
Jalasjärvi Airsoft Ry 

Hallituksen toimintakertomus 2020 
 

Johdanto 

2020 oli yhdistyksen 13. toimintavuosi, jonka lopussa yhdistyksen jäsenmäärä 
oli 64 kappaletta. Vuoden toimintaa varjosti maaliskuusta lähtien 
maailmanlaajuisesti jyllännyt koronaviruspandemia, joka pakotti 
keskeyttämään pelitoiminnan kevään ja loppuvuoden ajaksi. Muuten 
yhdistyksen tapahtumissa pelaajamäärät pysyivät melko lailla vakiona. 
Vuoden aikana pystyttiin pelaamaan myös muutaman erikoisempi 
pelitapahtuma, joihin saatiin hyvin osallistujia. 

 

Jäsenistö 

Yhdistys sai vuoden aikana 11 uutta jäsentä vuotuisen tavoitteen ollessa 30. 
17 vanhaa jäsentä jätti jäsenmaksunsa suorittamatta. Vuoden lopussa 
yhdistyksen jäsenmäärä oli 64, mikä oli yhden henkilön verran pudotusta 
vuodesta 2019. Jäsenhakemukset saatiin yhdistyksen sähköisen 
liittymislomakkeen kautta, lukuun ottamatta syyskirpputorin yhteydessä 
jätettyjä paperille täytettäviä hakemuksia. Pelaajia käy viikkopeleissä edelleen 
tuttuun tapaan koronavirusrajoitukset huomioiden, 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 2020 

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

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

Hallitus 

Puheenjohtaja    Joni Viitala 
Varapuheenjohtaja     Lauri Mäenpää 
Pelialuevastaava     Jere Rintamäki (16.5. saakka) 
      Jodi Rintamäki (16.5. alkaen) 
Pelitoimintavastaava   Paul Smeds 
Rahastonhoitaja    Kalle Seppälä   
  

Varajäsenet 

      Kai Wass 
      Jodi Rintamäki (16.5. saakka) 
      Jere Rintamäki (16.5. alkaen) 
 

Toimihenkilöt 

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

Toiminnantarkastajana 

Marjukka Kätevä 
Elina Knuuttila (vara) 
 

Kokoukset 

Yhdistyksen hallitus kokousti vuoden aikana 11 kertaa. Kahdessa 
kokouksessa yhdistyksen hallitus oli täysin edustettuna. Hallituksen 
kokouksiin osallistumista koitettiin helpottaa yhdistykselle perustetun Discord-
kanavan etäyhteysmahdollisuudella. Koronaviruspandemian aiheuttaman 
kokoontumiskiellon takia hallituksen kevään neljä kokousta järjestettiin 
ainoastaan etänä. Lisäksi yhdistyksen kevätkokous järjestettiin etänä. 
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Yhdistyksen kevätkokous pidettiin vasta 16.5. 
koronaviruspandemian rauhoittumista odotellen. Tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun yhdistyksen kokous jouduttiin 
järjestämään etänä. Alustana käytettiin keväällä perustettua 
Discord-kanavaa, jonka kautta saatiin heijastettua kaikki 
kokouksessa käsiteltävät dokumentit. Kokouksessa oli paikalla 10 
äänivaltaista yhdistyksen jäsentä. Käsiteltäviä asioita olivat sääntömääräiset 
asiat, sekä käytiin läpi vuoden tulevia tapahtumia ja Rikiuksen 
kehittämissuunnitelmaa. Jere Rintamäki oli ilmoittanut halustaan siirtyä 
pelitoimintavastaavasta varajäseneksi ja Jodi Rintamäki taas oli kiinnostunut 
pelitoimintavastaavan paikasta, joten kokouksessa tehtiin päätös näiden 
paikkojen vaihtamisesta. 
 
Yhdistyksen syyskokous päästiin pitämään paikan päällä Nuorisotalo 
Wilholassa 7.11. Lisäksi kokoukseen tarjottiin etäosallistumismahdollisuus 
Discord-sovelluksen avulla. Paikalla oli 11 äänivaltaista yhdistyksen jäsentä, 
joista yksi oli etäyhteyden kautta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat, jonka lisäksi keskusteltiin tulinopeusrajoituksien mahdollisuuksista 
pelitapahtumissa. Keskustelun pohjalta luotiin suositus 20 rps tulinopeudesta 
yhdistyksen tapahtumiin pelaajien turvallisuuteen vedoten.  
 
Vuodeksi 2021 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Mäenpää, sekä 
hallitukseen Joni Viitala, Kalle Seppälä, Paul Smeds ja Jodi Rintamäki. 
Sihteeriksi valittiin jatkamaan Aku Autio ja hallituksen varajäseniksi valittiin 
Jere Juppo ja Jarkko Välkkilä. Yhdistyksen liittymismaksua päätettiin korottaa 
kahdesta eurosta viiteen euroon. Näin ollen vuodesta 2021 lähtien 
yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu olisi edelleen 10 €, mutta liittymisen 
hinta olisi 15 €. Korotusta perusteltiin hihanauhojen lähetyskulujen 
hinnannousulla. 
 

Pelinjohto 

Vuoden alussa uutena pelinjohtajana aloitti Jere Juppo. Marko Honkanen 
lopetti pelinjohtajana loppusyksystä. Koronaviruspandemian aiheuttamien 
pelitaukojen takia vuoden aikana järjestettiin vain 38 pelitapahtumaa. Ilman 
yhdistyksen virallista pelinjohtoa jäivät vuoden aikana kahdet lauantain 
viikkopelit, mikä tekee 5 % vuoden aikana järjestetyistä viikkopeleistä. Tämän 
lisäksi Itsenäisyyspäivän pelien kanssa päällekkäisenä lauantaina Rikiuksella 
ei ollut pelinjohtoa. Vuoden aikana pelinjohdolliset tehtävät kasaantuivat 
poikkeuksellisen pahasti yhden aktiivisen pelinjohtajan harteille. Tähän 
saadaan toivottavasti parannusta kuluvan vuoden aikana työtaakan 
jakamiseksi. Uusien pelinjohtajien saaminen tasoittaisi työtaakkaa myös 
enemmän pelejä vetäviltä pelinjohtajilta. 
 
Seuraavan sivun taulukossa on tarkastelussa yhdistyksen 
tapahtumakalenterista löytyvät pelinjohdolliset viikkopelit ja muut pelinjohtoa 
vaatineet pelitapahtumat. Johtoprosentti on laskettu pelinjohdollisista 
tapahtumista ja peliaktiivisuusprosentti kaikista tapahtumista. 
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Tarkastelujaksona vuoden 2020 johdetut pelit (pelitapahtumia 38) 

Nimi   Lisännyt   Puhaltanut   Pelannut   Johto-% ↓ Aktv-%   

Federal 29 2 3 67 8 

Gustaa 2 3 8 38 21 

laturi 15 5 7 71 18 

Sagara 1 4 7 57 18 

Tuom-asd 0 0 1 0 3 

Vinku 6 1 1 100 3 

Sarkaelain 5 1 9 11 24 

Juppo 0 22 35 63 92 

 

Työryhmät 

Rikiuksen kehittämisen työryhmä piti palaverinsa 6.5. Discord-etäyhteydellä. 
Palaverissa keskusteltiin vuoden 2020 talkookuvioista. Paikalla tapaamisessa 
oli kuusi henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä neljät talkoot 17.5.-
4.10. välisenä aikana. Talkoissa oli paikalla keskimäärin viisi henkilöä. 
Talkoissa tehtiin yleisiä siivous- ja kunnostustöitä, sekä raivattiin pusikkoa 
uusien suojarakennelmien tieltä. Alueella ollutta puujätettä hävitettiin myös 
vaihtolavallinen jätelaitokselle. Lisäksi alueella olevien autojen ja muun 
metalliromun poisviemisestä oltiin yhteydessä niiden omistajaan, joka on 
luvannut viedä omansa pois alueelta. 
 
Yhdistyksen pelinjohtajat ehtivät pitämään vuosittaisen palaverinsa 7.3. juuri 
ennen koronaviruspandemian puhkeamista. Palaveri pidettiin Jalasjärven 
ABC:llä viikkopelien jälkeen. Paikalla oli yhteensä neljä yhdistyksen 
pelinjohtajaa. Vuosittaiseen tapaan tehtiin pelinjohtajalaukkuihin tarvittavat 
tarkastukset, sekä käytiin läpi vuoden tulevia tapahtumia ja muita 
ajankohtaisia asioita. Muuta keskustelua käytiin sarjatulinopeuksista, 
lähtönopeusratsioista, ammuskelusta lähtöpaikoilla ennen pelin aloitusta, 
tiimien sekoittamisesta, pelinjohtajien palkitsemisjärjestelmästä, sekä 
viikkopeleistä yleisesti. 
 
Muita työryhmiä ei vuoden aikana perustettu. 
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Pelitoiminta 

Järjestetyt pelitapahtumat 

Mettäpeli 2020 
 
Mettäpeli 2020 oli Ilvesjoen Yhteismetsän pelialueella järjestetty vuorokauden 
mittainen pelitapahtuma. Pelimekaniikka noudatteli vanhaa tuttua mettäpelien 
sissipelikaavaa, eli maastoon oli kätketty etsittäväksi puisia kalikoita, joiden 
koordinaatteja pelinjohto ilmoitti tasaisin väliajoin. Lisäksi pelissä oli muutamia 
muita objekteja, sekä kuvattavia maastonkohtia. Peli oli fyysisesti erittäin 
vaativa, joten pelin ikäraja oli 15 vuotta. Peli oli käynnissä yhtäjaksoisesti 24 
tuntia, joten myös partioiden välinen huoltokin tapahtui pelin aikana. 
Tapahtuma oli ilmainen yhdistyksen jäsenille ja muille hinta oli 10 €. 
Osallistujia pelissä oli yhteensä 44 kappaletta 11 partiossa. Voittajapartio oli 
Zinnsoldaten 21 pisteen turvin. Pelin suunnittelusta ja pelinjohdosta vastasivat 
Lauri Mäenpää, Joni Viitala ja Kalle Seppälä. 
 
Itsenäisyyspelit - 5.12. 
 
Vuosittain itsenäisyyspäivän aikoihin järjestettävä sissipeli järjestettiin jälleen 
Vuohiluoman pelialueella. Pelissä partiot etsivät ja tuhoavat toisia partioita ja 
heidän reppukätköjään viiden tunnin ajan. Peliin osallistui seitsemän partioita 
ja yhteensä 24 pelaajaa. Peli oli ilmainen yhdistyksen jäsenille ja muille 5 €. 
Voittajatiimiksi selviytyi Papat. Pelin suunnittelusta ja järjestämisestä vastasi 
Lauri Mäenpää. 

 
Muita tapahtumia 
 

Yhdistyksen tuki: Berget 18 Broken Arrow - 23.-27.6. (siirretty vuoteen 
2021) 
 
Yhdistyksen edustusta oli jälleen tuttuun tapaan lähdössä Ruotsissa 
järjestettävään Berget -pelitapahtumaan. Tapahtuma kuitenkin siirtyi vuoteen 
2021 koronaviruspandemian takia. Peliin oli ilmoittautunut pandemian alkuun 
mennessä 11 pelaajaa, joiden liput käyvät tapahtumaan myös 2021, jos se 
pystytään järjestämään. Perinteisesti yhdistyksen edustusta on toiminut 
suomalaisen Kyrö-komppanian johdossa, sekä joukkueen runkona. Peliin 
osallistumista on perinteisesti tuettu matkakorvausten muodossa Kurikan 
kaupungin avustuksella, sekä yhdistyksen omalla kalustolla. Tapahtuma on 
yksi maailman suurimmista airsoftpeleistä, joten siihen osallistuminen on ollut 
läheisen sijaintinsa vuoksi perinteistä. Pelaajia on ollut ympäri maailmaa noin 
2000, joista suomalaisia muutamia satoja. Tapahtuma on K18 ja peli on 
käynnissä yhtäjaksoisesti koko tapahtuman ajan. 
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Yhdistyksen tuki: TSTOS 20 28.-30.8. 
 
Koronaviruspandemiasta huolimatta TSTOS 20 pystyttiin 
toteuttamaan elokuun lopussa. Yhdistys on perinteisesti tukenut 
Suomen suurimpaan airsoft-tapahtumaan, eli TSTOS -peliin 
osallistumista. Peli on Ehasa ry:n järjestämä milsim-painotteinen 
pelitapahtuma entisellä Puolustusvoimien harjoitusalueella Padasjoella. 
Yhdistys tuki peliin osallistumista Kurikan kaupungin kohdeavustuksilla, sekä 
tarjosi kalustoa mm. majoitukseen. Myöskin tässä tapahtumassa yhdistyksen 
edustusta toimi Kyrö-komppanian johdossa, sekä yhden joukkueen runkona. 
Yhdistyksen nimissä peliin osallistui yhteensä 11 pelaajaa. Pelitapahtuma oli 
K18 ja pelaajia oli yhteensä noin 800. 
 
Muut pelit 
 
Vuoden aikana ei järjestetty muita pelitapahtumia. Kiimakalliolla oli tarkoitus 
pelata kesäkuun alussa koronaviruspandemian aiheuttamaa ruuhkaa, joka 
aiheutui 50 henkilön kokoontumisrajoituksista. Peli kuitenkin peruuntui 
vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
 
Toiminta-ammunnat 18.7. 
 
Lauri Mäenpää järjesti vuosittaiset toiminta-ammunnat Rikiuksella 18.7. ennen 
viikkopelejä. Tämän vuoden voittajaksi ampui nimimerkki Juha Kontio 
tuloksella 109,655. Osallistujia oli seitsemän henkilöä. 
 
Toiminta-ammunnat oli tarkoitus järjestää myös 17.10., mutta ne peruttiin 
viime hetkisten osallistujaperuutusten vuoksi. 

 
Viikkopelit 
 
Koronaviruspandemian takia yhdistyksen viikkopelitoiminta oli kevään aikana 
kahden kuukauden ajan täysin pysähdyksissä valtion määräysten mukaisesti. 
Tämän lisäksi pelit lopetettiin joulun alla Etelä-Pohjanmaan siirryttyä jälleen 
koronavirustilanteessa kiihtymisvaiheeseen. 
 
Yhdistyksen järjestämien viikkopelien pelaajamäärät pysyivät melko samoina 
edelliseen vuoteen verrattuna alkutalvea ja loppusyksyä lukuun ottamatta. 
Keskimääräinen pelaajamäärä viikkopeleissä oli sama, kuin vuonna 2019: 29 
henkilöä. Pelaajamäärät ovat vakiintuneet tälle tasolle muutaman viimeisen 
vuoden aikana. Vuoden ajalta ilman pelinjohtoa jäivät ainoastaan kahdet 
viikkopelit, minkä lisäksi pelinjohtoa ei ollut Rikiuksella erikoistapahtumien 
Mettäpelin ja Itsenäisyyspelien aikaan. Lisäksi yhdet alkuvuoden viikkopelit 
peruttiin kovien pakkasten takia. Pelinjohdon puuttuminen vaikuttaa suoraan 
pelaajamääriin, joten olisi edelleen tärkeää, että viikkopeleissä olisi aina 
pelinjohto paikalla. 
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Alkuvuoden pelaajamäärissä oli noin kymmenen pelaajan 
pudotus vuoteen 2019 verrattuna. Kesän ajan pelaajamäärät 
pysyivät melko samalla tasolla edellisvuoden kanssa, mutta 
vastaavasti syksyllä määrät kohosivat 10 – 20 pelaajalla. Eniten 
pelaajia oli lokakuussa: keskimäärin 44 pelaajaa. Eniten pelaajia 
oli viikkopeleissä 3.10., jolloin paikalla oli 50 pelaajaa. 
 
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. 
 

Keskimääräinen pelaajamäärä Rikiuksen viikkopeleissä (tiedot tapahtumakalenterista) 

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Helmikuu 37 27 29 16 39 28 44 41 23 45 19 35 25 

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

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 30 

Heinäkuu 25 29 35 30 48 37 32 34 12 31 25 30 24 

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21 23 33 25 24 

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31 35 36 32 33 

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38 33 41 25 44 

Marraskuu 26 36 33 57 42 50 40 46 22 35 39 22 38 

Joulukuu 34 28 16 63 29 31 25 30 20 24 24 12 27* 

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

*Koronaviruspandemian takia pelit keskeytettynä joko osan kuukaudesta, tai kokonaan. 
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Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja 
häiriöt 

Vuoden aikana sattui ainoastaan yksi onnettomuus, jossa nilkka 
meni sijoiltaan. Pelaaja pystyi siirtymään omin avuin offgame-
alueelle, jossa pelinjohtaja pääsi tekemään vaadittavan ensiavun. 
 
Vuoden aikana pidettiin yhteensä neljät lähtönopeusratsiat. Alkutalven ja 
loppusyksyn ratsioissa ei tullut tehojen ylityksiä. Kesän ratsiakerralla nuori 
harrastaja oli ostanut käytetyn aseen, joka ampui räikeästi yli tehorajojen. Ase 
laitettiin käyttökieltoon, kunnes tehoja on alennettu. Alkusyksyn ratsiakerralla 
ylityksiä havaittiin kolmesta aseesta, jotka laitettiin käyttökieltoon. 
Kronotusratsioiden merkitys on korostunut varsinkin nyt, kun yhdistyksen 
kokouksissa on ollut keskustelua aseiden tehoista ja suurista 
sarjatulinopeuksista. 
 
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 2020 

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  1 

Hampaan lohkeaminen 2   2        

Toisen osoittelu aseella ilman 
silmäsuojausta 

 
 

1 
 1        

Pelialueelle eksynyt ulkopuolinen  1          

Pelialueella liian tehokas ase   2   3 1    4 

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 5 
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Muu toiminta 

Kaikki muu toiminta oli hyvin pitkälle jäissä tapahtumien osalta 
koronaviruspandemian vuoksi. Yhdistykselle perustettiin Discord -
ohjelmaan oma kanava, jonka kautta harrastajat pääsisivät keskustelemaan ja 
pelaamaan tietokoneella. Tarkoituksena oli, että yhteyttä airsoftpelikavereihin 
pystyisi pitämään pandemiatilanteesta huolimatta. Lisäksi hallitus ja työryhmät 
pääsivät kokoustamaan kanavan kautta, samoin kuin pystyttiin järjestämään 
yhdistyksen kokouksien etäosallistuminen. 
 
Yhdistyksen syyskokouspäivän yhteydessä pystyttiin järjestämään Rikiuksella 
kirpputoritapahtuma 7.11. Paikalla tapahtumassa oli kuusi myyjää, jonka 
lisäksi myynnissä oli yhdistystuotteita. 
 
Yhdistys huutokauppasi edelliseltä vuodelta jääneitä löytötavaroita, jotka eivät 
olleet löytäneet omistajaa. Tuottoa näistä saatiin 17 €.  

 

Talous ja avustukset 

Yhdistyksen talous pysyi koronaviruspandemiasta huolimatta hyvässä 
tilanteessa, kun kiinteitä kuluja ei tarvinnut maksaa esimerkiksi pelialueen 
käytöstä toiminnan ollessa tauolla. Myöskään muita kuluja ei vuoden aikana 
tullut paljoakaan, kun toiminta oli alkukeväästä lähtien hyvin kevyellä pohjalla. 
 
Talousarvio laadittiin plus miinus nolla tulokselle, mutta vuoden päättyessä 
yhdistyksen tilikauden tulos oli 2975,09 €. 2000 € tästä on vuodelle 2021 
Parkanon Säästöpankkisäätiöltä saatua kohdeavustusta Rikiuksen 
kehitysprojektille. Tämä summa on siis käytettävä rakentamiseen vuonna 
2021 selvityksiä vastaan säätiölle. Säätiön tukea lukuun ottamatta tulos oli siis 
975,09 € plussan puolella. 
 
Yhdistys sai tukea Kurikan kaupungilta yleisavustuksena 800,00 € ja 
kohdeavustuksena 300,00 €. Kohdeavustusta haettiin yhdistyksen 
pelimatkaan TSTOS 20 -tapahtumaan, Mettäpeli 2020:n järjestelykuluihin, 
sekä yhdistyksen esittelyvideon kuvaamiseen. Lisäksi kaupungilta pyydettiin 
yhdistyksen tarpeisiin sopivaa varasto- ja kerhotilaa. 
 
Tarkempi erittely yhdistyksen taloudesta löytyy tilinpäätöksestä. 
 

Yhteistoiminta 

Yhdistyksen yhteistyökumppaneina jatkoivat Milgear, Supernova, Tradesoft ja 
Atom Airsoft. Yhdistyksen edustusta kävi pelaamassa TSTOS 20 -
pelitapahtumassa yhteistyössä Kyrö-komppanian kanssa. Lisäksi yhdistyksen 
oli tarkoitus olla järjestämässä edellisvuotiseen tapaan Kyrö-komppanian 
yhteistä viikonloppua, mutta tapahtuman järjestäminen hautautui lopullisesti 
koronaviruspandemian ilmaannuttua. 
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Yhteistyö Seinäjoen Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 
SAMO:n kanssa jatkui jäsenhintaisista vuokraseteistä. Lisäksi 
yhdistys otti käyttöön Kurikan kaupungin Nuorisopassi -
sovelluksen, jonka kautta kurikkalaiset nuoret saavat asevuokrat 
jäsenhintaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen esitettäväksi yhdistyksen 

kevätkokoukselle kokouksessaan 2.2.2021. 

 

Vuoden 2020 puheenjohtaja:  Vuoden 2021 puheenjohtaja: 

 

_______________________  __________________________ 

Joni Viitala     Lauri Mäenpää 

 

    


