Jalasjärvi Airsoft Ry
Hallituksen toimintakertomus 2011

Johdanto
Vuosi 2011 oli yhdistyksen neljäs toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä
kasvoi hyvin, vähän yli 40:llä henkilöllä. Pelinjohtajia saatiin muutama uusi
lisää ja talkootoimintaa pidettiin etenkin kevään aikana.
Yhdistystoimintaan saatiin muutamia uusia toimijoita, mutta vanhoja
toimijoita jäi samalla pois. Muuten vuosi sujui enimmäkseen tuttujen
kaavojen mukaan.

Jäsenistö
Vuoden aikana uusia jäseniä tuli arvioitua 30:ntä enemmän, yhteensä 44
kappaletta. Uusia jäseniä saatiin tuttuun tapaan erityisesti kevään ja
syksyn aikana. Uusien jäsenten keski-ikä oli noin 14 vuotta. 19 vanhaa
jäsentä jätti kuitenkin jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäsenistö koostuu
pääosin Seinäjoen ja sen lähiympäristössä asuvista harrastajista.
Jalasjärveläisten jäsenten määrä on vähentynyt suhteutettuna muilta
paikkakunnilta tuleviin pelaajiin.

Vuosi

2008 2009

2010

2011

Jäsenmäärä 55

74

73

117

Ei. maksua

11

24

19

-
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Kokoukset
Hallitus kokousti toimintavuotensa aikana 10 kertaa. Vuosikokous
järjestettiin Wilholassa 5.3.2011. Kokoukseen osallistui 14 jäsentä.
Vuosikokouksessa päätettiin siirtyä kevät- ja syyskokouskäytäntöön. Tämän
johdosta pidettiin jo 5.11.2011 yhdistyksen syyskokous, jossa valittiin
tulevan kauden hallitus valmiiksi vuodenvaihdetta varten.
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Pelinjohto
Kauden 2011 alkaessa pari epäaktiivista pelinjohtajaa
pudotettiin pois pelinjohtajan tehtävistä ja yksi uusi saatiin
lisää. Loppuvuodesta saatiin myös pari uutta pelinjohtajaa lisää. Pelit
pyörivät vuoden aikana pääosin kolmen pelinjohtajan voimin.
Tarkastelussa yhdistyksen tapahtumakalenterista löytyvät tapahtumat, eli
viikkopelit, pelikoulu sekä talkoot.

Tarkastelujaksona vuosi 2011 (tapahtumia 68)
Nimi

Lisännyt

Puhaltanut

Pelannut

Johto-% ↓

Aktv-%

MikaLinna

45

32

58

55

85

laturi

1

2

32

6

47

dwoe

1

5

10

50

15

Federal

23

16

32

50

47

Choke77

8

13

44

30

65

Laturi aloitti pelinjohtajana vasta syksyllä, mikä selittää vähäisen
johtoprosentin. james_bundyä ei ole listassa, sillä hän on juuri ennen
vuodenvaihdetta aloittanut pelinjohtajana.

Työryhmät
Varsinaisia työryhmiä ei perustettu, mutta Rikiuksen kehitystyöryhmä oli
toiminnassa vuoden tauon jälkeen. Työryhmällä suunniteltiin
pelialuevastaavan johdolla talkootoimintaa. Erilaisia hökkeleitä ja
siivoustoimintaa harjoitettiin hyvin, mutta suunnitellut rakennusten
korjaukset jäivät toteuttamatta, vaikka käytettävissä olisi ollut hyvin
korjausmateriaalia.

Pelitoiminta
Järjestetyt tapahtumat
Syksyllä yhdistys järjesti yhden suuremman vuorokauden mittaisen
pelitapahtuman ”Suoruoska” Mika Linnan suunnittelemana. Lisäksi kesällä
järjestettiin kaksi pienempää yönylipeliä. Kaikki tapahtumat olivat
maksuttomia.
17.9. pelattu Suoruoska keräsi yhteensä 78 pelaajaa. Peli oli tarkoitettu
myös nuoremmille, yli 12-vuotiaille harrastajille. Yön yli kestäneet
”mettäpelit” pelattiin 13.-14.5 & 22.-23.7. Pelaajia molemmissa peleissä oli
parinkymmenen paikkeilla. Kolmattakin osaa tarjottiin, mutta peli
peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mettäpelien ikäraja oli
16-vuotta, mutta tästä joustettiin vähän.
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Pelikoulu
Keväällä järjestettiin Mika Linnan ja Matti Jaakkolan
suunnittelema ja toteuttama nuoremmille harrastajille
suunnattu pelikoulu. Pelikoulu sisälsi kahdeksana iltapäivänä
järjestettyä rastitoimintaa, sekä loppuhuipentumana isompi peli
jossa näitä taitoja päästiin toteuttamaan. Pääpainona koululla oli
kartuttaayksittäisten pelaajien pelitaitoja ja kehittää
ryhmätyöskentelytaitoja ja näissä onnistuttiinkin hyvin. Pelikoulu oli
maksuton ja ikärajaton.

Viikkopelit
Viikkopelien pelaajamäärät olivat tuttuun tapaan keväällä ja syksyllä
korkeimmillaan. Vuoden alku ja kesä taas olivat hiljaisempaa aikaa.
Keväällä pelaajia oli viikkopelipäivänä enimmillään 72 ja alkutalvesta 75.
Poikkeuksellisen lämpimän ja vähäsateisen syksyn ja alkutalven ansiosta
pelaajamäärät pysyivät reippaasti yli 50:n pelaajan vuoden loppuun asti.
Hyvin poikkeuksellista on, että joulukuu oli vuoden aktiivisin pelikuukausi,
kun viikkopeleissä kävi keskimäärin 63 pelaajaa. Aktiivisesta
pelaajakunnasta pääosa koostuu Seinäjoen lähialueen harrastajista, eikä
niinkään jalasjärveläisistä.
Alla taulukko Rikiuksen viikkopelien keskimääräisistä pelaajamääristä
kuukausittain. Taulukon tiedot perustuvat tapahtumakalenterin lukuihin.
Keskimääräinen
pelaajamäärä
Kuukausi

Vuosi 2011

Tammikuu

20

Helmikuu

16

Maaliskuu

34

Huhtikuu

51

Toukokuu

48

Kesäkuu

21

Heinäkuu

30

Elokuu

47

Syyskuu

58

Lokakuu

61

Marraskuu

57

Joulukuu

63

Keskimäärin

42
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Onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet
Vakavilta onnettomuuksilta vältyttiin vuoden aikana. Alla oleva
taulukko onnettomuustilanteista perustuu pelinjohtajien ilmoituksiin
yhdistyksen keskustelufoorumilla. 2011 siis vältyttiin vakavemmilta
onnettomuuksilta.

Läheltäpiti-tilanteet / onnettomuudet
Mitä on sattunut

Vuosi 2010

Offarilla
ampumiset

3

Kuula korvassa

1

Polvi

1

2 (sama kivi)

Hiusmurtuma

1

Nilkka

1

Hampaan
lohkeaminen

2

Toisen osoittelu
aseella ilman
silmäsuojausta

1

Pelialueelle
eksynyt
ulkopuolinen
Yhteensä

Vuosi 2011

1

10

3

Vuosi 2010
Offarilla ampumiset
Kuula korvassa
Polvi
Hiusmurtuma
Nilkka
Hampaan lohkeaminen
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Vuosi 2011
Offarilla ampumiset
Toisen osoittelu aseella
ilman silmäsuojausta
Pelialueelle eksynyt
ulkopuolinen

Muu toiminta
Yhdistys järjesti kahdet teemapelipäivät ja kirpputorit pelien yhteydessä.
Ensimmäinen kesällä pidetty päivä oli teemaltaan hauska ja syksyllä
pelattu päivä keräsi pelaajien vanhempia info-tilaisuuteen harrastukseen
liittyen pullamehun merkeissä.
Vappuna yhdistys oli mukana Plotto-tapahtumassa esittelemässä
toimintaansa. Tarkoitus oli osallistua myös Aukusti-tapahtumaan, mutta
tämä jäi toteutumatta.

Talous
Yhdistyksen tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi noin 800 euroa. Yhdistys teki
poikkeuksellisen suuria hankintoja hankkimalla kaksi kappaletta
puolijoukkuetelttoja varusteineen, vaatteita myyntiartikkeleiksi, sekä
paransi vuokravälinevalikoimaansa. Yhdistys ei järjestänyt suurempaa
pääsymaksullista peliä, josta olisi saatu menoja korvaavia varoja. Suurista
menoista huolimatta yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa.
Tilinpäätöksestä löytyvät eriteltyinä tarkemmat tiedot yhdistyksen
taloudesta.
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Hankinnat
Yhdistys päivitti vuokra-aseitaan hankkien rikkoutuneiden
aseiden tilalle kolme uutta asetta varusteineen. Keväällä
hankittiin myös kaksi puolijoukkuetelttaa majoitustarpeiksi
tuleviin tapahtumiin, ja kesällä toinen teltta saikin tulikasteensa
Ruotsin pelimatkalla. Pelinjohtajille hankittiin kolme pelinjohtajan laukkua,
joista löytyy lääkintätarpeet ensiapua ja pienempiäkin kolhuja varten.
Yhdistys hankki keväällä myös kauan kaivatut T-paidat ja lippikset, joita
harrastajat saivat ennakkotilata ja ostaa pelipäivinä. Kesällä hankittiin
kaksi kappaletta monofoneja ja pelissä kadonneet radio ja antenni
korvattiin uusilla vastaavilla.

Yhteistoiminta ja avustukset
Alkuvuodesta yhdistys aloitti yhteistyön armeijatavaran ylijäämäliike
Supernovan kanssa. Yhdistys teki yhteistyötä Seinäjoen Hong Kong
-tavaratalon kanssa tekemällä harrastuksesta kertovan infolapun, jonka
liikkeen airsoft-puolella asioivat voivat ottaa mukaansa. Jalasjärven kunta
myönsi jälleen yhdistykselle vuosittaisen tukirahan. Keväällä Ilkka-lehti teki
yhdistyksestä ja harrastuksesta yleisesti kertovan sivun mittaisen artikkelin
lehteensä.

