kai Wass. 
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Pelinjohto 

Vuoden alussa Elias Koskiniemi lopetti pelinjohtajana ja uutena 
aloitti Jodi Rintamäki. Vuoden aikana järjestettiin 50 johdettua 
pelitapahtumaa, jonka lisäksi ilman pelinjohtoa viikkopeleissä jäi 
seitsemän lauantaita. Näin ollen 12 % yhdistyksen pelitapahtumista oli ilman 
yhdistyksen virallista pelinjohtoa. Näiden lisäksi yksi lauantai meni ilman 
pelejä päällekkäin järjestetyn erikoisemman pelitapahtuman takia. Aivan kuin 
tähänkin asti, on pelinjohtajien aktiivisuudessa suuria eroavaisuuksia. Uusien 
pelinjohtajien saaminen tasoittaisi työtaakkaa myös enemmän pelejä vetäviltä 
pelinjohtajilta. 
 
Alla olevassa taulukossa on tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista 
löytyvät pelinjohdolliset viikkopelit ja muut pelinjohtoa vaatineet 
pelitapahtumat. Johtoprosentti on laskettu pelinjohdollisista tapahtumista ja 
peliaktiivisuusprosentti kaikista tapahtumista. 
 

Tarkastelujaksona vuoden 2019 johdetut pelit (pelitapahtumia 50) 

Nimi   Lisännyt   Puhaltanut   Pelannut   Johto-% ↓ Aktv-%   

Federal 32 6 6 100 12 

Gustaa 10 13 26 50 52 

laturi 3 5 11 45 22 

Sagara 0 6 12 50 24 

Tuom-asd 0 1 5 20 10 

Vinku 21 14 19 74 38 

Sarkaelain 0 5 15 33 30 

 

Työryhmät 

Rikiuksen kehittämisen työryhmä piti 16.3. viikkopelien jälkeen Jalasjärven 
ABC:llä palaverin tulevan vuoden kuvioista. Paikalla oli 5 henkilöä. Vuoden 
aikana järjestettiin yhteensä viidet talkoot 28.4.-10.9. välisenä aikana. Paikalla 
talkoissa oli 3 – 6 henkilöä. Kevään aikana käytettiin kolme talkookertaa 
Rikiuksen uuden offgame-alueen rakentamiseen. Neljäs kerta käytettiin 
Rikiuksella tehdyn ilkivallan jälkien korjaamiseen ja syksyn viimeisenä 
talkoopäivänä tehtiin vielä yleisiä siivous- ja kunnostustöitä. 
 
Pelinjohtajat pitivät vuosipalaverinsa Jalasjärven ABC:llä 4.5. pelien jälkeen. 
Paikalla palaverissa oli neljä pelinjohtajaa. Pelinjohtajan laukkuihin tehtiin 
täydennykset ja käytiin läpi vuoden tulevia tapahtumia, sekä muita 
ajankohtaisia asioita. 
 
Muita työryhmiä ei perustettu. 



Jalasjärvi Airsoft Ry 
Pelitoiminta 

 

Järjestetyt tapahtumat 

Rikius Miniskenaario - 9.3. 
 
Rikiuksen pelialueella lauantain viikkopelien tilalla järjestetty pienimuotoinen 
skenaariotapahtuma, jossa kaksi osapuolto vuorollaan hyökkäsivät ja 
puolustivat. Molemmilla osapuolilla toimivat omat komentajansa, jonka lisäksi 
pelissä oli käytössä savu- ja äänikranaatteja. Peliin osallistui 45 pelaajaa. 
Pelinjohdosta ja suunnittelusta vastasivat Paul Smeds ja Jarkko Mäkelä. 
 
Pääsiäis-Ilves - 20.4. 
 
Rami Hietasen tarjoamalla Ilvesjoella sijaitsevalla pelialueella pelattiin 
perinteinen Ilves-peli. Peli kesti yhtäjaksoisesti kuusi tuntia, jonka aikana 
sininen ja punainen osapuoli suorittivat omia tehtäviään. Lisäksi pelissä oli 
pieni itsenäinen tiedusteluosasto. Tällä kertaa pelissä ei ollut ikärajaa. 
Pelaajia osallistui 53. Pelin suunnittelusta vastasi Rami Hietanen. 
Pelinjohtajana toimi Marko Honkanen. 
 
Partioitaitomittelö - 27.4. (peruttu) 
 
Partiotaitomittelön järjestämistä on suunniteltu jo oikeastaan koko yhdistyksen 
toiminnan ajan ja Ilvesjoen Yhteismetsän suuri pelialue olisi mahdollistanut 
hyvin tapahtuman järjestämisen. Peli olisi toteutettu, jos kasaan olisi saatu 
neljä partioita, mutta määrä ei valitettavasti täyttynyt ja näin ollen tapahtuman 
järjestäminen siirretään tulevaisuuteen. Tarkoituksena partioilla olisi ollut 
suorittaa erilaisia tehtävärasteja ja mukana olisi ollut myös kiertävä 
vastaosasto, joka olisi vaikeuttanut partioiden tehtäviä. Tapahtuman 
suunnittelusta ja järjestämisestä oli vastuussa yhdistyksen hallitus 
kokonaisuudessaan. Lauri Mäenpää toimi pääjärjestäjänä. 
 
Kiestinki 1942 - 18.5. (peruttu) 
 
Kiestinki 1942 oli suunniteltu eläytymispainotteinen, jatkosotaan sijoittuva 
airsoft-skenaario Rikiuksen pelialueella. Tapahtumaan ei kuitenkaan saatu 
tarpeeksi osallistujia ja se peruttiin. Pelin suunnittelusta vastasi Jarkko 
Mäkelä, joka olisi toiminut myös pelinjohtajana. 
 
Operaatio Elohiiri – 3.8. (peruttu) 
 
Peli olisi järjestetty Kiimakallion pelialueella. Myös tämä pelitapahtuma kärsi 
pelaajakadosta, eikä sitä lopulta järjestetty. Pelissä oli tarkoitus olla kolme 
osapuolta: nauhaton osapuoli olisi toiminut ns. jääkäriosapuolena, sekä lisäksi 
sininen ja punainen pienempinä partio-osapuolina. Pelin suunnittelusta 
vastasi Jarkko Mäkelä, joka olisi toiminut myös pelinjohtajana. 
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Mettäpeli 2019 – 31.8.-1.9. 
 
Mettäpeli 2019 oli Ilvesjoen Yhteismetsän pelialueella järjestetty 
yön yli kestävä pelitapahtuma. 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 28 
pelaajaa kahdeksassa partiossa, joista Zinnsoldaten vei voiton 24 pisteellä. 
Pelin suunnittelusta ja pelinjohdosta vastasivat Lauri Mäenpää ja Joni Viitala. 
 
Itsenäisyyspelit - 6.12. 
 
Vuosittain itsenäisyyspäivän aikoihin järjestettävä sissipeli järjestettiin jälleen 
Vuohiluoman pelialueella. Pelissä partiot etsivät ja tuhoavat toisia partioita ja 
heidän reppukätköjään. Peliin osallistui neljä partioita ja yhteensä 19 pelaajaa. 
Peli oli ilmainen yhdistyksen jäsenille ja muille 5 €. Voittajatiimiksi selviytyi 
Team Teuva. Pelin suunnittelusta ja järjestämisestä vastasi Marko Honkanen. 

 
Muita tapahtumia 
 

Berget 17 Operation White Lizard - 25.-29.6. 
 
Yhdistyksen edustus pakkasi jälleen varusteensa ja suuntasi Ruotsissa 
järjestettävään Berget -pelitapahtumaan. Tänä vuonna yhdistyksen porukassa 
pelasi yhteensä 14 pelaajaa. Yhdistyksen edustusta toimi jälleen komppanian 
johdossa, sekä joukkueen runkona. Yhdistys tuki peliin osallistuneiden 
matkakuluja Kurikan kaupungin avustuksilla, sekä kalustolla. Peliin osallistui 
pelaajia ympäri maailmaa noin 2000, joista suomalaisia oli muutamia satoja. 
Tapahtuma oli K18 ja peli oli käynnissä yhtäjaksoisesti koko tapahtuman ajan. 
 
TSTOS 19 - 15.-18.8. 
 
Yhdistys tuki jälleen myös Suomen suurimpaan airsoft-tapahtumaan, eli 
TSTOS -peliin osallistumista. Peli oli Ehasa ry:n järjestämä milsim-
painotteinen pelitapahtuma entisellä Puolustusvoimien harjoitusalueella 
Padasjoella. Yhdistys tuki peliin osallistumista Kurikan kaupungin avustuksilla, 
sekä tarjosi kalustoa mm. majoittumiseen. Myös tässä tapahtumassa 
yhdistyksen edustus toimi komppanian johdossa, sekä loi yhden joukkueen 
perustan. Osallistujia tapahtumaan oli yhdistyksen nimissä 14. Ikäraja 
tapahtumaan oli 18-vuotta ja pelaajamäärä oli noin 1000. 
 
Muut pelit 
 
Vuoden aikana ei järjestetty yllä mainittujen lisäksi muita viikkopeleistä 
poikkeavia pelitapahtumia. Kiestinki 1942 -pelin aikana olisi pelattu viikkopelit 
Kiimakalliolla, mikäli tapahtumaa ei olisi peruttu. 
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Toiminta-ammunnat – 16.11. 
 
Lauri Mäenpää järjesti vuosittaiset toiminta-ammunnat Rikiuksella 
16.11. ennen viikkopelejä. Tämän vuoden voittajaksi ampui 
jälleen Lauri Mäenpää tuloksella 160. Osallistujia oli neljä 
henkilöä. 
 
Sisäpelit Teuvan vanhalla mielisairaalalla 7.4. 
 
Yhdistys sai mahdollisuuden päästä kokeilemaan pelaamista Teuvan vanhalla 
mielisairaalalla 7.4. Pelaamaan kutsuttiin yhdistyksen jäsenet, sekä paikallisia 
harrastajia, jotka olivat kertoneet tästä mahdollisuudesta. Paikalla oli noin 15 
pelaajaa. Tehorajoiksi asetettiin M100-taso. Aluetta ei kuitenkaan saatu 
pysyvään pelikäyttöön. 
 
Pelitaidot kuntoon -kurssi 22.9. (peruttu) 
 
Pelikoulun tilalla päätettiin järjestää kurssi enemmän harrastuskokemusta 
omaaville pelaajille. Tapahtumaan ei kuitenkaan saatu osallistujia ja se 
peruttiin. Tarkoituksena olisi ollut harjoitella toimintaa yksittäin ja ryhmässä. 
Järjestäjinä olisivat toimineet Lauri Mäenpää ja Joni Viitala 

 
Viikkopelit 
 
Yhdistyksen järjestämien viikkopelien pelaajamäärät pysyivät hieman 
edellisvuotta parempana, noin yhdellä pelaajalla kuukausittain. Ilman 
pelinjohtoa jäivät seitsemät viikkopelit pääosin syksystä ja loppuvuodesta. 
Lisäksi erikoisempina pelipäivinä Rikiuksella ei ollut pelinjohtoa paikalla. 
Edelleen pelinjohdon puuttuminen laskee pelaajamääriä, mikä näkyy varsinkin 
loppusyksyn pelaajamäärien putoamisena. Olisi siis tärkeää saada 
pelinjohtaja paikalle jokaiselle pelipäivälle. 
 
Pelaajamäärät olivat talvella ja keväällä edellisvuotta paremmat, mutta 
syksyllä alkoi pudotus, joka aiheutti jopa puoliintumisen pelaajamäärissä 
vuoteen 2018 verrattuna. Huhtikuu nousi pelaajamäärällisesti kaikkein 
parhaimmaksi kuukaudeksi keskimääräisellä 47:llä pelaajalla. Vuoden suurin 
yksittäinen pelitapahtuma oli 13.4. järjestetyt viikkopelit, jolloin pelaajia oli 55. 
Samana päivänä järjestettiin myös kirpputori ja tutustumispäivä airsoftiin. 
 
Viikkopelien pelaajien keski-ikä pyörii 18 ikävuoden ympärillä. Harrastajat 
saapuvat pääosin akselilta Kihniö-Karvia-Teuva-Isokyrö-Alajärvi-Alavus. 
Enemmistö pelaajista tulee Seinäjoen alueelta. Jalasjärveläisiä 
aktiiviharrastajia löytyy edelleen melko hyvin. 
 
Alla olevassa taulukossa on Rikiuksen viikkopelien keskimääräinen 
pelaajamäärä jokaiselle kuukaudelle. Tiedot perustuvat yhdistyksen 
nettisivujen tapahtumakalenterin lukuihin. 
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Keskimääräinen pelaajamäärä (tiedot tapahtumakalenterista) 

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tammikuu 42 25 22 20 51 34 41 34 23 33 21 32 

Helmikuu 37 27 29 16 39 28 44 41 23 45 19 35 

Maaliskuu 37 34 27 34 56 29 56 54 25 30 19 36 

Huhtikuu 45 33 34 51 68 35 62 54 36 44 24 47 

Toukokuu 39 29 40 48 63 46 48 39 27 37 34 26 

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

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

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21 23 33 25 

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31 35 36 32 

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38 33 41 25 

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

Joulukuu 34 28 16 63 29 31 25 30 20 24 24 12 

Keskimäärin 35 32 30 42 48 37 43 40 24 33 28 29 

 

Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja häiriöt 

Vuoden ajalta ei kirjattu, kuin yksi häiriötapaus. 9.11. järjestettyjen viikkopelien 
jälkeen nuorempi pelaaja oli ammuskellut offgame-alueella. Tilanteen 
parkkipaikalta nähnyt harrastaja oli puuttunut ja rauhoittanut tilanteen. Asiasta 
oltiin yhteydessä myös kyseisen harrastajan vanhempiin. Edellisen kerran 
offgamella ampumisesta on kirjattu vuonna 2012, joten tilanne on ollut asian 
osalta hyvä jo useamman vuoden ajan.  
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Vuoden ensimmäisissä peleissä 5.1. pidettiin lähtönopeusratsia, 
jossa ei tullut huomautettavaa. Lisäksi 16.2. pidetyissä 
viikkopeleissä pidettiin lähtönopeusratsiat HPA-aseille. 
Rikkomuksia ei havaittu.  
 
Alla oleva taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien ilmoituksiin 
yhdistyksen keskustelufoorumeilla. 

 

 

 

 

 

 

Läheltä piti -tilanteet / onnettomuudet / häiriöt 

Mitä on sattunut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Offarilla ampumiset 3 1 2       1 

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 1 
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Muu toiminta 

13.4. järjestettiin Rikiuksella ennen viikkopelejä tutustumispäivä 
airsoftiin. Parkkipaikalla oli esiteltävänä harrastevälineitä ja 
lajiesittelyä. Airsoft-aseilla ampumista pääsi kokeilemaan pihaan 
johtavalla tiellä. Yhdistys tarjosi nuotiolla paistettavaksi makkaraa ja 
kyytipojaksi oli tarjolla mehua. Samassa yhteydessä oli myös harrastajien 
kirpputori, johon osallistui neljä myyjää. Tilaisuuden yhteydessä arvottiin myös 
yhdistyksen yhteistyökumppaneiden Milgearin, Supernovan, Tradesoftin ja 
Atom Airsoftin lahjoittamia tuotepaketteja. Tapahtumasta oli myös kirjoitus JP-
Kunnallissanomien lehdessä. 
 
Yhdistyksen syyskokousviikonlopun yhteydessä 16.11. pidettiin myös 
perinteinen kirpputori, jonne tuli paikalle neljä myyjää. Offgamella oli tarjolla 
mehua ja nuotiolla paistettavaksi makkaraa. Lauri Mäenpään järjestämät 
toiminta-ammunnat pidettiin samaan aikaan pelialueella ennen viikkopelien 
alkua. Lokakuun aikana järjestettiin myös harrastajakysely, jonka antia käytiin 
läpi viikkopelien jälkeen syyskokouksessa. 
 
14.5. Kurikan Kampuksella järjestettiin järjestömarkkinat, joissa myös 
Jalasjärvi Airsoft ry oli esillä. Esittelypisteessä pyöri yhdistyksen pelejä 
kuvaava video ja paikalla olleiden esittelijöiden kanssa oli mahdollista 
keskustella harrastuksesta. 
 
Yhdistyksen esittelijät olivat paikalla myös Jalasjärvellä vanhan JAKK:n 
pihassa järjestetyillä Harrasta Hirviästi -messuilla 8.9. Tapahtumassa 
yhdistyksen teltalla pääsi katsomaan harrastusvälineitä ja seuraamaan 
esittelyvideota. 
 
4.5. oli tarkoitus järjestää ensiapukoulutus, joka olisi ollut suunnattu pääosin 
pelinjohtajille. Tapahtuma kuitenkin peruttiin kouluttajapuutteen takia. 
 
Yhdistys huutokauppasi edelliseltä vuodelta jääneitä löytötavaroita, joiden 
omistajia ei ole löytynyt. Tuottoa näistä saatiin 11 €.  

 

Talous ja avustukset 

Yhdistys teki suunnitelmien mukaisesti tappiollisen vuoden, kun tilikauden 
tulos jäi negatiiviseksi 2201,32 €. Yhdistyksen talous on kuitenkin edelleen 
vakaalla pohjalla vuosia jatkuneen positiivisen tuloksen johdosta. Yhdistys sai 
tukea Kurikan kaupungilta yleisavustuksena 1000,00 € ja kohdeavustuksena 
300,00 €. Yhdistyksen talouteen nähden erittäin suurena menoeränä vuodelta 
oli vuosia suunnittelun alla ollut offgame-alueen laajennus ja kunnostus. 
Tarkempi erittely yhdistyksen taloudesta löytyy tilinpäätöksestä. 
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Yhteistoiminta 

Yhdistyksen yhteistyökumppaneina jatkoivat Milgear, Supernova, 
Tradesoft ja Atom Airsoft. Yhdistyksen edustusta kävi pelaamassa 
TSTOS 19- ja Berget 17 -pelitapahtumissa yhteistyössä muiden 
yhdistysten ja peliporukoiden kanssa perustetussa suomalaisessa 
komppaniassa. Yhdistyksen oli tarkoitus olla järjestämässä edellisvuotiseen 
tapaan Airsoft-komppanian yhteistä viikonloppua, mutta tapahtuma peruuntui 
muiden kiireiden vuoksi. 
 
Yhteistyö Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO:n kanssa 
jatkui jäsenhintaisista vuokraseteistä. Yhdistys oli näkyvillä Kurikan alueella 
järjestetyissä kahdessa harrastetapahtumassa. Hallituslaisia osallistui myös 
aktiivisesti seuraaviin tapahtumiin: Kurikan kuntatiimin käynnistys, 
nuorisoaiheinen yhdistysilta, tapahtuman turvallisuus -työpaja, sekä 
ensiapukoulutus. 
 
 
 
 
 
 
 
Hyväksytty esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle hallituksen 

kokouksessa 20.2.2020 paikalla olleiden kanssa. 

 

Puheenjohtaja: 

 

 

__________________________ 

Joni Viitala 

 

 

Hallituksen jäsenet: 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jere Rintamäki    Paul Smeds 

 
 
__________________________   
Jodi Rintamäki     


