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Toimintakertomus 2021 
 

Johdanto 
Vuoden 2021 loppuessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 52 kpl. Neljättätoista toimintavuotta haittasi 

edelleen koronaviruspandemia koko vuoden ajan, rajoittaen pelitoimintaa, etenkin alkuvuodesta, 

jolloin pelit olivat kokonaan tauolla. Keväästä syksyyn päästiin viikkopelitoiminnassa normaalille 

tasolle, mutta pandemia haittasi etenkin erikoispelien järjestämistä, ja toimintavuotena ei 

mittavampia pelejä saatu järjestettyä johtuen todennäköisesti epävarmuudesta kunkin hetkiseen 

korona-tilanteeseen. 

Jäsenistö 
Vuotuisten jäsenmaksujen eräpäivän jälkeen, jäseniä oli kirjoilla 45 kpl, ja vuoden lopussa määrä 

oli noussut 52 kappaleeseen. Näin ollen vuoden lopussa pudotusta edellisen vuoden loppuun oli 

12 kpl. 19 vanhaa jäsentä jätti maksamatta jäsenmaksunsa vuodelle 2021. Uusia jäseniä 

toimintavuotena saatiin vain seitsemän. 

Jäsenhakemuksista valtaosa saatiin sähköisen jäsenhakemuksen kautta. Kirpparipäivinä saatiin 

hakemuksia myös paperille täytettynä. Sähköinen hakemus on selvästi helpottanut ja jouduttanut 

hakemusten käsittelyä, verrattuna paperiseen versioon. 

 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  

 

Vuosi  2021              

Jäsenmäärä  52             

Ei. maksua  19             

 

Jäsenistö koostuu pääosin Etelä-Pohjanmaalaisista harrastajista, mutta myös muutamia muualla 

asuvia on joukossa. Muun muassa kesälomakaudet tuovat jäseniä harrastamaan myös muualta 

päin Suomea. 
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Hallinto 
 

Hallitus 2021: 

Puheenjohtaja Lauri Mäenpää 

Varapuheenjohtaja Joni Viitala 

Rahastonhoitaja Kalle Seppälä 

Pelitoimintavastaava Paul Smeds 

Pelialuevastaava Jodi Rintamäki 

  Jarkko Välkkilä (syyskokouksesta eteenpäin) 

Varajäsenet  Jere Juppo 

  Jarkko Välkkilä (syyskokouksen jälkeen Jodi Rintamäki) 

 

Toimihenkilöt: 

Sihteeri  Aku Autio 

Pelinjohtajat  Joni Viitala 

  Jere Juppo 

  Jodi Rintamäki 

  Emma Honkonen 

  Lauri Mäenpää 

  Paul Smeds 

  Jarkko Mäkelä 

 

Toiminnantarkastajat: Marjukka Kätevä 

  Elina Knuuttila (vara) 

 

 

Kokoukset 
Yhdistyksen hallituksen kokouksia oli kaudella 12 kpl. Kokoukset kokoustettiin lähes jokainen 

paikanpäällä + etänä, jolloin koronasta ja pitkistä välimatkoista huolimatta saatiin aina edustus 

paikalle, myös välillä varajäseniä käyttäen. 

Kevät- ja syyskokoukset pidettiin paikanpäällä Wilholassa. Kokouksissa oli lisäksi edellisvuoden 

tapaan mahdollisuus liittyä Discord-ohjelmaa käyttäen mukaan etänä.  

Kevätkokouksessa paikalla oli seitsemän yhdistyksen jäsentä, joista kaksi etäyhteyden kautta. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, sekä esiteltiin Oma SP:n/Parkanon 

säästöpankkisäätiön rahoittama pelialueen kehitysprojekti kesälle 2021. 

Syyskokouksessa paikalla oli yhdeksän jäsentä, joista kaksi etänä. Hallitukseen tulevalle kaudelle 

valittiin puheenjohtajaksi Lauri Mäenpää ja muihin tehtäviin Kalle Seppälä, Jere Juppo, Paul Smeds 

ja Jarkko Välkkilä. Varajäseniksi valittiin Atte Haapanen ja Joni Viitala. Joni Viitala valittiin myös 

sihteeriksi. Sääntömääräisten asioiden lisäksi, läpikäytiin myös pelaajakyselyn tulokset, sekä 

palkittiin Kari Knuuttila kunniapuheenjohtajan arvolla, yhdistyksen standaarin kera. Perusteita 
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palkitsemiselle olivat mm. yhdistyksen nettisivujen perustaminen ja ylläpito yli 10 v 

ajan, peli- ja yhdistystoiminnan kehittäminen, yhdistyksen esilletuominen 

valtakunnallisissa peleissä, sekä iso panos yhdistyksen perustamiseen. 

Pelinjohto 
Yhdistys sai kauden aikana yhden uuden pelinjohtajan Emma Honkosen. Samalla vuoden lopussa 

Jodi Rintamäki ilmoitti luopuvansa pelinjohto-tehtävistä. Pelejä jouduttiin alkuvuodesta muutamia 

perumaan korona-pandemian vuoksi, sekä myös samoin vuoden viimeiset viikkopelit. 

Edellisvuoden tapaan, pelinjohtotehtävät kasautuivat edelleen aktiivisille pelinjohtajille, ja lisää 

aktiivisia pelinjohtajia kaivattaisiin. Pelinjohtajien palaveri pidettiin, mutta kuluneena vuonna 

etänä, korona-pandemian vuoksi. Muutamia viikkopelejä jäi ilman pelinjohtoa päällekkäisten 

tapahtumien, tai pelinjohtajien puutteen vuoksi. 

Pelitapahtumia vedettiin seuraavasti, sisältäen viikkopelit, Itsenäisyyspelin ja vuokrapeli-

tapahtumat: 

Jere Juppo - 17 kpl 

Paul Smeds - 4 kpl 

Jarkko Mäkelä - 5 kpl 

Lauri Mäenpää - 3 kpl 

Joni Viitala - 3 kpl 

Emma Honkonen - 4 kpl 
 

Työryhmät ja talkootoiminta 
Rikiusta kehitettiin Oma SP:n/Parkanon säästöpankkisäätiön tuella, josta syystä talkoita 

järjestettiin aktiivisesti kesän aikana. Talkoissa rakennettiin 7 kpl ”hökkeleitä”, eli ns. TRA-

rakennuksia (TRA=taistelu rakennetulla alueella) täydentämään pelialuetta. 

Syksyllä Rikiuksella tehtiin kaupungin toimesta raivauksia, joista jäi maastoon valtava määrä risuja, 

jotka hankaloittivat pelitoimintaa liikkumisen hankaloitumisena alueen länsi-osassa. Pelaajat 

kokoontuivat pariin otteeseen talkoisiin pelien jälkeen, heittelemään risuja kasoille ja 

parantamaan pelialueen käytettävyyttä. 

Loppuvuodesta kaupunki purki Rikiuksen pihapiiristä lato-rakennuksen, josta katto oli romahtanut 

talvella. Ladossa ollutta kaupungin vanhan vuokralaisen omaisuutta (autonromuja yms.) yritettiin 

myös saada puhuttua pois haittaamasta pelejä, mutta jatkuvan kyselynkään seurauksena, ei 

romuja ole saatu poistumaan. 

Uudet nettisivut 

Yhdistykselle saatiin kuluneen vuoden aikana luotua myös uudet nettisivut. Asia on ollut jo kauan 

esillä Kari Knuuttilan tekemien sivujen jäädessä ajasta jälkeen.  

Vanhat 2007 perustetut nettisivut ovat toimineet yhdistyksen toiminnan ytimenä lukuisine 

ominaisuuksineen ja palvelivat erinomaisesti koko olemassaolo aikansa. Sivuston tietoturva-asiat, 
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sisältö päivitysten monimutkaisuus, sekä Karin oma ehdotus uusien sivujen 

teettämisestä saivat rattaat lopulta pyörimään uusien nettisivujen teettämiseksi.  

Nettisivut tilattiin Tmi. Nico Hellsteniltä. Sivujen hinta muodostui kilpailukykyiseksi ja yksityisen 

toimijan kanssa oli helppo toimia, sekä luoda tyylikkäät, ulkonäöllisiä perinteitä kunnioittavat 

Wordpress-pohjaiset uudet sivut. Samalla myös päivitettiin foorumi.  

Uusien sivujen myötä sivuston sisällön päivittäminen onnistuu nykyään käyttäjien toimesta 

helposti, sivut ovat turvalliset, sekä sivut toimivat paremmin mm. mobiililaitteilla. Nettisivujen 

uusinta-projekti saatiin loppuun toimintavuoden lopussa. 

Pelitoiminta 
Yhdistys järjesti kyseisenä vuonna vain yhden isomman ja erikoisemman pelitapahtuman, pitkälti 

koronan varjostamasta pelitilanteesta johtuen. Muun muassa lähes jokavuotisiin Mettäpeleihin ei 

löytynyt osallistujia tarpeeksi, jotta peli olisi järjestetty. Syyksi epäiltiin korona-pandemiaa, mutta 

myös ennakko-pelimaksut ja edellisvuodesta noussut hinta saattoivat vaikuttaa asiaan. Yleensä 

keväisin pidetyt pienemmät skenaario-pelit Ilvesjoella, väistyivät koronan tieltä. 

Ainoiksi isommiksi peleiksi jääneet Itsenäisyyspelit pelattiin 11.12.2021 Vuohiluomalla Jere Jupon 

luotsaamana. Paikanpäällä vallitsi talvinen, lumisateinen ja luminen sää, pikku pakkasella. Peli 

tarjosi kahdelle osapuolelle erilaisia ennakkoon käskettyjä tehtäviä, sekä pelin aikana Whatsapilla 

lähetettyjä tehtäviä, joita pelin osapuolet suorittivat. Pelaajilta saadun palautteen mukaan pelit 

tarjosivat hyviä elämyksiä ja pelikokemuksia. 

Syksyllä myös järjestettiin yhdet toiminta-ammunnat. Ammunnoissa päästiin kokeilemaan 

yhdistykselle hankittua uutta ajanmittaus-laitetta ”taimeria”. Uusi kaupallinen taimeri toimi hyvin, 

ja mahdollistaa jatkossakin entistä helpommin ja luotettavammin toteutettavat toiminta-

ammunnat. 

Yhdistyksen porukka osallistui myös osana Kyrö-komppaniaa, Ehasa:n järjestämään TSTOS21-

pelitapahtumaan 11-14.8.2021. Peli pelattiin edellisvuoden tapaan Puolustusvoimien alueella 

Padasjoella. Yhdistykseltä pelissä oli joukkueen johtovastuu, sekä yksi ryhmä peliin. Myös 

komppanian johtotasolla yhdistystä edusti komppanian kirjuri. Pelissä oli 609 ilmoittautunutta 

pelaajaa, joista kahdeksan yhdistyksen porukkaan kuuluvia. 

Viikkopelit 
Viikkopelit ovat edelleen toiminnan tärkein muoto. Viikkopelien osallistujamäärään vuoden 

mittaan vaikutti korona-sulut ja rajoitukset, joiden johdosta välillä ei voitu pitää pelejä ollenkaan, 

ja osittain peleissä oli pelaaja-määrä rajoitukset. Alkuvuodesta pelejä jouduttiin perumaan 

useitakin korona-rajoitusten takia, sekä vuoden viimeiset viikkopelit myös. Kaikessa 

pelitoiminnassa noudatettiin soveltuvin osin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin korona-nyrkin 

ohjeita ja suosituksia. 

Syksyllä teetetyn harrastajakyselyn mukaan viikkopelien turvallisuudesta on huolehdittu hyvin, 

tunnelma peleissä on pääosin rento. Vaihtelua pelipäiviin kävijät kaipaisivat hieman enemmän. 

Rikiuksen pelialue koettiin myös riittäväksi nykyisille pelaajamäärille. Suurin osa myös katsoi, että 

pelinjohtajan tulisi aina olla paikalla peleissä. Pelisääntöjen noudattaminen koettiin helpoksi. 
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 Keskimääräinen pelaajamäärä Rikiuksen viikkopeleissä (tiedot tapahtumakalenterista) 

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

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

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 -* 17 

Toukokuu 39 29 40 48 63 46 48 39 27 37 34 26 -* 16 

Kesäkuu 18 22 23 21 37 25 28 34 13 27 20 27 30 
6 

Heinäkuu 25 29 35 30 48 37 32 34 12 31 25 30 24 11 

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21 23 33 25 24 9 

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31 35 36 32 33 18 

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38 33 41 25 44 13 

Marraskuu 26 36 33 57 42 50 40 46 22 35 39 22 38 16 

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

Keskimäärin 35 32 30 42 48 37 43 40 24 33 28 29 29 14 

 

Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja häiriöt 
Pahempia onnettomuuksia ei vuoden aikana tapahtunut. Keskustelufoorumilta pelinjohtajien 

raporteista poimittuna kuitenkin yhden pelaajan hampaasta lähti pala, kuulan osuman 

seurauksena. Syksyllä tavattiin myös erittäin heikot, täysin airsoftiin kelpaamattomat crossi-

/laskettelulasit pelaajan päästä, jotka testatessa lopulta rikkoutuivat. 

Vuoden mittaan pidettiin kahdet lähtönopeusratsiat, joista toisissa löytyi yksi ylivireä HPA-

sarjatuliase. Väärin säädetyn HPA-aseen omistajaa neuvottiin hommamaan oma kronometri, jotta 

tietää kuinka tehokkaasti ase ampuu. 
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Muu toiminta 
Keväällä ja syksyllä järjestettiin peräkontti-kirppis Rikiuksen parkkipaikalla kevät- ja syyskokous 

päivinä. Keväällä järjestettiin jokavuotinen löytötavara-huutokauppa, josta yhdistys tienasi 0,50€. 

Muuta normaalista pelitoiminnasta poikkeavaa toimintaa ei järjestetty korona-pandemian 

sävyttämänä vuonna. 

Talous ja avustukset 
Yhdistyksen kassasta pelialueen kehittämiseen käytettiin edellisvuotena tilille saatu 2000€ Oma 

SP/Parkanon säätöpankkisäätiön apuraha, joka vähensi tulosta näennäisesti. Apuraha poislukien 

tulot kasvoivat kuitenkin hieman kuluneena vuotena. Yhdistys käytti apurahan mukaanlukien 

3135,90€ kauden aikana, joista toinen reilu tuhat euroa kului nettisivujen uudistamiseen. 

Näinollen tilin saldo loppuvuodesta jäi noin 2019 vuoden tasolle. Vuokra-asetuloja tuli runsaasti  

verrattuna edellisiin vuosiin, johtuen mm. useista erityisryhmille tarjotuista peleistä. 

Yhdistys sai tukea Kurikan kaupungilta toiminta-avustusta 800€ ja kohdeavustusta 300€. 

Kohdeavustusta haettiin uusien nettisivujen tuottamiseen, TSTOS21 pelimatkaan jäsenille, sekä 

Mettäpeli 2021 järjestelyyn. Kaupungilta pyydettiin myös yhdistyksen tarpeisiin sopivaa kerho- ja 

varastotilaa. 

Yhteistoiminta 
Yhdistyksen yhteistyökumppaneina vuoden ajan jatkoivat Supernova, Atom-airsoft, Tradesoft, 

Milgear, sekä uutena Tierone. Yhteistyötä on lisäksi jatkettu Kurikan kaupungin Nuoriso-passi-

sovelluksen kautta, mikä tukee nuorten lajikokeiluja.  

Loppukesästä yhdistys esiintyi myös Kurikan kaupungin Kurikka Live -Youtube-kanavalla esitellen 

airsoftia ja yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenistöä osallistui jälleen myös useamman 

yhdistystoimijan ja peliporukan muodostamaan Kyrö Komppanian toimintaan mm. TSTOS21-

pelitapahtumassa.  

 

 

Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa 

kokouksessaan 3/2022. 

 

Vuoden 2021 puheenjohtaja: 

 

_____________________________________________ 
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Lauri Mäenpää 


