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Johdanto 

 Yhdistys jatkaa tuttuun tapaansa tunnetuinta ja suosituinta 
toimintaansa, eli lauantaisten viikkopelien pyörittämistä Rikiuksen 
pelialueellaan. Yhdistyksen jäsenmäärää onnistuttiin hieman nostamaan 
vuodesta 2016 ja noususuunta on ainut tavoite tällekin vuodelle. Yhdistyksellä 
on jo tiedossa liuta tulevia tapahtumia keväälle ja niiden järjestämistä 
jatketaan myös syksylle. Yhdistyksen kalustoa on nyt uusittu ja on hankittava 
lisää uusia pelaajia niiden kautta. Tutustumispäiviä lajiin tullaan järjestämään 
myös tänäkin vuonna.  
 

Pelialueet 

 Yhdistyksellä on käytössään nyt viisi pelialuetta: Kurikan kaupungin 
omistama Rikius, Kurikan seurakunnan Vuohiluoma, yksityisten 
maanomistajien alueista koostuva Kiimakallio, sekä uutena viime vuonna 
saatu Ilvesjoen Yhteismetsän pelialue. Lisäksi alkuvuodesta 2018 
yhdistyksemme toivotettiin tervetulleeksi NoHill-paintballin hallinnoimalle 
Ilmajoen Virastotalolle sisäpeleihin. Yhdistyksellä on käytössään hyvin 
pelialueita, mutta erikoisempia pelejä varten otetaan vastaan tarjouksia myös 
uusistakin alueista. Viime vuonna saadussa, noin 2000 hehtaarin Ilvesjoen 
yhteismetsässä tulee ainakin riittämään pelialuetta pidemmäksi aikaa. 

 Rikiuksen pelialue tulee edelleen säilymään yhdistyksen virallisten 
viikkopelien pitopaikkana. Viikolla tai sunnuntaisin olisi myös mahdollista 
järjestää pelejä Ilmajoen Virastotalolla, sillä lauantai on ollut paintball -
pelaajien pelipäivä. Viritysrajat alueella ovat maksimissaan 1 joule lyhyistä 
etäisyyksistä ja nopeista kontakteista johtuen. Kiimakallion ja Vuohiluoman 
pelialueita tullaan käyttämään erikoisemmissa pelitapahtumissa viikkopelien 
lisänä. 

Yhdistyksellä on muokkausluvat ainoastaan Rikiuksen alueelle, joten 
talkootoimintaa ohjataan sen suuntaan. Viime vuonna alueella pidettiin 
ainoastaan yhdet viralliset talkoot, joissa kunnostettiin mm. hopinsäätöalue. 
Lisäksi pidimme hallituksen kesken pienempiä siivoustalkoita. Tänä vuonna 
pelitoimintavastaava huolehtii Rikiuksen kehitystyöryhmän toiminnasta ja 
talkoiden järjestämisestä. Päätalon alakerta on mennyt muutamasta kohdasta 
lattiasta huonoon kuntoon ja korjaustoimenpiteitä on tehtävä. Myös uusia 
rakennelmia on tehtävä alueen mielenkiinnon pysymiseksi. Alueella on 
säästytty suuremmalta ilkivallalta puomien ja riistakameran ansiosta.  

 Yhdistys kaipaisi lisää talkoohenkisiä jäseniä talkoisiin silloin harvoin, 
kun niitä järjestetään. Pelaaminen on kaikille mielekästä, kun alueelle 
saadaan uutta. Rikiuksen kehittämisen työryhmä toimii yhdistyksen 
foorumeilla pelialuevastaavan johdolla. Luku- ja kirjoitusoikeuden sinne saa 
kysymällä hallituslaisilta. Yhdistys ottaa myös mielellään vastaan kaiken 
mahdollisen rakennuskelpoisen materiaalin laudoista kattopeltiin. 

  



Jalasjärvi Airsoft Ry 
Pelitoiminta 

 Yhdistys jatkaa tuttuun tapaan näkyvintä toimintaansa, eli 
viikkopelien järjestämistä Rikiuksen pelialueella joka lauantai klo. 
12 alkaen. Pelien kesto riippuu pelinjohtajasta, mutta yleensä ne 
kestävät noin klo. 15-16 asti, tai niin kauan kuin pelaajia riittää. Viikkopelit 
jäävät lähtökohtaisesti pitämättä ainoastaan, jos tilalla on jotain muuta 
ohjelmaa, tai paikalla ei ole ketään pelinjohtajaa. Alueelle voi kuitenkin mennä 
pelaamaan myös ilman pelinjohtoa. Arkipelejä ei järjestetty viime vuonna 
lainkaan pelinjohdon omista menoista johtuen, mutta tavoite on pitää tänä 
vuonna pelejä ainakin Ilmajoen Virastotalolla. Myös Kiimakallion pelialue jäi 
kokonaan käyttämättä ja sinne olisi suunnitelmissa tänä vuonna erikoisempi 
peli. 

Erikoisempia keväällä tulevia pelitapahtumia ovat Pommi-Ilves 
kellosalkkupeli Ilvesjoella Rami Hietasen alueella ja Jatkosota-teemalla 
varustettu pelitapahtuma Rikiuksella. Lisäksi kokeillaan täysin nuorille 
tarkoitetun pelipäivän järjestämistä, sekä vastapainona tälle täysi-ikäisille 
suunnattua ”pyro” -pelipäivää, jossa olisi sallittua savujen ja paukkujen käyttö. 

Pelikoulu järjestetään tänä vuonna syksyllä, jos vain löytyy tarpeeksi 
innokkaita osallistujia. Pelikoulu on ollut tehokas keino parantaa pelaajien 
osaamista ja sitä kautta kokonaisuudessaan pelien laatua. Myös toiminta-
ammuntaa tullaan järjestämään ja sitä voitaisiin kokeilla nyt myös rakennetulla 
alueella Ilmajoen Virastotalolla. Tätä practical-ammuntaa muistuttavaa 
tarkkuus- ja nopeusammuntaa pääsisi näin ollen kokeilemaan myös 
sisätiloissa. Tiimipelejä koitettiin järjestää jo alkukeväällä, mutta pelaajia ei 
löytynyt tarpeeksi. Syksyllä tätä voitaisiin kokeilla uudelleen pelikoulun 
jälkeen. Muuta yhdistyksen järjestämää toimintaa tulevat olemaan laajemmat 
pelipäivät kirpputorien ja tutustumispäivien muodossa. Yhdistys järjestää 
myös mahdollisuuksien mukaan omia pelitapahtumia isommille peliporukoille. 

Yhdistys jatkaa toimintaansa seitsemällä pelinjohtajalla ja jo viime 
vuonna pystyttiin parantamaan paljon pelinjohdottomissa viikkopeleissä, kun 
vain neljät viikkopelit jäivät ilman pelinjohtoa. Niistäkin kahdet muiden 
tapahtumien vuoksi. Pelinjohtajista löytyy aktiivisuuseroja ja olisi toivottavaa, 
että kaikki pelinjohtajat osallistuisivat pelien järjestämiseen tasavertaisesti. 
Lisää pelinjohtajia kaivataankin jatkuvasti jakamaan pelinjohdollista taakkaa. 
Silloin tällöin kysellään pelinjohtamisen aloittamisesta ja toimimisesta, mutta 
kelkkaan ei siltikään lähdetä. Uusia idearikkaita kaivattaisiinkin pelinjohtoon 
tuomaan uutta sisältöä.  

 Jäsenetuja pyritään parantamaan pitämällä esimerkiksi Ilmajoen 
Virastotalon sisäpelit ainoastaan jäsenille. Lisäksi Rikiuksen viikkopelejä 
lukuun ottamatta kaikki toiminta muutetaan jäsenistöllemme paremmin 
sopivaksi muuttamalla esim. osallistumismaksuja. Myös pelinjohdon etuuksia 
tullaan parantamaan. Yhdistys kannustaa harrastajia muodostamaan tiimejä 
kaveriporukoiden kesken, jolloin myös osapuolijakojen tekeminen on 
helpompaa. 

 

Valtakunnalliset tapahtumat 
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 Yhdistys ei ole tällä hetkellä järjestämässä suuria 
valtakunnallisia pelitapahtumia. Valtakunnallisia pienempiä 
pelitapahtumia on kuitenkin tulossa, kuten esim. Jatkosota-
teemalla varustettu tapahtuma. Myös muutamia muita 
laajemmalle mainostettavia pienempiä pelitapahtumia on 
suunnitteilla. Suurempien pelitapahtumien järjestämiseen yhdistyksellä ei 
kuitenkaan ole tällä hetkellä resursseja. 

 

Materiaalit 

 Yhdistys on uusinut viime vuonna vuokravälineistöään, joten tänä 
vuonna ei ole tarvetta tehdä hankintoja niihin liittyen. Myös uusi erä myytäviä 
lippiksiä hankittiin juuri kesää varten. Hankintoja saattaa olla kuitenkin tulossa 
erikoisempia pelitapahtumia ja talkoita varten. Hallituksella on mahdollisuus 
tehdä päätöksiä erilaisista hankinnoista pitkin vuotta. 
 

Yhteistoiminta 

 Yhdistys jatkaa yhteistyötään airsoft -liikkeiden kanssa. Yhteistyömme 
Milgear Finlandin, Supernovan, Tradesoftin ja Atom Airsoftin kanssa jatkuvat. 
Lisäksi teemme yhteistyötä NoHill-Paintballin kanssa Ilmajoen Virastotalon 
pelialueen muodossa. Viime vuonna vierailimme puolin ja toisin Vaasa Airsoft 
Associationin peleissä, ja jatkamme samalla kaavalla tänäkin vuonna. 
Vaasalaisten kanssa järjestetty yhteistoimintaviikonloppu osoittautui 
mukavaksi kokemukseksi, ja sellaisen voisi järjestää toistekin. Myös vaikka 
muidenkin yhdistysten kanssa. Airsoftin edistämis- ja tukiyhdistys Airedi lopetti 
toimintansa ja yhteistyö sen kanssa näin ollen loppuu. Hallituksemme 
kuitenkin osallistuu mahdollisuuksien mukaan mahdollisiin airsoft -yhdistysten 
vuosikokouksiin.  
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Tiedotus 

 Yhdistys tiedottaa toiminnastaan nettisivuillaan, 
foorumeillaan ja Facebookissa. Tutustumispäivistä tiedotetaan 
myös laajemmin lehdissä ja mainosjulistein. Erikoisemmat 
pelitapahtumat laitetaan oman pelikalenterimme lisäksi valtakunnalliseen 
Softaajan pelikalenteriin, Facebook-yhteisöihin ja Kuulaporttiin. Yhdistyksen 
tiedot löytyvät myös Kurikan kaupungin sivuilta, sekä valtakunnallisesta 
Seuraverkosta. Liittymistä helpotetaan tänä vuonna sähköisellä 
jäsenhakemuksella ja mahdollisesti myös maksupäätteellä. 

 Parhaiten yhdistyksen menossa pysyy mukana pelaamisen lisäksi 
seuraamalla aktiivisesti yhdistyksen nettisivuja ja keskustelufoorumia, sekä 
seuraamalla yhdistystä Facebookissa. Uusien harrastajien saamiseksi 
yhdistys kannustaa pelaajiaan mainostamaan harrastustaan kaveripiireissään. 
Airsoft on nykyään jo hyvin tunnettu Jalasjärven alueella, mutta yhdistys pyrkii 
kertomaan toiminnastaan vähintään kerran vuodessa paikallislehdessä esim. 
tutustumispäivien yhteydessä. Yhdistys on kiinnostunut kaikista 
mahdollisuuksista päästä kertomaan toiminnastaan lehdissä, tapahtumissa ja 
netissä. 


