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1 YLEISTÄ 

 

 

1.1 SäRes-Centerin historia 
 
Säres-Centerin ajatus saanut alkunsa vuonna 2020 Sääksmäen 
Reserviläiset Ry:lle pidetystä Airsoft-aseiden esittelystä, jonka 
jälkeen todettiin Airsoft-toiminnan olevan hyvä tapa saavuttaa 
nuoria uusia jäseniä yhdistykselle. Yhdistyksen johtokunta innostui 
asiasta ja alkoi etsiä toimintaan sopivaa aluetta. Sääksmäeltä 
löytyikin sopiva, vanha soramonttu- ja asfalttiasema-alue. 
Valkeakosken kaupunki kiinnostui ajatuksesta ja kaupunki vuokrasi 
alueen Sääksmäen Reserviläiset Ry:lle.  
 
Tämän jälkeen alueen kehittäminen alkoi vauhdikkaasti maatöillä 
jo vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2021 toiminta painottui erityisesti 
huoltoalueen kehittämiseen ja alue saatiin valmiiksi vuonna 2022. 
 
Vuonna 2022 painopiste kehityksessä siirrettiin taistelualueen 
kehittämiseen, jota kehitetään edelleen ja jatkuvasti. Vuonna 2023 
on tarkoitus lisäksi kehittää alueelle kuntoilualuetta. 
 
Tukea ja avustuksia alueelle on saatu Maanpuolustuksen 
tukisäätiötä, Manttaalisäätiöltä ja Pirkan Helmeltä. Useat 
yhdistykset ovat antaneet tukea alueen kehitykselle. Lisäksi monet 
yritykset ovat sponsoroineet alueen rakentamista. Rakentaminen 
on toteutettu yhdistyksen talkootyönä sekä useiden oppilaitoksien 
tukemana oppilastyönä.  
 

1.2 SäRes-Centerin visio 
 
SäRes-Centeriä kehitetään vapaaehtoisvoimin ja siitä kehittyy 
vuoden 2023 kuluessa: 

 Valtakunnallisesti merkittävä ja kansainvälisestikin tunnettu 
Airsoft-rata 

 Vakiintunut alueellinen MPK:n ja viranomaisten harjoitusten 
pitopaikka, joka palvelee erityisesti Kanta-Hämettä, Päijät-
Hämettä ja Pirkanmaata, mahdollistaen mm; 

o KOSU-koulutuksen (kohteensuojaus) 
o ALVA-koulutuksen (aluevalvonta) 
o TRA-koulutuksen (taistelu rakennetulla alueella) 
o Sissikoulutuksen 
o Pelastus- ja köysilaskeutumiskoulutuksen 

 Paikallisesti tunnettu yhteisöllinen liikunta- ja 
tapahtumapaikka 

 Yrityksiä kiinnostava tapahtumajärjestämispaikka. 
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1.3 SäRes-Centerin johtosuhteet 
 
Sääksmäen Reserviläiset Ry:n johtokunta laatii ja ylläpitää alueen 
johtosäännön. Johtosääntöä ja sen liitteitä päivitetään tarpeen 
mukaan. Johtosäännön vahvistaa yhdistyksen puheenjohtaja. 
 
Sääksmäen Reserviläiset Ry: 

 Laatii ja ylläpitää alueen käyttöön ja kehittämiseen liittyvät 
kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelmat ja esittää niihin 
tarvittavan rahoituksen sekä laatii vuotuiset rakennushanke-
esitykset. 

 Laatii kausisuunnitelman sekä jakaa ja ylläpitää 
käyttövuorot 

 Pitää yhteyttä Metsähallitukseen, Valkeakosken kaupunkiin, 
alueen muihin maanomistajiin, sekä alueella toimiviin 
metsästysseuroihin 

 Sopii suurempien tapahtumien osalta tukeutumisen muihin 
kuin varsinaisen SäRes-Centerin alueeseen 

 Asettaa aina ulkoisen järjestäjän tapahtumiin tarvittavat 
johto-, varo- ja tukiorganisaation 

 
Ajantasaista johtosääntöä ylläpidetään SäRes verkkosivuilla 
https://www.säres.fi/ 
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2 SÄRES-CENTERIN ALUEKOKONAISUUS 

 
SäRes-Center jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: 

 Varsinainen SäRes-Centerin alue 
 SäRes-Centeriä ympäröivät vuokra-alueet 
 SäRes-Centerin lähiharjoitus- ja tukeutumisalueet 
 Vuokrattavat erilliskohteet ja ostopalvelut 

 

2.1 Varsinainen SäRes-Centerin alue 
 
Varsinainen SäRes-Center on Valkeakosken kaupungin 
omistama Sääksmäen Reserviläiset ry:n käyttöön vuokrattua 
aluetta. Alue TULLAAN osin aitaamaan ja merkitsemään 
jatkossa. 

 
 
Tien eteläpuolella oleva vanha asfalttiaseman alue on varattu 
toistaiseksi lähinnä suurten tapahtumien pysäköintiin. 
 
SäRes-Centerin vuokrasopimus Valkeakosken kaupungin kanssa 
on liitteenä 1. 
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2.2 SäRes-Centeriä ympäröivät vuokra-alueet 
 
SäRes-Centerin ympärillä on useita vuokra-alueita, joiden käytöstä 
on sovittu maanomistajien kanssa. Alueet mahdollistavat maaston 
käytön, mutta eivät sen muokkaamista. 
 
Käyttöoikeusalueet ovat: 

 Väinölän alue (sopimus: Liite 2) 
 Lukkarlan alue (sopimus: Liite 3) 
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Käyttöoikeusalueet TULLAAN merkitsemään maastoon 
sinivalkoisilla pylväillä: 
 

 
 
 
Väinölän ja Lukkarlan alueiden tarkoituksena on mahdollistaa 
maastoitse eteneminen peli-/taistelualueelle pohjoisesta ja idästä. 
 
Alueiden maanomistajien tuki SäRes-Centerin alueelle on 
ehdottoman tärkeää, siksi alueilla käyttäytymiseen kiinnitetään 
erityisen suurta huomiota. Annettuja sääntöjä ja rajoituksia on 
ehdottomasti noudatettava. 
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2.3 SäRes-Centerin lähiharjoitus- ja tukeutumisalueet 
 
SäRes-Centerin lähellä on useita lähiharjoitus- ja 
tukeutumisalueita, joiden käyttöön saamisesta on sovittu 
maanomistajien kanssa. Alueet mahdollistavat mm majoittumista 
suurempien tapahtumien yhteydessä. Alueiden käytöstä on 
kuitenkin aina erikseen sovittava SäRes-Centerin kanssa, joka 
hoitaa yhteydenotot tarvittavien alueiden maanomistajiin. 
 
Alueiden varaaminen tulee tapahtua vähintään 3 kk ennen aiottua 
käyttöajankohtaa. 
 
Lähiharjoitus- ja tukeutumisalueita ovat: 

 Alueiden sopimuksia ollaan vasta laatimassa 
 
Kartta 
 
Kullakin alueella on omat määräyksensä ja rajoitteensa. Katso 
liitteet. 
 

2.4 Vuokrattavat erilliskohteet ja ostopalvelut 
 
SäRes-Centerillä on valmisteltuna useita vuokra- ja 
ostopalvelusopimuksia, jotka ovat myös tapahtumajärjestäjien 
käytettävissä. Palveluiden käytöstä on kuitenkin aina erikseen 
sovittava SäRes-Centerin kanssa, joka hoitaa yhteydenotot 
yrityksiin. 
 
Valmisteltuja vuokrasopimuksia OLLAAN VALMISTELEMASSA 
seuraavista tiloista:  

 Kelhin maa- kotitalousseuran talo 
 Pappilanniemen seurakunnan leirikeskus 
 Päivölä-opisto 
 Ritvalan nuorisoseuran talo 
 Saarioispuolen metsästysseuran maja ja juhlasali 
 Hakalanrannan virkistysalue ja caravaanialue 
 Haukilan entinen koulu 
 Kariniemen leirikeskus 
 Voipaalan kartano 
 Rapolan linnavuori 

 
Kartta 
 
Kullakin tilalla on omat määräyksensä ja rajoitteensa. Katso liitteet. 

  



                 SäRes-Center JOHTOSÄÄNTÖ  10 (53) 
             

 
 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry 040-778 4496 Y-tnn 3031139-5 

Huittulantie 327, Sääksmäki www.sares-center.fi 

3 SÄRES-CENTERIN ALUEKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 
 
Tässä luvussa tarkennetaan yksityiskohtia kunkin alueen käytöstä. 
 
Aluekohtaiset määräykset elävät jatkuvasti saatujen kokemusten 
perusteella, joten pelin- tai tapahtumanjärjestäjän on syytä 
tarkastaa määräykset aina ennen varsinaista tapahtumaa. 
 
 

3.1 SäRes-Center huoltoalue (offgame-alue) 
 
Aluetta voidaan hyödyntää monipuolisesti eri tapahtumien 
pääalueena ja taistelukoulutuksen huoltoalueena. Airsoft-
tapahtumissa aluetta kutsutaan "Offgame”-alueeksi (kts 
pelisäännöt, luku 12). 

 
Huoltoalueella ei saa ampua tai pelata. Huoltoalueen ja peli-
/taistelualeen välille rakennetaan aita tai lasiseinät jotka estävät 
vahingonlaukaukset huoltoalueelle mutta mahdollistavat 
pelitapahtumien seuraamisen sauna- ja ruokajunan terassilta sekä 
asehuoltokatoksesta. 
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Huoltoalue koostuu: 
 Telttamajoitusalueesta, 
 Metsäteatteri-/piknic-alueesta (2023 syksyllä), 
 Lippukentästä, 
 Laavun alueesta, 
 SäRes-Centerin materiaalivarastokontista, 
 Johtolarakennuksesta, 
 WC- ja pelivälinerakennuksesta, 
 Huolto- ja luokkarakennuksesta, 
 Latauskopista, 
 Hop-upin säätökontista, 
 Asehuoltokatoksesta ja 
 Sauna- ja ruokajunasta terasseineen (2023 keväällä) 
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3.1.1 Telttamajoitusalue 
 
Majoitusalueen käyttö: 

 voi vapaasti pystyttää oman teltan tai vuokrata SäRes-
Centeriltä puolijoukkuetelttoja tai harjatelttoja (hinnasto luku 
6).  

 Alueella majoittumisesta peritään maksu, mikäli majoittuja 
käyttää polttopuita. Tällöin teltoissa on huolehdittava: 

 Teltoilla tulee olla tulivartiomies lämmitettäessä, 
vähintään kiertävänä 

 Jokaisessa lämmitettävässä teltassa tulee olla 
sammutusvesiastia, täytettynä vedellä, astioita löytyy 
materiaalivarastokontista 

 Alueella olevat valmiit telttapaikat näkkäreineen ovat 
pääsääntöisesti vuokratelttoja varten 

 Tupakointia varten materiaalivarastokontista löytyy 
tuhkakuppipurkkeja. 

 

3.1.2 Metsäteatteri- ja piknic-alue 
 
Metsäteatteri-/piknic-alueen käyttö ALUE VIELÄ RAKENTEILLA: 

 Alueella voi nauttia eväitä tai järjestää 
teatteri/laulutapahtumia.  

 Alueella voi myös pitää puhutteluja tai illanviettoja isoimmille 
porukoille.  

 Alueella on tulipaikka. Käyttäjän tulee: 
 varata tulipaikalle riittävä sammutusvesi ja huolehtia 

tulien sammumisesta käytön jälkeen 
 siivota jälkensä alueen roskiksiin 

 Tupakantumpit voi heittää tulipaikkaan 
 Tulipaikan puut sisältyvät alueen käyttömaksuun 
 Alueella on sähkönsyötön mahdollisuus. 
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3.1.3 Lippukenttä 
 
Lippukentän käyttö: 

 Lippukenttää voidaan käyttää massatapahtumissa 
tapahtuma-alueena, johon voidaan tuoda erilaisia 
esittelytelttoja tai –lavoja 

 Suuremmissa tapahtumissa lippukenttä toimii hyvänä 
puhuttelualueena, tällöin pysäköinti järjestetään pääosin 
asfalttiaseman alueelle 

 Keskikokoisissa ja pienissä tapahtumissa voidaan 
lippukenttää käyttää tapahtumien pysäköintialueena 

 Lippukenttää ei saa kaivaa, muokata tai muutoin pilata 
esimerkiksi ajoneuvoja ruovittamalla 

 Sähköpistokkeet löytyvät Lippukentän keskeltä, 
lipputangon juurelta, sponsoritauluilta ja kentän 
majoitusalueen puoleiselta reunalta sekä Huittulantien 
puoleisesta reunasta. 
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3.1.4 Laavu 
 
Laavun alueen käyttö: 

 Laavu on käytössä ympäri vuoden kaikille alueen käyttäjille 
 Laavu on osa Valkeakosken latu- ja retkeilyverkostoa 
 Laavulla olevat puut ovat vapaasti käytettävissä 
 Laavulta löytyy myös sähköpistoke 
 Käyttäjän tulee: 

 varata tulipaikalle riittävä sammutusvesi ja huolehtia 
tulien sammumisesta käytön jälkeen 

 siivota jälkensä laavun roskikseen 
 tupakantumpit voi heittää tulipaikkaan. 
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3.1.5 Materiaalivarastokonttialue 
 
SäRes-Centerin materiaalivarastokontin käyttö: 

 Kontti on SäRes-Centerin omassa käytössä ja siellä 
varastoidaan peleissä käytettävää irtaimistoa sekä 
rakennusmateriaaleja 

 Kontista löytyy polttopuuvarasto, mikäli puut tulipaikoilta 
loppuvat 

 Kontista löytyy sammutusvesiastioita ja tupakkakuppeja 
sekä siirrettäviä roskiksia, jos näille tulee lisätarpeita. Nämä 
tulee palauttaa käytön jälkeen tyhjennettynä samaan 
paikkaan. 

 SäRes-materiaalikonttien viereen on mahdollista laskea 
omia kontteja tai vaunuja tapahtumia varten 
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3.1.6 Hop-upin säätökontti 
 
Kontti on vielä rakenteilla, valmistunee loppuvuodesta 2022. Kontti 
on jo alueella mutta polttoleikkaus- ja hitsaustyöt ovat kiinni 
opiskelijoiden työharjoitteluista alueella. 
 
Hop-upin säätökontin käyttö: 

 Kontin tarkoituksena on taata turvallinen aseiden mittaus ja 
säätöpaikka huolto/offgame-alueelle siten, että laukaukset 
suuntautuvat peli/taistelualueelle 

 konttin käynti on huoltoalueelta ja sieltä ei pääse pelialueelle 
 kontissa on käytettävä silmäsuojaimia 
 kontissa on erillinen tila kronometrille sekä aseiden 

säätöpaikat noin 15 hengelle kerrallaan 
 maalialueella on etäisyysmerkit joita ammutaan 
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3.1.7 Asehuoltokatos 
 
Katos on vasta suunnitteilla. Alla oleva kuva on Tasanteen 
päiväkodilta josta mahdollisesti saadaan purkutöiden yhteydessä 
kaksi leikkivälinerakennusta. Näistä muodostetaan asehuoltokatos 
mikäli ne saadaan. 
 
Asehuoltokatoksen käyttö: 

 katosta käytetään pääosin aseiden ja varusteiden säilytys- 
ja huoltopaikkana pelitapahtumien yhteydessä 

 tila toimii myös turvallisena katsomona pelialueen suuntaan, 
tilassa on lasiseinät, jotka estävät vahingonlaukaukset 
pelialueelta 

 katoksen toisessa päätyvarastossa on varastoituna 
paineilman tuottamiseen tarvittava laitteisto sekä 
asehuoltovälineistö 

 toisessa päätyvarastossa varastoidaan peleissä tarvittavaa 
muuta materiaalia. 
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3.1.8 Johtolarakennus ”Ilomäki” 
 
Johtolarakennuksen käyttö: 

 Johtolarakennuksen terassilla järjestetään eri tapahtumiin 
ilmoittautuminen, sekä pienempien tapahtumien 
alkupuhuttelut 

 Johtolarakennus on tapahtumissa tapahtumajärjestäjälle 
veloituksetta käytössä 

 Sisätilaa voidaan hyödyntää tapahtuman johdon 
työskentelyssä 

 Tilassa on valaistus, sähkö, kahvinkeitin, jääkaappi ja mikro, 
videotykki ja TV 
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3.1.9 WC- ja pelivälinerakennus 
 
WC- ja pelivälinerakennuksen käyttö: 

 Rakennuksen toinen puoli on SäRes-Centerin omassa 
käytössä ja siellä varastoidaan pelivälineitä ja telttakalustoa 

 Rakennuksen WC-puoli on tapahtumissa 
tapahtumajärjestäjälle veloituksetta käytössä: 

 kolme WC-istuinta, joista yksi Inva-mitoituksella 
 neljä pisuaaria 
 seitsemän käsienpesupaikkaa 
 kaksi suihkua. 

 Rakennuksessa säilytetään myös 300 bar paineilmalaitteita 
jotka ovat eri maksusta käytettävissä 
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3.1.10 Huolto- ja luokkarakennus ”Aulanko” 
 
Huolto- ja luokkarakennuksen käyttö: 

 Huolto- ja luokkarakennus on erikseen vuokrattavissa 
tapahtumien käyttöön (kohdan 6 hinnasto) 

 Tila mahdollistaa hyvin noin 20-30 hengen luokkaopetuksen 
tai kokoustamisen 

 luokkapöydät ovat pieniä ja helposti ryhmiteltävissä erilaisiin 
muotoihin. Luokassa on valmiina videotykki (VGA ja HDMI) 
ja TV sekä WiFi 

 Luokan vieressä on pieni keittiö jossa kahvinkeittimet, 
jääkaappi, mikro, liesi ja astianpesukone 

 Lisäksi rakennuksessa on SäRes oma materiaalivarasto. 
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3.1.11 Sähköaseiden akkujen latauskoppi 
 
Latauskopin käyttö: 

 latauskoppi on tarkoitettu SäRes sähköaseiden akkujen 
varaamiseen 

 kopin käyttöoikeus ei sisälly tapahtumamaksuun. 
 koppia voidaan vuokrata erikseen sovittaessa 

useampipäiväisiin tapahtumiin. 
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3.1.12 Sauna- ja ruokajuna terasseineen 
 
Sauna- ja ruokajunan (terasseineen) käyttö: 

 Rakenteilla, sauna valmistunee (ilman terassia) 
syyskuussa 2022 

 ruokajuna valmistunee 2022 kevääseen mennessä 
 terassi saataneen valmiiksi kevään 2023 aikana 
 keittiö ja sauna ovat erikseen vuokrattavissa tapahtumien 

käyttöön (kohdan 6 hinnasto) 
 terassi on vapaasti käytettävissä tapahtumien katsomona ja 

koulutustilana. 
 terassilla on lasiseinä, mikä estää tahattomat 

vahingonlaukaukset pelialueelta. 
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3.2 SäRes-Center taistelualue 
 
Aluetta voidaan hyödyntää TRA-koulutuksessa taistelualueena ja 
Airsoft tapahtumissa pelialueena. 
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Alueella on valmiina ja veloituksetta tapahtumissa käytössä 
syyskuussa 2022: 

 Ulko TRA-alue 
 Yksikerroksinen C-talo (kuvassa oikealla) 
 Yksikerroksinen F-talo (valmistuu 9/2022) 
 Tekniikkatalo D; 1. kerros 
 Siirrettäviä ajoneuvoja (linja-auto, kolme henkilöautoa, yksi 

pakettiauto) 
 B- ja E-talo (rakennetaan 10/2022) 

 
Alueelle tullaan rakentamaan 2023 kuluessa: 

 Matala A-talo alueen etuosaan 
 2-kerroksiset H- ja I -talot alueen takaosaan (hirsitaloja) 
 Alueelle tulee katuverkosto valoineen, liikennemerkkeineen 

ja muine kaupunkimaisine elementteineen. 
 
Vuonna 2024 aluetta laajennetaan edelleen taaksepäin siten, että 
soramonttualueen taakse rakennetaan: 

 Taisteluhauta-alue 
 Lisää asuinrakennuksia kuvaavia taloja. 

 
Taistelualueella toimitaan luvun 12 pelisääntöjen mukaan. Alueella 
on sallittua käyttää kaikkia pelaamiseen suunniteltuja aseita, 
kunhan käytettävät kuulat ovat biohajoavia. 
 
Taistelualueella saa käyttää flaschbangejä ja savuja mikäli 
metsäpalovaroitus ei ole voimassa. 
 
Alueella olevien rakennusten ikkunat ovat avattavissa tai 
poistettavissa sen mukaan miten aluetta halutaan ”säätää” 
pelitapahtuman ehdoilla. Ikkunat jotka eivät ole käytössä on peitetty 
mustalla muovilla eli ne eivät ole tällöin aukkoja. Ikkunoiden läpi ei 
saa ampua. 
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Tulossa syksyllä 2022: 
Talojen ulkoseinässä on valokytkin joka katkaisee tai sytyttää valot 
rakennukseen. Valoja voidaan säätää siis pelin aikana joko pois tai 
päälle. Taloissa on yksi pistorasia savukonetta tai esimerkiksi 
musiikkisoitinta varten. 
 
Alueella on kuusipisteinen yleisvalaistus pylväissä. Kunkin pylvään 
valot voidaan sammuttaa erikseen pylväässä olevasta kytkimestä 
ja näin säätää alueen valoja ja varjoja. 
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3.2.1 B-talo (mummonmökki ”Kouvola”) 
 
Talo on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa 10/2022 lähtien. 
Talossa ei sijaitse rikottavia rakenteita. Ikkunoita on mahdollisuus 
avata (poistaa) tarpeen mukaan. 
 
Talon pohjakuva: 
tulossa 
 
 

3.2.2 C-talo (paloasema) 
 
Talo on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa. Talossa sijaitsee 
yksi rikottava väliseinä sekä siihen liitettynä kaksi rikottavaa ovea. 
Myös ikkunoita ja ulko-ovea on mahdollista rikkoa. Ikkunoita on 
mahdollisuus avata (poistaa) tarpeen mukaan. 
 
Talon päädyssä on vanha paloauto (tulossa) 
 
Talon pohjakuva: 
tulossa 
 
 
 

3.2.3 D-talo (tekniikkatalo) 
 
Talo on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa. Toistaiseksi 
talosta on käytössä vain alakerta, konttien päälle ei saa kiivetä. 
 
Tulossa: 
Talossa on useita rikottavia rakenteita. Ikkunoita on mahdollisuus 
avata tarpeen mukaan. 
 
Talossa on köysilaskeutumistorni ja harjitteluseinä. 
köysilaskeutumiskoulutuksen järjestävällä taholla on itsellään 
oltava tarvittavat oikeudet ja vakuutukset koulutuksen 
järjestämiseen 
 
Talon pohjakuva: 
tulossa 
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3.2.4 E-Talo (rivitalo) 
 
Talo on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa 10/2022 lähtien. 
Talossa ei sijaitse rikottavia rakenteita. Ikkunoita on mahdollisuus 
avata (poistaa) tarpeen mukaan. 
 
Talon pohjakuva: 
tulossa 
 
 
 

3.2.5 F-talo (romukonttitalo) 
 
Talo on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa 9/2022 lähtien. 
Talossa ei sijaitse rikottavia rakenteita. Ikkunoita on mahdollisuus 
avata (poistaa) tarpeen mukaan. 
 
Talon pohjakuva: 
tulossa 
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3.2.6 Ulko-TRA-alue 
 
Alue on veloituksetta käytössä pelitapahtumissa. Aluetta on 
mahdollista muokata pelitapahtumien vaatimuksia vastaavaksi, 
tästä syntyvät kustannukset sovitaan tapauskohtaisesti tarpeen 
mukaan. 
 
Alueen ilmakuva: 

 
 
 
 

  



                 SäRes-Center JOHTOSÄÄNTÖ  29 (53) 
             

 
 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry 040-778 4496 Y-tnn 3031139-5 

Huittulantie 327, Sääksmäki www.sares-center.fi 

3.3 SäRes-Center kuntoalue 
 
Aluetta voidaan hyödyntää peleissä, mutta myös kuntoiluun 
pelitapahtumien ulkopuolella. Alue on rakenteilla. 
 

 
 
Alueelle tulee 2023-2024: 

 pienpelikenttä, ”pannahäkki” 
 kuivike WC 
 kuntolaitteita pururadan varteen 
 kuntoportaat ja talvisin 
 latuverkoston liityntä sekä pulkkamäki. 
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3.4 SäRes-Center asfalttiaseman alue 
 
 
Aluetta voidaan hyödyntää suuremmissa tapahtumissa 
pysäköintialueena. Alueen käytöstä veloitetaan erikseen. 

 
 
Alueella on lupa: 

 pysäköidä autoja 
 
Alueella ei saa: 

 pelata, taistella yms – aluetta ei saa pelitapahtumissa liittää 
taistelualeen toimintaan koska tien ylittäminen aiheuttaa 
selkeän riskin 

 
Aluetta käytettäessä tulee aina järjestää tienristeykseen liikenteen 
ohjaus. 
 
Alueelle on suunnitteilla 2024-2025: 

 aidattu koirakoulutuskenttä 
 rauniopelastusrata. 
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3.5 Väinölän ja Lukkarlan alueet 
 
Väinölän ja Lukkarlan alueiden tarkoituksena on mahdollistaa 
maastoitse eteneminen peli-/taistelualueelle idästä ja pohjoisesta. 
 
Alueella on lupa: 

 Liikkua maastossa 
 Ampua biohajoavilla kuulilla 
 Majoittua tilapäismajoitteisiin joissa ei ole kaminaa/vast 

avotulen lähdettä 
 
Alueella ei saa: 

 Tehdä avotulta tai kerätä tätä varten puita 
 Vahingoittaa alueen puustoa ja taimistoja 
 Roskata 
 Kaivautua tai rakentaa 
 Ajaa moottoriajoneuvoilla  
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4 SÄRES-CENTERIN KÄYTTÖ JA VARAAMINEN 
 
SäRes-Centerin alueet varataan ottamalla yhteyttä sähköpostitse 
osoitteeseen sares.tiedotus@gmail.com. Tapahtumanvaraajan 
muistilista on liitteenä 4. Muistilistaan on hyvä perehtyä ennen 
yhteydenottoa, ja miettiä valmiiksi tarpeet. Tapahtumien 
järjestämisestä SäRes-Centerillä laskutetaan luvun 6 mukaisesti. 
 
Tapahtumajärjestäjän kanssa järjestetään yhteydenoton jälkeen 
aina erillinen neuvottelu, jossa sovitaan käyttöön tarvittavat alueet, 
kustannukset ja tapahtumajärjestelyiden yksityiskohdat. 
 
Kullekin tapahtumalle määritellään Sääksmäen Reserviläiset Ry:ltä 
valvoja, joka vastaa käytännön toimenpiteistä 
tapahtumajärjestelyiden tukemisen osalta. Valvojan muistilista on 
liitteenä 5. 
 
SäRes-Centerin alue ei ole varattavissa seuraavina viikonloppuina, 
jolloin tapahtuu alueen kunnostaminen talvi- ja kesäkauden välillä: 

 viikko 18 viikonloppu (perjantai-sunnuntai): kevät-
kunnostustalkoot 

 viikko 39 viikonloppu (perjantai-sunnuntai) syys/talvi- 
kunnostustalkoot 

Kunnostustalkoista on kerrottu enemmän luvussa 9. 
 
SäRes-Centerin käytön etuoikeus on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ja Puolustusvoimilla sekä 
viranomaisilla, näiden varaukset seuraavalle vuodelle vahvistetaan 
edellisen vuoden marraskuun aikana. Tätä ennen tehdyt muiden 
varaukset siis saattavat siirtyä. 
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4.1 Alueiden käyttö Airsoft-tapahtumissa 
 
SäRes-Center on tarkoitettu ensisijaisesti Airsoft-tapahtumien 
järjestämiseen. Tapahtumia voi Sääksmäen reserviläiset Ry:n 
lisäksi järjestää mikä tahansa tarvittavan tapahtumajärjestämisen 
taidon omaava yhdistys. 
 
Sääksmäen reserviläiset Ry järjestää yrityksille ja muille 
ulkopuolisille tahoille Airsoft-tapahtumia tilausten perusteella. 
tällöin järjestelyvastuu on kokonaisuudessaan yhdistyksellä. 
 
Yhdistyksen ulkopuoliset Airsoft-tapahtumien järjestäjät voivat 
puolestaan varata aluetta omien tapahtumiensa järjestämiseen. 
Tällöin SäRes asettaa tapahtumalle valvojan, joka huolehtii 
tapahtumajärjestelyiden tukemisesta paikallisena asiantuntijana, 
sekä valvoo tapahtuman toteutusta SäRes-Centerillä. 
 
 

4.2 Alueiden käyttö PV:n ja MPK:n harjoitustoiminnassa 
 
SäRes-Centerin käytön etuoikeus on 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä ja Puolustusvoimilla. 
Varaukset on vahvistettava edellisen vuoden lokakuun aikana. 
 
MPK ja PV järjestävät omia tapahtumiaan SäRes-Centerin alueella 
alennetuin hinnoin. Näiden tahojen kustannukset katsotaan 
sisällytetyn Maanpuolustuksen tukisäätiön myöntämään tukeen. 
 
Aseiden käytöstä ei ristiin laskuteta MPK:n ja SäRes-Centerin 
välillä. Mikäli SäRes-Center vuokraa MPK:n aseita omissa 
tapahtumissaan, tasataan tästä syntyvä hyöty aseiden huollon 
yhteydessä. 
 
Mikäli tapahtumat aiheuttavat merkittäviä kustannusvaikutuksia, 
esimerkiksi veden, sähkön tai polttopuiden kulutuksen suteen, 
sovitaan näistä korvaukset erikseen tapahtumien suunnittelun 
yhteydessä. 
 
Alueella paukkupatruunoiden käyttö on sovittava aina erikseen. 
Harjoituksissa rikottavat rakenteet laskutetaan luvun 6 mukaisesti.  
 
MPK:n kanssa laadittu yhteistyösopimus on liitteenä 9. 
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4.3 Alueiden käyttö viranomaisten harjoitustoiminnassa 
 
Poliisi ja Pelastuslaitos voivat käyttää aluetta omassa 
harjoitustoiminnassaan alennetuin hinnoin niinä aikoina, jolloin 
alueella ei ole muuta suunniteltua toimintaa. Näiden tahojen 
kustannukset katsotaan sisällytetyn Maanpuolustuksen tukisäätiön 
myöntämään tukeen. 
 
Harjoituksissa rikottavat rakenteet laskutetaan luvun 6 mukaisesti.  
 
 

4.4 Alueiden käyttö Palveluskoirayhdistysten harjoitustoiminnassa 
 
Kesken. alueelle on suunnitteilla rauniopelastusrata ja 
koirakoulutuskenttä. 
 

4.5 Alueiden käyttö drone harjoitustoiminnassa 
 
Kesken. Alueelle suunnitellaan drone-lennätysaluetta. 
 

4.6 Alueiden käyttö muissa tapahtumissa 
 
SäRes-Center on vuokrattavissa myös muuhun kuin edellä 
kuvattuun toimintaan. Alue mahdollistaa monipuolisen käytön 
esimerkiksi: 

 Teatteritoiminnassa 
 Kokoustoiminnassa ja saunailloissa 
 Erilaisissa urheilutapahtumissa 
 Koiratapahtumissa 
 Liveroolipelaamisessa 

 
Muiden tapahtumien osalta sovitaan aina erikseen kustannukset ja 
tarvittava tapahtumatuki. 
 

4.7 Alueiden käyttö camping-alueena 
 
Kesken. Alueelle on tulossa paikkoja matkailuautoille sekä 
menetelmä jolla aluetta pääsee hyödyntämään 
matkailumajoituksessa. 
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5 TURVALLISUUSTOIMINTA 
 
 
SäRes asettaa tapahtumiin aina oman tarvittavan 
turvallisuusorganisaationsa. Turvallisuusorganisaatio 
muodostetaan aina tarpeen mukaan, riippuen tapahtuman koosta. 
Turvallisuusorganisaatioon koulutuksen saaneiden henkilöiden 
tietoja ylläpidetään liitteessä 6. 
 
Turvallisuusorganisaation rooleja ovat: 

 Turvallisuuspäällikkö 
 Pelastuspäällikkö 
 Tapahtuman valvoja/järjestäjä 
 Järjestyksenvalvoja 
 Liikenteenohjaaja 
 Ensiapuhenkilö 

 
 

5.1 Vartiointi ja valvonta 
 
SäRes-Centerillä on olemassa oleva vartiointisopimus (liite 7). 
tapahtumien järjestäjät ja/tai valvojat pitävät vartiointiliikkeen 
tietoisena alueen tapahtumista. 
 
SäRes-Centerillä on käytössä IloQ-lukitusjärjestelmä ja tallentava 
kameravalvonta. Tapahtumajärjestäjät koulutetaan järjestelmien 
käyttöön ja niiden ylläpidosta sekä käytöstä rikosten selvittämisen 
avustamisessa vastaa SäRes-Centerin turvallisuuspäällikkö. 
 

5.2 Pelastustoiminta 
 
SäRes-Centerin pelastussuunnitelma on liitteenä 8. 
 
Läheltä-piti tilanteet tulee aina ilmoittaa Säres-Centerin 
henkilöstölle ja ne tulee kirjata tapahtuman raportille. 
 
Sammutuskalustoa löytyy kaikkien rakennusten ulkoseiniltä. Vettä 
on varastoituna…. 
 
Paikallinen VPK…. 
 
Alueen EA-välineet löytyvät johtolarakennuksen sisältä. Käytetyt 
EA-välineet tulee korvata SäRes-Centerille. 
 
Aina kun on olemassa metsäpalon tai maastopalon mahdollisuus 
tai kun alueelle on annettu metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus 
tulee toimia seuraavasti: 
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 Avotulen teko on kielletty muualla kuin laavulla ja 

telttakaminoissa 
 
 

5.3 Ympäristönsuojelu 
 
Aluetta käyttävien joukkojen tulee huolehtia siitä, että jätteen tai 
muun saastuttavan aineen joutuminen maaperään estetään. Mikäli 
maahan kuitenkin pääsee em. aineita, on vahingon aiheuttajan 
aloitettava välittömät toimenpiteet saastuneen aineen 
poistamiseksi ja vahingon korjaamiseksi. 
 
Piha- ja viljelysalueilla liikkuminen ja rakennusten käyttö ilman 
omistajan lupaa on kielletty. Puiden kaataminen sekä muun 
omaisuuden käyttö ja siirtäminen ilman omistajan lupaa on kielletty. 
 
Alueella käytettävät ajoneuvot eivät saa vuotaa öljyjä/nesteitä 
maastoon. Maaliautoista nesteet ja akut poistetaan pääsääntöisesti 
ennen niiden tuontia alueelle. 
 
Alueella saa käyttää vain biohajoavia kuulia. 
 
Alueen WC-tilojen ja jätepisteiden sijainti selviää kohdassa 7. 
 
Pienet tarpeet on sallittua tehdä alueen metsiin, mutta suuria 
tarpeita tulisi säästää alueen WC-tiloihin. Jos vahinko kuitenkin 
sattuu metsikköön, on tekijä velvollinen toimittamaan jätökset 
jätepisteelle ”tilanteen rauhoituttua”. 
 
 

  



                 SäRes-Center JOHTOSÄÄNTÖ  37 (53) 
             

 
 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry 040-778 4496 Y-tnn 3031139-5 

Huittulantie 327, Sääksmäki www.sares-center.fi 

6 SÄRES-CENTERIN KÄYTTÖMAKSUT 
 
Säres-Centerin käytöstä peritään käyttö- ja vuokramaksuja, 
joilla pyritään kattamaan alueen ylläpitokustannukset. 
Ylitsejäävää rahaa käytetään puolestaan alueen kehittämiseen. 
Kaikki kerättävät vuokrat ja maksut kohdistuvat siis tämän 
yhteisen hyvän ylläpitoon. 
 
 
 

6.1 SäRes-Centerillä käytettävissä oleva varustus 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry ylläpitää seuraavia varusteita SäRes-
Centerillä. 
 
Johtamisvälineet: 

 molemmissa luokkatiloissa (Ilomäki ja Aulanko) videotykki, 
TV ja kannettava tietokone sekä tussi- ja fläppitaulut 

 johtolan terassilla lisäksi tussitaulu 
 Aulangossa WiFi 
 6 kpl Kobra pmr-puhelimia 
 megafoni 

 
Asemateriaali ja suojavarusteet: 

 E&L ELAK12 ”AK-12” Essential Carbine (muistuttaa M2-
rynnäkkökivääriä), 3 lipasta, asehihna   30 kpl (tarvittaessa 
60 kpl) 

 WE G17 Gen. 3 GBB kaasupistooli + 3 lipasta 
 Hollantilainen työhaalari, vihreä 120 kpl 
 Mil-Tec Mag Carrier Chestrig, oliivinvihreä 60 kpl 
 Lippaanlataaja 40 kpl 
 Acetech AC6000 BT kronometri 
 Biokuulia (myös tarvittaessa myyntiin) 
 Kaasuja 
 Asehuoltovälineitä, rasvoja ja öljyjä. 

 
Majoitusmateriaali: 

 Puolijoukkueteltta kamiinalla 7 kpl, näkkärialustat 
 Harjateltta ”Niger” 2 kpl, näkkärialustat 
 Vesiastioita 10 kpl 
 Sammutusvesisastioita, tuhkakuppeja 
 Polttopuut 

 
Muut pelivälineet: 

 300 bar paineilmakompressori, 2 paineilmapulloa 
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6.2 SäRes-Centerin käyttömaksut ja pelimaksut 
 

SäRes-Centerin käyttömaksut ovat seuraavan taulukon 
mukaiset. Suuremmissa tapahtumissa maksuja sovelletaan 
tapauskohtaisesti. Muutokset hinnastoon ovat mahdollisia. 
 

Maksukohde Hinta Peruste Huomioita 
Pelimaksu, peritään kaikilta 5€/hlö Alueen käytön 

rahoittaminen 
Kerätään yhdeksi summaksi 
jonka järjestäjä tilittää 

Tapahtumamaksu 1-20 hlöä 120€/ 
tapahtuma 

sitoo 1-2 hlöä valmisteluun, 
matkakustannukset ym 
kompensoiminen 

Ei edellytä sopimista, 
tapahtuu SäRes-centerin 
alueella 

Tapahtumamaksu 21-50 
hlöä 

200€/ 
tapahtuma 

sitoo 2-3 hlöä valmisteluun, 
matkakustannukset ym 
kompensoiminen 

Edellyttää tn lähialueiden 
käyttöä ja sopimista 

Tapahtumamaksu  
50-100 hlöä 

350€/ 
tapahtuma 

sitoo 3-4 hlöä valmisteluun, 
matkakustannukset ym 
kompensoiminen 

Edellyttää lähialueiden 
käyttöä ja sopimista 

Tapahtumamaksu yli 100 
hlöä tai laajalla alueella 

erikseen 
sovittava 

erikseen tarkasteltava ja 
muodostettava 
tapahtumaorganisaatio 

Edellyttää laajaa sopimista ja 
useita alueita 

Liikenteen ohjaaja 50€/hlö matkakustannukset ym 
kompensoiminen 

Suuret tapahtumat, 
anfalttiaseman alueen käyttö 

Järjestyksen valvoja 50€/hlö matkakustannukset ym 
kompensoiminen 

Suuret tapahtumat 

Asevuokra (aseita ei 
vuokrata alueen 
ulkopuolelle) 

15€/ase Aseiden kunnossapito ja 
rikkoutuneiden korvaaminen 

Sis ase, liivi, haalari, 
huoltovälineet ja kuulat. 
Käyttäjä huoltaa lopuksi. 

Taistelu/pelialue, Johtola, 
ruokakatos, asehuoltokatos 

0€  Sisältyy peli-/tapahtuma 
maksuun 

Huolto ja luokkarakennus 50€/vrk Siivous ja tilan kuluminen  

Ruokajuna: Kenttäkeitin, liesi 
ja Teuva (kaasukäyttöisiä) 
sekä kylmälaitteet 

50€/vrk Kaluston kuluminen, 
nestekaasu, sähkö 

Tapahtuman järjestäjän tulee 
osata käsitellä keittovälineitä  

Saunajuna  (valmistunee 
10/2022) 

150€/vrk Polttopuut, siivous ja 
vesimaksut 

Edellyttää SäRes henkilöstön 
toimia ja osallistumista 
lämmitykseen 

Kylpypalju (suunnitteilla) 120€/6h Polttopuut, siivous ja 
vesimaksut 

Edellyttää SäRes henkilöstön 
osallistumista lämmitykseen 

Oven rikkominen 50€/ovi Vaihtokustannukset Erikseen määritetyt kohteet 

Ikkunan rikkominen 50€/ikkuna Vaihtokustannukset Erikseen määritetyt kohteet 

Seinän rikkominen 50€/seinä Vaihtokustannukset Erikseen määritetyt kohteet 

Siivousmaksu 50-200€ Riippuen siivoustyön 
määrästä 

 

Asfalttiaseman alue 50€/ 
tapahtuma 

Alueen kehittämisen 
kustannuksien kattaminen 

 

Lukkarlan alue 50€/ 
tapahtuma 

Alueen kunnossapidon 
kustannusten kattaminen 

 

Väinölän alue 50€/ 
tapahtuma 

Alueen kunnossapidon 
kustannusten kattaminen 

 

Rauniopelastusrata 150€/vrk Alueen kunnossapidon 
kustannusten kattaminen 

 

Muonitushinnasto löytyy kohdasta muonitus. 
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6.3 SäRes-Centerillä myynnissä olevat tuotteet 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry myy alueella peleissä tarvittavia 
tuotteita kiskurihintaan sekä omia hienoja brändituotteita 
edukkaaseen hintaan, seuraavan hinnaston mukaisesti: 
 

Myytävä tuote Hinta Huomioita 
BLS 0,25g biokuula,1kg (4000kpl) 20 € Niitä ”urpeloita” pelaajia varten jotka eivät ymmärrä 

ottaa mukaan omia biokuulia, hinta on suoranainen 
rangaistus koska uusien kuulien hankinta jää meidän 
harteillemme 

”Mission patch” velcro-pohjalla  Näppärä matkamuisto SäRes-Centerillä, näitä voi 
sitten kiinnitellä velcro-pohjaan vaikka mihin 

SäRes Zippo-sytkä 

 

60 € Ei tupakan sytyttämiseen (hyi hyi) vaan konserrissa 
tunnelmointiin, nuotion ja trangian sytyttämiseen sekä 
tunnelinvalaisuun tarkoitettu perinteinen bensasytytin 

Avaimenperä  tulossa 

Säres kahvimuki  tulossa 

Säres T-paita  tulossa… 

   

   

   

   

 
Maksut vain käteisellä pelitapahtumien yhteydessä kolikotkin käy, 
mutta mikään Mopilepei ei), emme lähetä tuotteita tai pidä 
verkkokauppaa. 
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6.4 Korvaukset tapahtumien valvojille ym henkilöstölle 
 

Sääksmäen Reserviläiset Ry korvaa tapahtumien valvojille ym 
tapahtumahenkilöstölle matkustuskustannukset ja päivärahan. 

 Oman auton käytöstä korvataan matkakorvausta 46 senttiä 
kilometriltä.  

 Osapäiväraha maksetaan yli 6 tuntia kestävistä 
tapahtumista. Päiväraha on 20 euroa. Useampipäiväisissä 
tapahtumissa osapäiväraha maksetaan jokaiselta päivältä 
joka on kestänyt vähintään kuusi tuntia. Kokopäivärahaa ei 
makseta. 

 Sääksmäen Reserviläiset korvaa henkilölle osapäivärahaa 
enintään 20 pvä/vuosi ja matkakorvauksia enintään 
3000€/vuosi (verovapaa raja). 

 Matkakustannukset ja päivärahat laskutetaan tapahtuman 
valvojan toimesta liitteen 5 lomakkeella (tapahtuman 
valvojan muistilista) 
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7 HUOLTOJÄRJESTELMÄ 
 
 
 

7.1 Muonitus 
 
Säres-Centerillä on olemassa kahdelle paikalliselle 
muonitusyrittäjälle valmiit muonitussopimukset, joiden kautta 
tapahtumiin on yksinkertaisinta järjestää muonitus. 
 
Sopimukset mahdollistavat joko edullisen, tai juhlavamman 
muonittamisen (yritykset tms). Molempiin sopimuksiin sisältyy 
myös mahdollisuus järjestää tarjoilu yrittäjän toimesta. 
 
Hinnat sisältävät: 

 ateriakohtaiset kertakäyttölautaset, kertakäyttömukit, 
aterimet ja servetit joita tarvitaan ruuan nauttimiseen , 

 SäRes-Centerin toteuttaman jätehuollon,  
 ruoankuljetukseen ja jakamiseen tarvittavan tarjoiluastiat- ja 

välineet, jotka palautuvat palveluntuottajalle, 
 jäteruoan käsittelyn ja jakoastioiden pesun palveluntuottajan 

toimesta kuljetuslaatikoiden palautuksen yhteydessä. 
Aterioiden toimitusehdot:  

 ateriat valmistetaan laktoosittomiksi,  
 hinnasto sisältää myös gluteenittoman ruuan ilman 

lisähintaa, 
 muista erityisruokavalioista peritään korvaus,  
 erillinen toimitusmaksu sisältää aterian tuomisen paikan 

päälle SäRes-Centerille palveluntuottajan toimesta sekä 
tyhjien jakoastioiden noudon samasta paikasta 
palveluntuottajan toimesta,  

 erillinen tarjoilumaksu sisältää ruoan tarjoilemisen 
asiakkaille SäRes-Centerin tiloissa noin tunnin aikana, 

 tarvittaessa tilataan lisätuotteita ja palveluita lisähinnalla.  
Laskutus ja muut ehdot: 

 Sopimuksen mukainen toiminta käynnistetään aina erillisellä 
palvelujen ostotilauksella, jonka tekee SäRes vähintään 
kolme viikkoa aikaisemmin, 

 tilauksen yhteydessä SäRes toimittaa palveluntuottajalle 
tarkennetut tiedot tarvittavista palveluista, 

 tarvittaessa pidetään erillinen aloituskokous jossa sovitaan 
kaikki muonituksen ja tukitarpeiden yksityiskohdat 

 tilaus tehdään erillisellä lomakkeella, johon tarvittavat 
yksityiskohdat kirjataan.  

 muonituspalvelun tuottaja lähettää laskun tuotetuista 
palveluista jälkikäteen.  

 laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja 
verokanta. Laskutus perustuu kirjalliseen tilaukseen (liite 2) 
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ja ruokailut laskutetaan sopimushintojen suuruisena (liite 1), 
ellei muusta ole erikseen sovittu. Muutokset kirjataan aina 
ostotilaukseen, 

 maksuehto on 11 pv netto laskun päiväyksestä. 
Viivästyskorko on voimassa olevan korkolain mukainen.  

 päätapana lasku lähetetään SäRes-Centerille, joka edelleen 
laskuttaa hinnan asiakkailtaan. Vaihtoehtoisesti asiakas 
maksaa laskun suoraan. Tässä tapauksessa asiasta 
sovitaan aina erikseen ostotilauksen yhteydessä. 

 
 
Voimassa olevat hinnat ja tuotteet: 
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7.2 Vesi 
 
Alueella on kunnallinen vesiverkko ja veden laatu on hyvä. 
 
Vettä on mahdollista ottaa WC- ja pelivälinerakennuksen takaa 
ulkohanasta. Rakenteilla 
 
SäRes-Centerillä löytyy tarvittaessa lainaan hanallisia 
juomavesiastioita.  
 

7.3 Majoitus 
 
SäRes-Centeriltä löytyy majoitusmahdollisuuksia 
telttamajoituksena seuraavasti: 

 Savottan FDF-20 telttoja (sa-int puolijoukkueteltta) 7 kpl 
kaminoineen.  

 Savottan FDF-10 telttoja (sa-int sissi/ryhmäteltta) 1 kpl 
kaminoineen. 

 Lisäksi löytyy kaminattomia partiolaisten Niger-telttoja 
(harjateltta) 2 kpl 

 
Asunto- ja matkailuvaunupaikat ovat tekeillä. 

 

7.4 WC 
WC- ja pelivälinerakennuksessa on varsinaiset WC tilat. Tämän 
lisäksi alueelle on rakenteilla useita kuivikekäymälöitä 
 
kartta 
 
WC-paperin tai kuivikkeiden loppuessa tulee ottaa yhteyttä alueen 
valvojaan, joka täydentää materiaalit. 
 
Tilaisuuden lopussa tulee kaikki käymälät kiertää ja siistiä. 
 

7.5 Sauna 
Tulossa 
 

7.6 Jätehuolto 
 
Sopimus tehty, ohje tulossa. 
 

7.7 Polttopuut 
Polttopuita on varastoituna…ohje tulossa 
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8 KUNNOSSAPITO 
 
xx. 
SäRes-Centerin kunnostustalkoot talvi- ja kesäkauden välillä 
järjestetään vuosittain: 

 viikko 18 viikonloppu (perjantai-sunnuntai): kevät-
kunnostustalkoot 

 viikko 38 viikonloppu (perjantai-sunnuntai) syys/talvi- 
kunnostustalkoot 

  
 
 

9 MUUT TUKITOIMINNOT 
 
tulossa… 
 

 

 

10 ILMOITTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN  
 
Kaikesta tiedottamisesta alueella ulospäin vastaa SäRes-Center. 
Alueella tapahtuvia järjestävät yhdistykset vastaavat omasta 
sisäisestä tiedottamisestaan. 
 
lisää tulossa… 
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11 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
 

Ennen pelin alkua varmistetaan että seuraavat materiaalit ovat 
hallussa: 

 Ensiapuvälineet 
 Lähtönopeusmittari 
 Puhelin (varoyhteys) 
 Megafoni tai pilli 
 Pelin järjestäjällä huomioliivi ja suojalasit. 

 
lisää tulossa… 
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12 SÄRES-CENTERIN PELISÄÄNNÖT 
 

SäRes-Centerin pelisääntöjä käytetään tapahtumissa, joissa 
järjestäjänä ovat: 

 Sääksmäen Reserviläiset Ry 
 Maanpuolustuskoulutusyhdistys, tai 
 Puolustusvoimat 

 
Muiden toimijoiden tapahtumissa noudatetaan kunkin yhdistyksen 
omia pelisääntöjä, kunhan ne eivät ole ristiriidassa seuraavien 
asioiden osalta:  

 kohdan 12.1 yleiset turvallisuussäännöt 
 Savuheitteet ja vastaavat pyrotekniset välineet ovat 

kiellettyjä alueella metsäpalovaroituksen aikana.  
 Suuren hetkellisen äänen tuottavat “paukkukranaatit” ja 

vastaavat ruudilla tai kaasulla toimivat laitteet ja välineet 
ovat kiellettyjä (alue on markkinoitu paikallisille asukkaille 
meluttomana alueena). 

 

 
12.1 Yleiset turvallisuussäännöt jotka koskevat KAIKKIA tapahtumia 

SäRes-Centerillä, järjestäjästä huolimatta 
 
Pelipaikalla noudatetaan koko tapahtuman ajan Suomen lakia ja 
SäRes-Centerin yleisiä turvallisuus- ja pelisääntöjä.  

 Kaikkien pelaajien on ilmoittauduttava pelitapahtumaan, 
kaikki pelaajat ml yhteystiedot tulee kirjata tapahtuman 
raporttiin 

 Alkoholin käyttö on pelin aikana kiellettyä ja humaltunut tai 
huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleva pelaaja 
poistetaan pelistä ja pelialueelta. 

 Jokainen pelaaja vastaa itse omasta toiminnastaan, 
mahdollisista omaisuusvahingoista sekä tahallisesti 
aiheuttamistaan henkilövahingoista. 

 Järjestäjä ei vastaa pelaajien henkilökohtaisesta 
varustuksesta. 

 Peli- ja taukoalue on pidettävä puhtaana, eli käytön jäljet on 
aina siiivottava. 

 Sääntöjä rikkova pelaaja voidaan poistaa pelistä 
turvallisuussyistä. 

 Tapahtumissa noudatetaan hyviä yleisiä käytöstapoja, joihin 
kuuluu myös asiallinen kielenkäyttö.  
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Toiminta offgame-alueella ennen pelejä ja pelien jälkeen. (Offgame-

alue on pelialueen ulkopuolella sijaisteva taukoalue, jossa ei tarvitse pitää 
suojalaseja. SäRes-Centerillä tämä on huoltoalue) 

 Kuljeta airsoft-aseet pelipaikalle aina kokonaan suojattuna 
laatikossa, kassissa, laukussa tai vastaavassa 
kantovälineessä. Ulkopuoliset eivät tunnista oikean aseen ja 
kuula-aseen eroja 

 Käsittele asetta kuin se olisi jatkuvasti laukaisuvalmis. Älä 
koskaan osoita aseella toista pelaajaa kohti pelin 
ulkopuolella.  

 Pidä ase varmistettuna ja lippaat irti aseista. Kiinnitä akku 
vasta juuri ennen pelin alkua 

 Akun kiinnittämisen jälkeen testiammunnat ja hop-upin 
säädöt tehdään vain säätökontissa taistelu/huoltoalueen 
rajalla ja ennalta määrättyyn suuntaan. 

 Aseet pidetään sovitussa paikassa silloin kun niitä ei tarvitse 
käsitellä tai huoltaa. Huoltamisella tarkoitetaan esim. akun 
vaihtoa jne.  

 Peli/taistelualueella ei saa liikkua ilma suojalaseja, edes 
pelien välissä. 

 Ota huomioon muut pelaajat ja heidän varusteensa.  
 Liiku rauhallisesti alueella. 

 
Mikäli sinulla on kysyttävää yleisistä turvallisuus- ja pelisäännöistä, 
niin ota yhteyttä yhdistyksen sähköpostiin tai kysy suoraan pelin 
järjestäjältä.  
 
Turvallisia pelejä!  

 
12.2 Turvallisuussäännöt jotka koskevat Sääksmäen reserviläiset ry:n 

ja MPK:n pelitapahtumia SäRes-Centerillä 
 

12.2.1 Ikärajat ja vakuutusturva 
 
Sääksmäen Reserviläiset Ry:n järjestämissä pelitapahtumissa ei 
ole ikärajaa. Alaikäisten pelaajien vanhempien on huomioitava 
pelaamiseen liittyvä loukkaantumisriski. Pelaajien on pystyttävä 
toimimaan annettujen ohjeiden mukaan ja osattava käsitellä airsoft-
aseita turvallisesti ja vastuullisesti. 
 
Alle 10-vuotiaat pelaajat saavat osallistua vanhemman tai 
vanhemman sisaruksensa kanssa. Alaikäisten pelaajien on 
täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 Tarpeeksi kypsä ja keskittymiskykyinen toimiakseen 
yhteistyössä muiden kanssa,  

 Osaa toimia annettujen käskyjen ja ohjeiden mukaan, 
 Osaa huolehtia omasta ja kanssapelaajien turvallisuudesta, 
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 Käyttää sopivia suojavarusteita. Alaikäiset eivät saa käyttää 
sankalaseja. 

Kuka tahansa pelaaja, jonka katsotaan olevan vaaraksi itselleen tai 
muille, voidaan poistaa pelistä.  
 
Kaikilla pelaajilla tulee olla omasta takaa vapaa-ajan 
tapaturmavakuutus joka kattaa loukkaantumisen Airsoft-
tapahtumassa. SäRes-Centerillä on puolestaan vastuuvakuutus, 
joka korvaa alueen rakenteiden rikkoutumisesta (vast) johtuvat 
tapaturmat. 
 

 
12.2.2 Suojavarusteet 

 
Pelialueelle ei saa mennä ilman silmä- ja kasvosuojaimia. 
Suojalasit/maski ovat pelialueella AINA pakolliset.  

 Käytä vain laadukkaita suojalaseja, jotka kestävät 
hajoamatta useamman osuman lähietäisyydeltä 
ammuttuna. Silmäsuojainten on suojattava myös sivulta 
tulevilta osumilta. Hyviä suojalasivaihtoehtoja ovat esim. 
paintball-maskit, tietyt F-luokituksen suojalasit ja airsoft-
maskit. 

 Pelin järjestäjä on velvollinen tarkastamaan pelaajien 
suojainten laatu ennen pelin alkua 

 Tarkastuksen panopiste on silmänsuojaimissa: Lasien 
reunojen on oltava tiiviit, niskaremmi tai vastaava 
pidike on pakollinen 

 Pelin järjestäjällä on oikeus tarkistaa suojainten 
kestävyys tarvittaessa ampumalla laseja. Järjestäjä 
ei ole velvollinen korvaamaan testauksessa 
rikkoutuneita suojaimia. 

 Pelinjärjestäjä voi kieltää mielestään turvattomien 
lasien käytön  

 Alaikäiset eivät saa käyttää sankalaseja 
 Maskin on suojattava pelaajan suu osumilta. 

 
Yhdistys suosittelee koko kasvojen sekä korvien alueen 
suojaamista pelien aikana. 
 
SäRes-Centerillä on omia silmä- ja kasvosuojaimia joita 
voidaan vuokrata tarvitsijoille. 
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12.2.3 Aseet ja kuulat 
 
Aseina käytetään vain airsoft-aseita, jotka ampuvat halkaisijaltaan 
6mm olevia muovikuulia.  
 
Lähtönopeusrajat (Lähtöenergia jouleina):  

 Sarjatuliaseet: 126 m /s 0,20g kuulalla (1,6 J).  
 Tulitukiaseet: 136 m/s 0,20g kuulalla  
 Itsestään lataava kertatuli: 150 m/s 0,20g kuulalla (2,25 J) 
 Kertaviritteiset: 170 m/s 0,20g kuulalla (3.0 J) 
 Yli 105 m/s 0,20g kuulalla (1,0 Joulea) ampuvan aseen 

omistajalla tulee olla heikkotehoisempi vara-ase 
lähitilanteita varten.  

 
Turvalliset ampumaetäisyydet: 

 Alle 100 m/s, yli 1m. 
 100 -110 m/s, yli 5m. 
 110 -126 m/s, yli 10m. 
 126 -150 m/s, yli 20m. 
 150 -170 m/s, yli 30m. 

 
Jokaisen pelaajan täytyy tietää omien aseiden lähtönopeudet ja 
ymmärrettävä turvalliset ampumaetäisyydet. Yhdistyksellä on 
kronometri, jolla voidaan mitata kuulan lähtönopeudet. Kronometri 
pidetään tapahtumissa saatavilla hop-upin säätöpaikalla. 
 
Näitä rajoja noudattamalla kanssapelaajille ei aiheudu tarpeetonta 
vaaraa ja loukkaantumisriski pienenee.  
 
Käytännössä ampumaetäisyyksiä on vaikea hahmottaa 
maastossa. Tämän takia suuren lähtönopeuden omaavien aseiden 
omistajien täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta. 
 
Sarjatuliaseilla pelaavat ampuvat kertatulta ampumaetäisyyden 
pienentyessä ja lähitilanteen ollessa todennäköinen. 
 
Kuulat 

 Kuulien paino voi olla 0,20 – 0,45g. 
 Käytä vain laadukkaita airsoft-pelikäyttöön tarkoitettuja 

kuulia. Heikkolaatuiset kuulat saattavat hajota osuessaan 
kovaan pintaan ja aiheuttaa vaaratilanteita muille pelaajille. 

 Käytettyjä kuulia ei saa käyttää. 
 
Savuheitteet ja kranaatit 

 Savuheitteet ja vastaavat pyrotekniset välineet ovat 
kiellettyjä.  
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 Suuren hetkellisen äänen tuottavat “paukkukranaatit” ja 
vastaavat ruudilla tai kaasulla toimivat laitteet ja välineet 
ovat kiellettyjä. 

 
Pelin järjestäjillä on aina oikeus jättää pelistä pois mikä tahansa ase 
tai peliväline, jos sen arvioidaan aiheutuvan vaaratilanteita. 
 

12.2.4 Pelisäännöt 
 
Ennen pelin alkamista kaikkien on tunnettava pelialue ja sen rajat. 
Käytettävä pelialue saattaa vaihdella eri pelimuotojen välillä. 
Ennen pelin alkamista varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat 
valmiina peliin. Varmistus tapahtuu huudolla:  

 “ONKO VALMISTA?”  
 Toinen osapuoli vastaa huutoon tilanteesta riippuen joko:  
 “VALMIS!” tai  
 “ODOTA!”. 
 Toistetaan kunnes molemmat osapuolet valmiina.  

 
Peli alkaa huudolla:  

 “PELI KÄY!”.  
 Kaikki toistavat huudon. 

 
Peli keskeytetään huudolla:  

 “PELI SEIS!” 
 Kaikki toistavat huudon, niin että jokainen pelialueella 

kuulee sen. Huudon kuultuasi varmista ase ja pysy 
paikoillasi.  

 Huutoa “PELI SEIS!” käytetään esimerkiksi jos pelialueella 
liikkuu ulkopuolisia henkilöitä ilman silmäsuojaimia tai jos 
pelissä on tapahtunut vaaratilanne tai loukkaantuminen. 

 Peli voi jatkua vasta kun vaaratilanne on ohi ja pelinjohtaja 
on varmistanut tilanteen.  

 
Peli jatkuu huudolla:  

 “PELI JATKUU!”.  
 Kaikki toistavat huudon, niin että jokainen pelaaja kuulee 

sen. Peli voi myös päättyä, jos tilanne niin edellyttää.  
 
Peli päättyy huudolla:  

 “PELI OHI!” 
 Kaikki toistavat huudon, niin että jokainen pelaaja kuulee 

sen.  
 Pelin päättyessä irroita lippaat aseista, ammu 

tyhjälaukaukset maata kohti ja varmista ase. 
 Suojalasit pidetään päässä, kunnes saavutaan offgame-

alueelle.  
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Osumat:  
 Osumaksi katsotaan yksittäinen kuula tai sarja mihin 

tahansa osaan kehoa tai varusteita. 
 Kimmonneita kuulia ei lasketa osumiksi. Mikäli et ole varma 

oliko kuula kimmoke vai suora 
 osuma, niin otat osuman normaalisti. Osuman saatuaan 

pelaaja huutaa: “OSUMA!” ja nostaa käden ilmaan.  
 Eläytyminen on myös sallittua osuman saadessan – tyyli on 

vapaa. 
 Osuman saanut pelaaja siirtyy pois pelistä aiemmin 

sovittujen ohjeiden mukaan pelimuodosta riippuen.  
 Aseosuma eliminoi aseen, ei pelaajaa. Käytä vara-asettasi, 

jos saat aseosuman. 
 Toisen pelaajan voi eliminoida huutamalla “PUM!” tai 

“LAUKAUS!”  
 silloin, kun vastustaja on vaarallisen lähellä (ks. Turvalliset 

ampumaetäisyydet). Nopein voittaa.  
 Vähänkin epäselvissä tilanteissa molemmat ottavat 

osuman. 
 Toisen pelaajan voi eliminoida myös läpsäisemällä tätä 

kädellä ja sanomalla: “Puukko” 
 
Vältä liiallista voiman käyttöä ja kosketuslaukauksia.  
 
Osuman saatuasi irroita lippaat irti aseista, ammu tyhjälaukaukset 
maata kohti ja varmista ase.  
 
Osuman saamisen jälkeen toimitaan ennen peliä sovittujen 
ohjeiden mukaan pelimuodosta riippuen: 

 Jos on haavoittumissääntö:  
 raajoihin osuman saanut on haavoittunut. Tämä saa 

huutaa lääkintämiestä, muuta ei saa puhua. 
Lääkinnän saatuaan henkilö voi jatkaa taistelu 
käyttämättä sidottua raajaa 

 vartaloon osuman saanut on kuollut. Kuolleet jäävät 
paikoilleen makaamaan 

 Jos on respaussääntö:  
 minkä tahansa osuman jälkeen nostetaan ase ylös, 

poistutaan pelialueelta kävellen respausalueelle.  
 Suositellaan käytettävän ”raatorättiä” lisäosumien 

välttämiseksi 
 Suojalasit pidetään päässä, kunnes saavutaan 

offgame-alueelle.  
 
Respaaminen eli uudelleen syntyminen  

 Tietokonepelistä tuttu termi respawn tarkoittaa uudelleen 
syntymistä. Jossain pelimuodoissa on käytössä tämä 
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lisäsääntö, jolloin pelaaja osuman saadessaan siirtyy 
joukkueensa “respa-paikalle”.  

 Respauspaikat määritetään ennen pelin alkua; Yleistä 
respauspaikoille on se, että ne ovat pelialueen reunoilla.  

 Respauspaikalle siirrytään siten, että muut pelaajat tietävät 
pelaajan olevan eliminoitunut esim. käsi ylhäällä tai käyttäen 
”raatorättiä”. Respauspaikalta pelaaja pääsee uudelleen 
peliin. 

 Respauskertojen määrä voi vaihdella pelimuodon mukaan 
parista respasta loputtomiin respoihin.  

 Respauspaikat ja säännöt sovitaan ennen pelin alkamista. 
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