JÄSENTIEDOTE 2/2015

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA

”Ilman jousiammuntaa en olisi näin
onnellinen.”
Eräs turkulainen jousiammuntavaikuttaja
tiivisti miten lajistamme kannattaa viestiä
siitä vielä osattomille.

Maunulan
hallin
jousiammuntavuorot
6.3.2015 saakka:
Tiistai klo 16-21 (valvoja paikalla klo 17-20)
Keskiviikko klo 16-21
Torstai klo 16-21 (valvoja paikalla klo 1720)
Lauantai klo 14-19 (valvoja paikalla klo 1416)
Sunnuntai klo 13-17 (valvoja paikalla klo 1416)
Seuran jouset ovat jäsenistön käytettävissä
valvojan ollessa paikalla.

Syksy on seuratoiminnassa aikaa, jolloin
palasia kerätään yhteen. Yksilölajissa
harrastajat katoavat kesällä kentille,
metsiin ja mökeille. Syksyllä heitä ja uusia
harrastajia houkutellaan taas mukaan
toimintaan.
Sää voi tässä joskus olla apuna ja toisinaan
sitten taas ei. Tänä vuonna kammottavien
kesäsäiden jälkeen koitti kuiva ja kaunis
syksy. Ei voi vaatia ihmisiä sisätiloihin
harrastamaan, kun ulkona vihdoinkin
paistaa aurinko.
Vai voiko? Jo keväällä kirjoitin miten
Artemiksen toiminnan kannalta keskeinen
yhteistyökumppani Helsingin liikuntavirasto
uudistaa ensi vuodelle avustuskriteerejään.
Samalla muuttuu myös liikuntaviraston
omien tilojen vuokrauskäytännöt.
Keskeinen muutos on voimakas suuntaus
ohjatun sekä lapsi- ja nuorisoliikunnan
tukemiseen. Tätä siivittää liikuntaviraston
varsin tiukka ohjeistus millainen toiminta
täyttää ohjatun liikunnan kriteerit. Pienille
yksilölajiseuroille heitetään näin iso haaste.
Tätä kirjoittaessa kaikki uudistukset eivät
ole vielä tiedossa ja liikuntavirasto on vasta
käynnistelemässä urheiluseuroille suunnattua infokierrosta. Synkkyyteen ei siis
kannata vielä vaipua. Selvää kuitenkin
lienee, että muutoksia on tulossa myös
Artemiksen toimintaan. Ne eivät tule heti
vuodenvaihteessa ja mm. harjoitusvuorot
jatkunevat näin ensi kevääseen saakka.
Hyvää syksyä toivottaen,
Juuso Heikkilä, puheenjohtaja

Lauantain alkuiltojen junioritoiminta jatkuu
marras- tai joulukuussa. Tarkemmat tiedot
Facebookista.
Maunulan sisä-cupin osakilpailut
talvikaudella 2015-2016: keskiviikkoisin
18.11., 16.12., 13.1. ja 10.2. klo 18
Säännöt ja kilpailumuodot opetetaan
ensikertalaisille. Huom. kilpailujen aikana
voi harjoitella normaalisti omalla jousella.
Ei osallistumismaksua.
Vaalikokous Maunulassa ti 17.11. klo 19.
Kokouskutsu kääntöpuolella.
Vuoden
viimeinen
tutustumiskurssi
Maunulassa ti 24.11. klo 18-20, la 28.11. klo
16-18
ja
su
29.11.
klo
15-17.
Vapaaharjoittelu päättyy noin 15 min.
ennen kurssien alkua.
Kauden kuntohuippu tähdätään jälleen
joulukuulle;
kinkkukisa
Maunulassa
tiistaina 15.12. klo 18. Osallistumismaksu
2 eur, sisältää glögitarjoilun.
Tulossa
talvileiri
Kisakeskuksen
urheiluopistolla
Raaseporissa
29.31.1.2016.
Ohjelma
ilmoittautumisohjeineen
löytyy
joulukuun
alussa
nettisivuilta ja Facebookista.

