
 

 
 

 

   
 

JÄSENTIEDOTE 2/2016 

Helsingin liikuntavirasto toteutti tänä 

vuonna laajan tilavuokrauudistuksen. 

Siihen liittyen kaikki kaupungin 

harjoitustilat muutettiin maksullisiksi. 

Artemis sai aikaisemmin käyttöönsä 

Maunulan tilat veloituksetta. 

Kustansimme itse taustojen investointi- 

ja ylläpitokustannukset. 

Tilojen maksullisuuteen liittyneet, 

kuukausia jatkuneet ja useita käänteitä 

sisältäneet neuvottelut kaikkine 

yksityiskohtineen ovat olleet 

puheenjohtajaurani haastavin rasti. 

Kukaan ei voi olla tyytyväinen uusiin 

maksuihin. Saavutettu neuvottelutulos 

on silti edes laiha torjuntavoitto 

prosessissa, jossa olisi ollut enemmänkin 

hävittävää. Pystymme myös vihdoin 

suuntaamaan energiaa tulevaisuuteen, 

kun tila-asiat ovat selvillä. 

Jousiammunnan harrastaminen 

pääkaupungissa ei ole mielestäni 

jatkossakaan kamalan kallista.  

Minua pelottaa miten uudet maksut ja 

kausikorttien hankkimiseen liittyvä 

vaiva vaikuttaa harrastajamääriin. Jaan 

tämän pelon Maunulan rataa käyttävien 

ampumaseurojen edustajien kanssa.  

Meillä on näytön paikka myös 

liikuntaviraston suuntaan. Nyt pitää 

tässä tilanteessa ns. äänestää jaloilla ja 

suunnata radalle! 

Syysterveisin,  

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 

 

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA 

Petikon maastotalkoot lauantaina 

22.10. klo 10 alkaen. Rata laitetaan 

talviteloille, tervetuloa mukaan! 

Maunulan radan uusi maksukäytäntö 

sekä vuorot löytyvät seuran nettisivuilta 

www.artemishelsinki.com 

Maunulan halli varattu lauantai-iltaisin 

klo 17-19 vain junioreille. 

Maunulan tiistai-iltojen harjoitukset 

klo 18-20 ovat marraskuun alusta alkaen 

ohjattuja harjoituksia. Niistä 

vetovastuussa ovat valmentaja-

koulutuksessa olevat seuran jäsenet.  

Tiistai-illoissa autetaan uusia jäseniä 

alkuun ammuntatekniikassa, välineissä 

ym. Vapaamuotoisempi harjoittelu on 

tiistaisin yhä mahdollista, mutta illoissa 

voi olla muuta toimintaa haittaavaa 

ohjelmaa.  

Artemiksen sisäcupin osakilpailut 

Maunulan radalla keskiviikkoiltaisin 

kello 18: 23.11. (Flint), 14.12. (60 

nuolta), 18.1. (Flint) ja 8.2 (60 nuolta).  

Divarikisa on viime vuonna henkiin 

herätetty seurojen välinen joukkuekisa. 

Artemis oli viime kaudella 

pääkaupunkiseudun seuroista ainut, 

joka ei ampunut divarikisaa. Tänä 

vuonna haluamme olla mukana. 

18 metrin matkalta 60 nuolen ns. 

kirjekilpailuna ammuttavan divarikisan 

luokat ovat tähtäinjousi, taljajousi ja 

vaistojousi (mukana long bow). Kunkin 

luokan kolmen parhaan ampujan 

tuloksesta muodostuu divarijoukkueen 



 

 
 

 

   
 

yhteistulos. Jos esimerkiksi jokaisessa 

luokassa on kolme ampujaa, saadaan 

ao. kilpailusta divaritulos kolmelle 

joukkueelle. Sekajoukkueita ei 

hyväksytä. Juniorit ampuvat oman 

luokkansa mukaiseen tauluun. 

Divarikisoja pidetään kerran kuussa ja 

seuran lopputulokseen lasketaan viisi 

parasta lopputulosta yhteensä enintään 

seitsemästä kisasta.  

Artemiksen divarikisat pidetään 

jokaisen kuukauden viimeisenä 

torstaina klo 18: 27.10., 24.11., 29.12., 

26.1., 23.2., 30.3. ja 27.4.   

Divarikisassa vain joukkuetuloksella on 

merkitystä. Keskiviikko- ja torstai-

iltojen kilpailut eivät estä muuta 

harjoittelua. Säännöt opetetaan 

ensikertalaisille, joten kaikki mukaan! 

Vuoden viimeinen tutustumiskurssi ti 

22.11. klo 18-20, la 26.11. klo 16-18 

sekä su 27.11. klo 15-17. 

Tutustumiskurssipäivinä ei ohjattuja 

eikä junioriharjoituksia.  

Kauden tärkein tapahtuma eli 

leikkimielinen kinkkukisa tiistaina 

20.12. klo 18. Osallistumismaksu 2 eur, 

sisältää glögitarjoilun.  

Artemiksen perinteinen talvileiri 

toteutunee jälleen tammikuussa.  

Ajantasaisimmat tiedot leiristä ja 
muistakin löytyy seuran nettisivuilta 
www.artemishelsinki.com ja FB:stä 
www.facebook.com/Jousiammuntaseura
Artemis 

 

KOKOUSKUTSU 

Jousiammuntaseura Artemis ry:n 
sääntömääräinen vaalikokous pidetään 
tiistaina 29. päivänä marraskuuta 2016 
klo 19.00 Maunulan liikuntahallissa, 
Maunulanmäki 3-5, Helsinki. 
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat: 
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 

sihteeri sekä kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa  
 

- todetaan kokouksen laillisuus ja 
hyväksytään kokouksen esityslista 

 
- valitaan johtokunnan jäsenet 

erovuoroisten tilalle.  
 

Erovuorossa ovat: Juuso Heikkilä 
(puheenjohtaja), Topi Virtanen 
(varainhoitaja), Susanna Laamanen, 
Lasse Löfhjelm, Wäinö Raiskila, Lauri 
Salmi ja Marko Rajala (varajäsen)
  

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa 
ja heille varamiehet 

 
- valitaan sääntömääräisten jaostojen 

jäsenet 
 

- käsitellään muut asianomaisessa 
järjestyksessä vireille tulleet asiat 
 

Kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat 
muut asiat on toimitettava 
puheenjohtajalle kirjallisina vähintään 
viikkoa ennen kokousta. 

 
Tervetuloa! 

 

 
Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 
juuso@artemishelsinki.com 
 

http://www.artemishelsinki.com/
http://www.facebook.com/JousiammuntaseuraArtemis
http://www.facebook.com/JousiammuntaseuraArtemis

