
 
PAINTBALL - OHJEET PELAAJILLE 

 

1. PELIALUE JA PARKKIPAIKKA 

Ulkokenttämme sijaitsee Majatalo Majakosken lähettyvillä. Osoite: Kankaanpäänranta 5, 40660 

Jyväskylä. Auton voi jättää parkkiin pelikentän viereen. Pelialueen metsäpohja: ks. video Gamexin 

nettisivuilta. 

 

2. VARUSTUS JA VAATETUS  

Pelissä käytetään suojamaskia, joka suojaa kasvot sekä korvat. Suosittelemme suojaamaan paljaan 

ihon vaatetuksella (esim. verryttelyasu/maastopuku ja alle pitkähihainen paita). Lisäksi on hyvä olla 

hanskat ja päähine, esim lippalakki tai buff-huivi sekä tukevat metsässä liikkumiseen soveltuvat 

kengät (esim. tukevat lenkkarit tai vaelluskengät). Pelinjärjestäjältä on tarvittaessa saatavilla 

suojahaalarit ja hanskat, joista sovitaan erikseen. Suojahaalarin alle suosittelemme sään mukaan 

sopivaa vaatetusta, joka pehmentää osumaa. Paintball-osuma saattaa sattua ja siitä voi jäädä 

mustelma. Vaatteita ei kuitenkaan kannata pukea ylle liikaa, sillä pelatessa tulee helposti kuuma. 

 

3. TURVALLISUUS 

Pelissä on tärkeää noudattaa ehdotonta turvallisuutta. Pelitapahtumia varten on voimassa toiminnan 

vastuuvakuutus, mutta osallistujille suositellaan vakuutusta myös omasta takaa. 

 

● Aseella ei saa koskaan osoittaa toista ihmistä kohti, jolla ei ole suojamaskia päässään.  

● Pidä suojamaski aina päässä pelialueen sisällä. 

● Pelien välissä tauoilla aseet pidetään suunnattuina poispäin muista ihmisistä= Piippu kohti 

maata. Esim. silmään osuessaan voi osuma aiheuttaa sokeutumisen. Pelin tärkein asia on 

pitää suojamaski päässään aina ollessa pelialueen sisällä, vaikka esim. kostean ilman takia 

linssi hieman huurtuisi. Myös jos on saanut osuman, täytyy maskia pitää päässään, kunnes 

siirrytään pelialueelta pois sovittuun taukopaikkaan. 

● Aseen varmistimen saa poistaa vasta, kun pelin vetäjä niin ohjeistaa. 

● Aseissa käytetään piippusukkaa vahinkolaukausten varalta. Piippusukka pidetään piipun 

edessä pelialueen ulkopuolella. 

● Heti pelin päätyttyä tai osuman saatuasi aseta varmistin päälle. Taukopaikalle mentäessä 

varmistin myös päälle. 

● Ampua ei saa esteen takaa näkemättä, mihin ammut. 

● Jos haluat keskeyttää pelin, nosta käsi pystyyn ja liiku pelialueelta pois reunaa pitkin. 

 

4. PELIOHJE 

● Peruspeli: Joukkueet lähtevät omista tukikohdistaan ja pyrkivät eliminoimaan jokaisen 

vastustajan. Kun toisen joukkueen kaikki pelaajat ovat saaneet osuman, vastajoukkue voittaa 

ja peli päättyy.  

● Pelin vetäjä puhaltaa pilliin pelin päättymisen merkiksi ja huutaa “PELI OHI”. 

● Kun sinuun osuu, nosta käsi pystyyn ja huuda “OSUMA”. Eliminoitu pelaaja ei saa ampua 

eikä osallistua peliin. Poistu pelialueelta reunaa pitkin pelialueen ulkopuolelle. 

● Pelaajaa, joka on saanut osuman ja jolla on käsi pystyssä, EI SAA AMPUA. 

 

5. IKÄRAJAT JA RAJOITUKSET 

Suositusikäraja pelitapahtumiin osallistumiselle on 13 vuotta. Alle 18-vuotiaat pelaajat tarvitsevat 

huoltajan kirjallisen luvan osallistua pelitapahtumaan. Alle 15-vuotiailla tulee olla pelipaikalla täysi-

ikäinen huoltajan valtuuttama valvoja. Pelinohjaajalla on oikeus estää pelaajan osallistuminen peliin, 

mikäli hän on liian päihtynyt tai ei muutoin noudata turvallisuusohjeita.  

 

 

 



 
6. PALVELUEHDOT 

• Sovitun peliajan voi peruuttaa maksutta, kun sen tekee viimeistään viikkoa ennen sovittua 

peliaikaa. 

• Jos peliaika peruutetaan alle 7 vrk sisällä sovitusta ajankohdasta, veloitetaan peruuntuneista 

peleistä 100 €, ellei toisin olla sovittu. 


