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Toimintakertomus 2022 
 

Johdanto 
Vuoden 2022 loppuessa yhdistyksen jäsenmäärä oli 66 kpl. Viidentenätoista toimintavuonna 

palauduttiin normaaliin aikaan koronavirus pandemian jäljiltä, ja aktiivista toimintaa ilman 

rajoituksia oli pitkin vuotta. Keväästä syksyyn viikkopelit pyörivät normaalisti ja erikoispelejäkin 

saatiin järjestettyä tavoitteellinen määrä keräten normaaliin tapaan osallistujia. Myös hetken 

tauolla ollut perinteinen jäsenien kevätretki järjestettiin myös kuluneena vuonna. 

Jäsenistö 
Vuotuisten jäsenmaksujen eräpäivän jälkeen jäseniä oli kirjoilla 37 kpl, ja vuoden lopussa määrä oli 

noussut 66 kappaleeseen. Näin ollen vuoden lopussa jäsenmäärä oli noussut edellisvuoden 

lopusta neljällätoista jäsenellä. 18 vanhaa jäsentä jätti maksamatta jäsenmaksunsa vuodelle 2022. 

Uusia jäseniä toimintavuotena saatiin kiitettävät 32 kpl. 

Kaikki jäsenhakemukset tulivat sähköisen jäsenhakemuksen kautta. Kirpparipäivinä hakemukset 

yhdistyksen kojulla neuvottiin myös täyttämään sähköisesti, QR-koodia apuna käyttäen. Sähköinen 

hakemus helpottaa hakemusten käsittelyä merkittävästi, niin käsialan tulkinnan, arkistoinnin, kuin 

perille tulemisenkin kannalta. 

 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  2022            

Jäsenmäärä  52 66            

Ei. maksua  19 18            

 

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

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

päin Suomea. 

 

 

 



Jalasjärvi airsoft Ry 

Hallinto 
 

Hallitus 2022: 

Puheenjohtaja Lauri Mäenpää 

Varapuheenjohtaja Paul Smeds 

Rahastonhoitaja Kalle Seppälä 

Pelitoimintavastaava Jere Juppo 

Pelialuevastaava Jarkko Välkkilä 

 

Varajäsenet  Joni Viitala (toimi myös sihteerinä) 

  Atte Haapanen 

 

Toimihenkilöt: 

Sihteeri  Joni Viitala 

Pelinjohtajat  Joni Viitala 

  Jere Juppo 

  Emma Honkonen 

  Lauri Mäenpää 

  Paul Smeds 

  Jarkko Mäkelä 

  Rico Salo 

 

Toiminnantarkastajat: Marjukka Kätevä 

  Elina Knuuttila (vara) 

 

 

Kokoukset 
Yhdistyksen hallituksen kokouksia oli kaudella 12 kpl. Suuri osa kokouksista pidettiin etänä, jolloin 

pitkistä välimatkoista huolimatta saatiin aina tarvittava edustus paikalle. 

Kevät- ja syyskokoukset pidettiin paikan päällä Jalasjärven ABC:llä. Kokouksissa oli lisäksi 

edellisvuoden tapaan mahdollisuus liittyä Discord-ohjelmaa käyttäen mukaan etänä.  

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

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, esiteltiin vuoden tulevia tapahtumia, sekä 

keskusteltiin airsoft-aseiden liipaisin tekniikoista, samalla päivittäen kohta pelisääntöihin, koskien 

”binary trigger”-liipaisua. 

Syyskokouksessa paikalla oli kahdeksan jäsentä. Hallitukseen kaudelle 2023 valittiin 

puheenjohtajaksi Lauri Mäenpää ja muihin tehtäviin Jere Juppo, Paul Smeds, Jarkko Välkkilä, sekä 

Eemeli Rehn. Varajäseniksi valittiin Kalle Seppälä ja Jere Rintamäki. Kalle Seppälä valittiin myös 

sihteeriksi. Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. 
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Pelinjohto 
Yhdistys sai kauden aikana yhden uuden pelinjohtajan Rico Salon. Edellisvuoden 

tapaan, pelinjohtotehtävät tuuppaavat kasautumaan aktiivisimmille pelinjohtajille ja lisää aktiivisia 

pelinjohtajia kaivattaisiin edelleen. Muutamia viikkopelejä jäi ilman pelinjohtoa päällekkäisten 

tapahtumien, tai pelinjohtajien puutteen vuoksi. 

Jere Juppo pelitoimintavastaavana järjesti keväällä ja syksyllä pelinjohtajapalaverit etänä. 

Tilaisuuksissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita, sekä pelinjohtoon liittyvää tietoutta. 

Pelitapahtumia vedettiin seuraavasti, sisältäen viikkopelit ja erikoisemmat/isommat 

pelitapahtumat: 

Jere Juppo - 17 kpl 

Paul Smeds - 1 kpl 

Jarkko Mäkelä - 5 kpl 

Lauri Mäenpää - 5 kpl 

Joni Viitala - 2 kpl 

Emma Honkonen - 9 kpl 

Rico Salo – 2 kpl 

 

Työryhmät ja talkootoiminta 
Rikiuksella tehtiin kuluneena vuotena alueen siistimistä, sekä ylläpitoa. Mm. risutalokoita jatkettiin 

aukolla edellisvuoden raivauksen jäljiltä, sekä aluetta siistittiin, sekä varastotiloja ehostettiin 

tekemällä hyllyjä. 

Myös muuta edistystä ja alueen siistiytymistä tapahtui, kun useammasta rakennuksesta ja 

rakennuksen lähiympäristöstä, kaupungin vanha vuokralainen sai tyhjennettyä vanhat autonromut 

ym. muut romut pois. Tämä lisäsi pelialueen turvallisuutta ja käytettävyyttä. Entisen vuokralaisen 

metallilavaan talkooryhmä heitteli myös muista rakennuksista siivouksen mukana tullutta 

metalliromua, jolloin hyvin sujuneen yhteistyön voimin päästiin muusta romustakin eroon.  

Nettisivut ja -palvelut 

2021 vuoden lopussa toimintaan saadut Wordpress-pohjaiset nettisivut palvelivat ensimmäisen 

kokonaisen vuoden hyvin. Sisällön päivitys onnistuu nykyisillä sivuilla helposti, eikä päivittämisen 

tarvita erityisiä ATK-taitoja. Myös foorumin ohjelmisto päivitettiin onnistuneesti. Yhteistyö 

nettisivujen tekijän, sekä palvelintarjoajan kanssa sujui mallikkaasti. 

Peleihin ilmoittautumisjärjestelmänä toimii uusien nettisivujen myötä ilmainen Nimenhuuto-

palvelu. Palvelu on toiminut kuluneen vuoden hyvin, lukuun ottamatta hieman sekavaa ja 

hankalaa ulkoasua. 

Vuoden lopussa yhdistys liittyi Kuulaportti-palveluun, jossa pelinjärjestäjät voivat ilmoittaa 

peleistään, ja hoitaa peleihin ilmoittautumisen järjestelmän kautta. Palvelua ylläpitää Ehasa Ry, ja 

yhdistyksen tarkoituksena on ilmoittaa tätä kautta isommista peleistä valtakunnallisesti, kuten 

Mettäpelit yms. Järjestelmää testattiin Itsenäisyyspeleissä onnistuneesti. 
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Pelitoiminta 
Yhdistys järjesti kyseisenä vuonna kolme isompaa ja erikoisempaa airsoft-peliä, 

tavoitteiden mukaisesti. Pelaajia peleihin löytyi ja peleistä saatu palaute oli hyvää. Yhdistyksen 

porukka osallistui myös valtakunnallisiin peleihin edellisvuosien tapaan. Syksyllä järjestettiin myös 

yhdet toiminta-ammunnat. 

Operaatio Toukokylvö-skenaariopelin pääjärjestäjänä toimi Jarkko Mäkelä. Peli pelattiin 

Kiimakallion pelialueella 7.5.2022. Peli oli päivän kestävä, yhtämittainen juonellinen peli, jossa 

kaksi eri osapuolta suorittivat heille annettuja, juonen mukaisia tehtäviä. Pelaajia paikalla oli 28 

kpl. 

Mettäpeli 2022 pidettiin 20-21.8.2022. Pelissä tuttuun tapaan 2-5 hlö partiot toimivat toisiaan 

vastaan, keräten piste-objekteja isolta metsä-alueelta (alue n. 3x3 km). Peli pelattiin Ilvesjoen 

yhteismetsässä, mikä onkin ollut vastaaviin peleihin ainutlaatuisen monipuolinen ja toimiva 

metsäalue, jota yhdistys on saanut käyttää peleihinsä. Paikalla pelissä oli 14 hlö, viidessä eri 

partiossa. Pelissä eniten pisteitä keräsi Meemisquad-partio. Keli suosi pelaajia, ollen lämmin ja 

sateeton. Pelin pääjärjestäjänä toimi Lauri Mäenpää. 

Itsenäisyyspeli 2022 pidettiin 10.12.2022 Vuohiluoman metsäalueella. Pelin pääjärjestäjänä toimi 

Jere Juppo. Pelissä kaksi eri osapuolta mittelöi keskenään, suorittaen ennakkoon annettuja 

tehtäviä, sekä pelin aikana tulleita Whatsapp-viestisovelluksen kautta tulleita nopeita tehtäviä. Keli 

oli talvinen, n. – 5 asteen pakkasessa ja lumen peittämässä maassa pelattu talvinen peli. Pelaajia 

pelissä oli 28 kpl. 

Yhdistyksen porukkaa kävi myös syksyllä testaamassa uuden Sääksmäen reserviläisten tekemän 

SäRes-Center-harjoitusalueen 25.9.2022 Pirkanmaasoft ry:n johtamissa viikkopeleissä. Yhdistys 

kustansi tapahtuman pelimaksut jäsenilleen, joita paikalla oli 4 kpl. 

Yhdistyksen porukka osallistui myös osana Kyrö-komppaniaa, Ruotsin Sollefteåssa järjestettyyn 

Berget 18-pelitapahtumaan. Yhdistys tuki reissua kalustollaan, kuten mm. kahdella pj-teltalla. 

Pelireissuun osallistui yhdistyksen peleissä käyviä 10 hlö, joista jäseniä 8 hlö ja yksi Lapua Airsoft 

Ry:n jäsen. Reissu sijoittui 28.6.-3.7.2022 väliselle ajalle. Matkanjohtajana toimi Kalle Seppälä.  

Osana Kyrö-komppaniaa osallistuttiin myös TSTOS22-pelitapahtumaan, mikä pelattiin Juupajoella 

3-6.8.2022. Yhdistys hankki peliin pelimateriaalia jäsentensä käyttöön, sekä tuki reissua 

kalustollaan ja jäsentensä kimppakyytien kustantamisella pelipaikalle. Keli oli pääosin lämmin ja 

aurinkoinen. Yhdistyksen väestä osa jäi myös tapahtuman aftergame-osioon verkostoitumaan 

muiden airsoft toimijoiden ja yhdistysten kanssa, myös suunnitellen seuraavan kesän 

yhteistoimintaa. Samassa porukassa yhdessä pelasi yhteensä 16 yhdistyksen peleissä käyvää, joista 

10 jäsentä ja kolme Lapua airsoft Ry:n jäseniä. 
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Viikkopelit 
Viikkopelit ovat tärkein muoto toimintaa. Viikkopelit pelattiin normaalisti Rikiuksen 

pelialueella, mutta myös Kiimakalliolla pidettiin kahdet viikkopelit, jotka keräsivät keskiarvoa 

enemmän pelaajia paikalle. 

Viikkopelien keskimääräinen pelaajamäärä järjestyneissä peleissä oli 21 pelaajaa/pelikerta. 

Viikkopelejä järjestettiin vuoden mittaan 42 kpl. Seitsemät pelit jäivät järjestymättä, johtuen 

päällekkäisistä pelitapahtumista, pelinjohtajan puutteesta, vähäisestä osallistujamäärästä, tai 

juhlapyhästä. Vuotuinen pelaajamäärän keskiarvo nousi edellisvuoden koronan sävyttämistä 

lukemista normaalimmalle tasolle, jääden kuitenkin toiseksi pienimmäksi keskiarvoksi koko 

toiminnan aikana. 

  Keskimääräinen pelaajamäärä Rikiuksen viikkopeleissä (tiedot tapahtumakalenterista) (2022 
lähtien tiedot itse kerätystä exel-tiedostosta. Laskettu järjestyneiden pelien mukaan) 

Kuukausi 
200
8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 2022 

Tammikuu 42 25 22 20 51 34 41 34 23 33 21 32 23 20 16 

Helmikuu 37 27 29 16 39 28 44 41 23 45 19 35 25 16 18 

Maaliskuu 37 34 27 34 56 29 56 54 25 30 19 36 25* -* 20 

Huhtikuu 45 33 34 51 68 35 62 54 36 44 24 47 -* 17 18 

Toukokuu 39 29 40 48 63 46 48 39 27 37 34 26 -* 16 28 

Kesäkuu 18 22 23 21 37 25 28 34 13 27 20 27 30 6 10 

Heinäkuu 25 29 35 30 48 37 32 34 12 31 25 30 24 11 19 

Elokuu 39 37 27 47 44 29 40 33 21 23 33 25 24 9 16 

Syyskuu 41 37 37 58 55 51 45 34 31 35 36 32 33 18 25 

Lokakuu 36 42 31 61 41 46 53 46 38 33 41 25 44 13 26 

Marraskuu 26 36 33 57 42 50 40 46 22 35 39 22 38 16 31 

Joulukuu 34 28 16 63 29 31 25 30 20 24 24 12 27* 12 18 

Keskimääri
n 

35 32 30 42 48 37 43 40 24 33 28 29 29 
14 21 

Onnettomuudet, läheltä piti -tilanteet ja häiriöt 
Mitään onnettomuuksia ei vuoden aikana raportoitu. Keskustelufoorumilta pelinjohtajien 

raporteista poimittuna läheltä piti-tilanteita oli kaksi. Kesällä alueelle eksyi kaksi koiraa, josta 

syystä pelit keskeytettiin ja jatkettiin peliä koirien poistuttua. Syksyllä yhdeltä pelaajalta rikkoontui 

suojalasien pääpanta, josta syystä lasit meinasivat tippua naamalta, mutta pelaaja piti laseja 

päässä käsillään ja poistui offgame-alueelle huoltamaan.  



Jalasjärvi airsoft Ry 
Vuoden mittaan pidettiin kolmet lähtönopeusratsiat, joista kaksissa löytyi 

huomautettavaa. Tuloksena ylivireät HPA-puoliautomaatti kivääri, kaksi jousitoimista 

pulttilukkokivääriä, sekä yksi uusi sähkötoiminen sarjatuliase. Aseet joutuivat käyttäjälle 

suunnattujen nuhteiden saattamina ”jäähylle” ja säädettäväksi rajoihin sopiviksi. 

Muu toiminta 
Keväällä ja syksyllä järjestettiin peräkontti-kirppis Rikiuksen parkkipaikalla kevät- ja syyskokous 

päivinä. Kirpputorin yhteydessä yhdistyksellä oli myös oma piste, jossa myytiin yhdistystuotteita ja 

rekryttiin runsaasti uusia jäseniä. Keväällä järjestettiin myös jokavuotinen 

löytötavarahuutokauppa. 

Yhdistys järjesti myös kevätreissun jäsenilleen, missä vierailtiin Hämeenlinnassa Panssarimuseossa, 

yhteistyökumppanimme liikkeessä Atom Airsoftissa, sekä SA-Kaupassa. Reissu toteutettiin Joupin 

Nesteeltä vuokratulla pikkubussilla, johon koko porukka mahtui. Jäseniä reissulla mukana oli 9 hlö. 

Talous ja avustukset 
Isompia rahamenoja ei kuluneena vuonna ollut, vaan rahaa kului melko tasaisesti toiminnan 

pyörittämiseen, pelitapahtumiin ja reissuihin, yhteensä 2127,55 €. Rahaa yhdistykselle kertyi 

toiminta-avustuksista, pelimaksuista, vuokratuloista sekä jäsenmaksuista yhteensä 2610,18 €. Tilin 

saldo loppuvuodesta oli 1990,72 €. Muihin vuosiin verrattuna tulojen ja menojen suhde oli melko 

tasainen. 

Yhdistys sai tukena Kurikan kaupungilta toiminta-avustusta 900€ vuodelle 2022. Kohde-avustusta 

ei myönnetty, eikä ilmeisesti hakemus ollut mennyt oikeanmuotoisena perille. Hakemuksen 

oikeamuotoisuutta koskeviin kyselyihin ei vastattu kaupungilta. Toiminta-avustusta haettiin 

pelialueen ylläpitoon, sekä nettisivujen ylläpitokustannuksiin. Kohdeavustusta haettiin kevään 

jäsenretkeen, Mettäpelin järjestämiseen, sekä TSTOS22 pelitapahtuman osallistumiskustannuksiin. 

Viestintä 

Viestinnän ytimenä toimii nettisivut ja foorumi. Näistä tietoa mainostetaan käyttäen hyötynä 

sosiaalista mediaa, kuten Facebookkia, Instagramia, sekä jäsenten Whatsapp-ryhmää. 

Kesän ja syksyn aikana hallitus toteutti mainoskampanjaa toiminnan mainostamiseksi ja uusien 

harrastajien löytämiseksi. Rahaa kampanjaan kului 342,77 €, joista lehtiin kului 120,09 € (Ykköset-

lehti)  ja Epariin 80,60 € ja loput rahoista (142,08 €) some mainostukseen. Arviona pelaajamäärät 

nousivat keskinmäärin noin viidellä uudella pelaajalla pelipäivää kohti. Lisäksi vuokravälineiden 

vuokraus määrät nousivat huomattavasti mainostuksen alkamisen jälkeen loppuvuoteen saakka. 

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

Tierone. Yhteistyötä on lisäksi jatkettu Kurikan kaupungin Nuoriso-passi-sovelluksen kautta, mikä 

tukee nuorten lajikokeiluja. 
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Yhdistyksen jäsenistöä osallistui jälleen myös useamman yhdistystoimijan ja 

peliporukan muodostamaan Kyrö-komppanian toimintaan mm. TSTOS22-

pelitapahtumassa, sekä Berget 18 tapahtumassa Ruotsissa. 

 

 

 

Hallitus on hyväksynyt toimintakertomuksen esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa 

kokouksessaan 1/2023. 

 

Vuoden 2022 puheenjohtaja: 

 

_____________________________________________ 

Lauri Mäenpää 


