Jalasjärvi Airsoft Ry
Hallituksen toimintakertomus 2008
Yleistä
Vuosi 2008 oli yhdistyksen ensimmäinen täysi toimintavuosi.
Jäsenistö
Yhdistys saavutti lähes tulkoon asettamansa tavoitteen jäsenmäärästä
ensimmäisen vuoden aikana. Kasvupotentiaalia harrastajakunnassa on
kuitenkin vielä reilusti.
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2008: 55 henkilöä.
Hallinto
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana

Kari Knuuttila

Varapuheenjohtajana

Teemu Ruohoniemi

Rahastonhoitajana

Lauri Mäntykoski

Jäseninä

Joni Viitala
Ville Koskela

Toimihenkilöt
Sihteerinä toimi

Iisakki Anttila

Pelinjohtajina toimivat

Joni Viitala
Matti Alho
Ville Koskela
Jonne Lahti
Sameli Tala
Mika Linna
Jori Lahti
Teemu Ruohoniemi
Lauri Mäntykoski
Antti Myllymäki
Kari Knuuttila

Tilintarkastajat
Janne Mannila
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Toiminta
Kokoukset
Hallitus piti toimintavuoden aikana 14 kokousta. Vuosikokousta
ei järjestetty koska perustamiskokous pidettiin loppuvuodesta
2007.
Oppaat
Yhdistys julkaisi kaksi opasta vuoden aikana. Loppukeväästä julkaistiin
Peliopas joka opastaa harrastajan pelitaktiikkaan ja toimintaan kentällä.
Oppaan koostivat Kari Knuuttila ja Teemu Ruohoniemi.
Syksyllä julkaistiin Pelinjohtajanopas joka ohjeistaa peleissä toimivia
pelinjohtajia, tarjoaa apua pelipäivän suunnitteluun sekä sisältää
ensiapuohjeet. Tämän oppaan koostivat Kari Knuuttila ja Mika Linna. Opas
annettiin myös muille yhdistyksille käytettäväksi.
Tapahtumat
Yhdistys järjesti kaksi maksutonta pelitapahtumaa vuoden aikana. Näiden
lisäksi joka viikko pelattiin säännöllisesti.
Korpikärhämät I järjestettiin kesäkuun alussa yön yli kestävänä pelinä. Peli
oli vaativa ja vähätoimintainen sekä sisälsi pitkiä siirtymisiä sen luonteesta
johtuen. Osanottajia oli noin 30. Peliä mainostettiin ainoastaan yhdistyksen
sivuilla viime tipassa varmistuneesta pelipaikasta johtuen. Pelin
pääorganisaattorina toimi Teemu Ruohoniemi.
Suomyrsky I pidettiin syksyllä ja sitä myös mainostettiin julkisesti.
Osallistujia oli noin 120. Suomyrsky kesti n. 7 tuntia ja oli tarkoitettu
soveltuvaksi myös nuoremmille pelaajille. Pelin pääorganisaattorina toimi
Mika Linna.
Molemmille tapahtumille pyritään järjestämään jatkoa myös vuonna 2009.
Toiminnan kehittäminen
Pelinjohto
Pelinjohtajatoimintaa kehitettiin ja yhtenäistettiin Pelinjohtajanoppaan
avulla. Aktiivisia pelinjohtajia ei saatu lisää mukaan halutulla tavalla
vaikkakin ulkopuolelta järjestettiin muutamia yksittäisiä pelejä tai jopa
kokonainen pelipäivä. Todella moni nykyisistä pelinjohtajista ei johda pelejä
aktiivisesti.
Pelialueet
Yhdistyksen käyttöön saatiin kaksi uutta pelialuetta: Kiimakallio sekä
Vuohiluoma. Rikiuksen pelialuetta ei kehitetty suunnitelmien mukaan,
koska aktiivista puuhamiestä ei löytynyt. Jotain pientä kuitenkin tehtiin ja
myös alueen päärakennus saatiin vihdoin pelikäyttöön.
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Pelitoiminta
Pelaajamäärät laskivat kuluneen vuoden aikana n. 20-40%.
Laskuun todennäköisesti eniten vaikutti pelien monipuolisuuden
osittainen katoaminen ja suosittujen miniskenaarioiden vähyys. Tähän taas
syynä on aktiivisten pelinjohtajien vähyys.
Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistys sai jäsenistölleen hyvät alennukset ensin PCB-Comp Oy:ltä ja
myöhemmin lisäksi Milgear Finlandilta. Molemmat liikkeet myyvät airsoft
harrastevälineitä.
Jalasjärven kunta myönsi yhdistykselle apurahan.

