
 

JÄSENTIEDOTE 1/2015 

Vaalien alla riittää puhetta julkisista palveluista. 

Se onkin tärkeää, koska jotkut niistä ovat 

saattaneet muuttua meille aikojen saatossa ns. 

itsestäänselvyyksiksi.  

Artemiksen nykymuotoinen toiminta on 

mahdollista ainoastaan veronmaksajien eli 

Helsingin liikuntaviraston tuella. Pääkaupungissa 

on aina tuettu vahvasti kaikenlaisia 

liikuntamuotoja, myös yksilölajeja, jotka eivät 

koskaan pysty volyymeissä haastamaan 

joukkuelajeja. 

Artemis saa Helsingiltä rahallista ja liikuntatiloihin 

liittyvää tukea. Raha on tervetullutta, mutta 

paljon sitäkin tärkeämpää ovat saamamme 

harjoitusvuorot Maunulan liikuntahallissa.  

Helsinki on uudistamassa liikunnan 

avustuspolitiikkaa. Uudistus tulee koskemaan 

sekä suoria raha-avustuksia että liikuntatilojen 

käyttöä. Asia herättää luonnollisesti 

levottomuutta liikuntaseuroissa, vaikka 

yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa. 

Ohjatun sekä lasten ja nuorten liikunnan 

avustettavuus tullee jatkossa korostumaan. 

Toisaalta vapaamuotoinen aikuisliikunta saattaa 

joutua uudistuksen maksumieheksi.  

Ohjatun toiminnan lisääminen on ollut 

Artemiksen pitkäaikainen haaste jo kauan ennen 

avustusuudistusta. Ilahduttavasti tänä talvena on 

pystytty järjestämään uutta toimintaa.  

Tavoitteenamme on jatkossakin kuulua 

avustettavien helsinkiläisten urheiluseurojen 

joukkoon.  

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 

 

PS: Suomen Jousiampujainliitto palkitsi Artemiksen 

järjestämät 3D-maastojousiammunnan ensimmäiset 

Suomen-mestaruuskilpailut vuoden 2014 

jousiammuntatekona. 

TOIMINTAA JA TULEVIA TAPAHTUMIA 

Maunulan harjoitusvuorot 9.3.-30.4.: ti ja to klo 16-21 

(valvontavuorot klo 17-20), la 14-17 (valvontavuoro klo 14-

16) ja su klo 14-17 (valvontavuoro klo 14-16). Pääsiäisenä 

2.-6.4. halli on kiinni jo kiirastorstai-illasta alkaen. 

Maunulan halli varattu vain junioreille lauantaisin 28.2. 

klo 17-18, 7.3 klo 17-18 ja 28.3. klo 16-17 

Anteron tekniikkailta Maunulassa keskiviikkona 25.2. 

Maalis-huhtikuun jatko-ohjelmasta tiedotetaan seuran FB-

sivuilla.  

Vuosikokous Maunulassa tiistaina 10.3. klo 19. 

Kokouskutsu kääntöpuolella. 

Kevään viimeinen tutustumiskurssi Maunulassa ti 17.3. 

klo 18-20 sekä la-su 21.-22.3. klo 15-17. Vapaharjoittelu 

päättyy noin 15 min. ennen kurssien alkua. 

Seuran sisämestaruus 2015 ratkaistaan Maunulassa 

sunnuntaina 29.3. klo 14.30. Tasoitukset käytössä 

tähtäinluokassa – myös vähemmän kilpailleet ja 

ekakertalaiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.  

Varsijousiammuntakilpailu Maunulassa lauantaina 11.4. 

Tuolloin ei normaalia harjoitusvuoroa.  

Petikon maastoradan talkoot lauantaina 25.4. klo 10.  

Tiistai-iltoina 5.5., 12.5., 19.5. ja 26.5. klo 18 ohjatut 

harjoitukset Petikon maastoradalla. Sopii erityisesti 

aloitteleville/ensi-kertalaisille maastojousiampujille.  

Artemis 3D-cup Petikon maastoradalla sunnuntaina 9.5., 

23.5. ja 6.6./7.6.  

FFAA:n 3D SM-kilpailu sunnuntaina 7.6. Petikon 

maastoradalla.  

SJML-Cup-kilpailu Petikon maastoradalla lauantaina 25.7.  

Artemis-fleecejä taas tilattavissa. Lisätietoja seuran FB-

sivuilla! 


