Jalasjärvi Airsoft Ry
Hallituksen toimintakertomus 2009
Johdanto
Vuonna 2009 toiminta vakiintui ja kaksi isoa peliä mahdollistivat myös
erilaisen välineistön hankkimista yhdistykselle. Aktiivisia toimijoita
yhdistyskuvioihin ns. vanhojen jäsenien lisäksi saatiin muutamia lisää.
Vuoden aikana järjestettiin 90 erilaista yhdistyksen tapahtumakalenteriin
merkattua aktiviteettia: viikkopelitoimintaa, talkoita, jne. Tämä tekee lähes
2 tapahtumaa viikossa! Vuoden erikoisin tapahtuma oli pilkkikisat
Kalajärvellä. Keskimäärin osallistujia oli n. 25 henkilöä per tapahtuma.
Vuosi 2009 nosti yhdistyksen valtakunnallisesti alan harrastajien
keskuudessa tunnetuksi toimijaksi. Eniten tässä auttoivat valtakunnalliset
kaksi tapahtumaa, sekä yhdistyksen mukana oleminen airsoft yhdistysten
tapaamisessa.
Kesällä yhdistys teki yhdessä Jalasjärven kunnan kanssa rikosilmoituksen
Rikiuksella sattuneiden tuhotöiden johdosta jossa rikottiin sekä
yhdistyksen, että kunnan omaisuutta. Tuhotyöt tehtiin juhannuksen
aikoihin kahtena päivänä. Tekijöistä osa saatiin verekseltään kiinni.
Tapauksen tutkinta lähti käyntiin vasta joulun alla, eikä sitä ole vieläkään
saatu päätökseen. Yhdistys esitti korvausvaatimuksia tekijöitä kohtaan.

Jäsenistö
Jäsenmäärä kasvoi odotetusti vuoden aikana, tavoitteeksi asetettu yli 80
jäsentä ei aivan toteutunut, koska 11 henkilöä jätti maksamatta
vuosimaksunsa. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa jättäen
maksamattomat jäsenet huomioimatta oli 74 henkilöä.
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Hallinto
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana

Kari Knuuttila

Varapuheenjohtajana

Joni Viitala

Rahastonhoitajana

Teemu Ruohoniemi

Pelitoimintavastaavina

Jori Lahti
Matti Alho

Varajäsenet
Jonne Lahti
Sameli Tala

Toimihenkilöt
Sihteerinä toimi

Jonne Lahti

Pelinjohtajina toimivat

Joni Viitala
Matti Alho
Juha Laitila (loppuvuodesta)
Sasu Pirilä (loppuvuodesta)
Jori Lahti (alkuvuodesta)
Sameli Tala (alkuvuodesta)
Mika Linna
Kari Knuuttila

Tilintarkastajat
Janne Mannila
Mika Linna (varatilintarkastaja)

Kokoukset
Hallitus piti toimintavuoden aikana 16 kokousta. Vuosikokous järjestettiin
24.1.2009, paikalla oli 20-30 jäsentä.

Pelinjohto
Vaikkakin pelinjohtajia tuli lisää ja joitain jäi pois, sama ongelma pysyi
käytännössä koko vuoden: Aktiivisia ja innokkaita pelinjohtajia oli jälleen
liian vähän. Varsinkin loppuvuodesta vetovastuu kaatui Joni Viitalan
harteille.
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Pelinjohtajien aktiivisuus 2009 (90 tapahtumaa)
Nimi

Lisännyt

Puhaltanut

Pelannut

Johto-%

Aktv-%

Federal

40

34

65

52

37

MikaLinna

22

26

61

42

28

dwoe

4

8

22

36

8

Gary

13

12

36

33

13

stan

4

9

37

24

10

ScioP

3

5

52

9

5

Gaz

1

3

48

6

3

Xaxu

1

1

37

2

1

Taulukko: Pelinjohtajien aktiivisuus. Osa pelinjohtajista ei toiminut koko
vuotta, mikä vääristää lukuja.
Pelinjohtajieniltamia, eli suunnittelu- ja keskustelupalavereita järjestettiin
kahdesti, mutta koska se tuntui olevan enemmänkin ylimääräinen taakka
kuin hauska ja rento tapahtuma, jäivät iltamat loppuvuoden osalta
pitämättä.

Työryhmät
Vuoden alussa perustettiin kaksi työryhmää. Kumpikaan työryhmä ei täysin
saavuttanut tavoitettaan ja niiden toiminta hiipui kesään mennessä.
Rikiuksen kehittämisen työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma
Rikiukselle rakennettavista uusista suojista ja muista parannuksista, sekä
myöhemmin valvoa tämän toteutumista. Työryhmän piti jättää esitys
hallitukselle kesän alkuun mennessä. Tätä kirjoittaessa suunnitelma on
vieläkin vaiheessa, ehkä noin 60% tehtynä.
Ryhmätyöskentelyn kehittämisen työryhmä pohti tapoja kannustaa
pelaajia yhdessä toimimiseen ja siten nostamaan pelaajien osaamistasoa.
Työryhmän sisäisesti kerättiin asioita yhteen, sekä pohdittiin esimerkiksi
tätä tukevia pelimuotoja. Varsinaiset konkreettiset eteenpäin esitettävät
ehdotukset ja muu jäsenille asti näkyvä muutos työn tuloksena jäi
kuitenkin toteutumatta.
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Pelitoiminta
Järjestetyt tapahtumat
Yhdistys järjesti kaksi valtakunnallista maksullista tapahtumaa.
Korpikärhämät II järjestettiin kesäkuun alussa yön yli kestävänä pelinä.
Peli oli kohtalaisen vaativa. Osanottajia tuli ympäri Suomea noin 90
perumisten jälkeen. Pelitapahtuma maksoi jäseniltä 10-15 euroa ja muilta
15-20 euroa. Tapahtuma onnistui varsin hyvin, vaikkakin parantamisen
varaa jäi monella osa-alueella. Vaativuutta nosti yöllä pakkaslukemiin
vajonnut lämpötila.
Suomyrsky II pidettiin syksyllä ja se keräsi hyvin osallistujia, noin 130.
Peli maksoi jäseniltä 7 euroa, muilta 10 euroa. Suomyrsky kesti n. 8 tuntia
ja oli tarkoitettu soveltuvaksi myös nuoremmille pelaajille kuten
ensimmäinen osakin. Pelin pääorganisaattorina toimi Mika Linna.

Viikkopelit
Pelaajamäärät ja varsinkin ensikertalaisten määrä oli ilahduttava parannus
vuoteen 2008 verrattuna.
Toimintasuunnitelman mukaisesti pelejä pidettiin myös Kiimakalliolla,
mutta ei niin useasti kuin pelinjohtajien kesken suunniteltiin. Kiimakalliolle
oli vaikea saada riittävästi porukkaa ja varsinkaan nuoremmat eivät
yleensä sinne lähteneet.

Onnettomuudet
Muutamien nilkan nyrjähdysten lisäksi vuoden aikana sattui kolme
vakavampaa onnettomuutta. Kaksi hampaanlohkeamista ammutusta
kuulasta. Kummassakin tapauksessa ampuja oli yli 10m etäisyydellä, eikä
ase ollut erityisen viritetty.
Kolmas tapaus oli vakavin, nuoren pojan liukastuminen Rikiuksella
saluunan takaa nousevilla tikkailla ja putoaminen osittain päälleen
maahan. Päähän tuli haava, joka vaati muutaman tikin terveyskeskuksella.
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Muu toiminta
Alkuvuodesta järjestettiin Pilkkikilpailut yhdistyksen jäsenille
Kalajärvellä Teemu Ruohoniemen toimesta. Osanottajamäärä oli
valitettavan pieni, mutta kalasaalis sitäkin isompi. Tapahtuma toi hyvää
vaihtelua yhdistyksen toimintaan ja se oli noteerattu muuallakin päin
airsoft yhdistyksissä.
Yhdistys osallistui esittelykojulla Jalasjärvellä Aukusti Undergroundharraste tapahtumaan. Koju oli vähän sivussa, minkä vuoksi paikalle ei
eksynyt kovin runsaasti kävijöitä. Innokkaita aseiden kokeilijoita ja myös
huoltajia kävi paikalla kuitenkin niin paljon, että juuri hiljaista hetkeä ei
ollut.
Puheenjohtaja osallistui Oulussa järjestettyyn airsoft yhdistysten
epäviralliseen valtakunnalliseen tapaamiseen keväällä. Tapaamisessa
käytiin läpi mm. valtakunnallisen liiton perustamista. Ajankohtaisia asioita,
sekä vaihdettiin kuulumisia eri yhdistysten osalta. Jalasjärvi Airsoft ry
osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa.

Talous
Yhdistyksen liikevaihto moninkertaistui isojen maksullisten tapahtumien
ansiosta. Iso osa varoista käytettiin suoraan materiaaliin jota hyödynnettiin
tapahtumissa, mutta myös jälkeenpäin viikkopeleissä ja muussa
yhdistyksen toiminnassa. Yhdistykselle jäi kuitenkin hyvin käyttövaroja
pahan päivän varalle. Tarkemmin yhdistyksen menot ja nykyiset varat
selviävät tilinpäätöksestä.

Hankinnat
Vuoden aikana yhdistys osti 10kpl GPS-vastaanottimia, 2kpl LAkäsiradioita, 3kpl vuokra-aseita sekä niiden välineitä. Yhdistykselle
ostettiin myös hihanauhoja ja hihamerkkejä.
Lisäksi Eemi Saarela lahjoitti yhdistykselle sen ensimmäisen vuokra-aseen
heti alkuvuodesta. Muina lahjoituksina saatiin pelikäyttöä varten mm.
puusta tehtyjä käsikranaatteja, sekä kranaatinheitin.
Yhdistyksen vuokra-aseet olivat aktiivisesti käytössä varsinkin syksyn
aikaan.

Yhteistoiminta ja avustukset
Yhdistys sai kaksi uutta yhteistyökumppania vuoden aikana: Jamatik, sekä
Airsoftnurkka. Yhteistoimintaa jatkettiin kahden vanhan kumppanin kanssa.
Jalasjärven kunta myönsi yhdistykselle apurahan edellisvuoden tapaan.

