
Tiedättehän kaskun savolaisesta projektista?  
Anteeksi – tai onneksi olkoon kaikki savolaiset, mutta 
minusta koko Suomessa on viime aikoina menty aimo 
harppaus savolaiseen projektihallintaan. Kaikki kyllä 
tuntuvat tietävän mitä pitäisi tehdä. Puuttuu ”enää”  
reipas asioihin tarttuminen eli aloitus.

Urheiluseuratoiminnassa ja savolaisessa projektinhal-
linnassa on myös samoja piirteitä. Miten kanavoida 
hyvät ideat ja lajin ympärillä oleva positiivinen pöhinä 
käytännön toiminnaksi? Ottaen huomioon, että kaikki 
yhdessä ja erikseen seuran hyväksi tehtävä työ on 
palkatonta eikä onnistunutta lopputulostakaan voi 
myydä pääomasijoittajille. Toisaalta urheiluseuratoi-
minnassa pitäisi myös välttää kyynistymistä uusille 
ideoille, koska vain yhdessä tekeminen ja positiiviset 
asiat vievät seuratoimintaa eteenpäin. 

Tällaisia ja monia muitakin ajatuksia oli mielessäni, 
kun jätimme tammikuun lopussa hakemuksen Suo-
men Jousiampujainliiton 3D-maastojousiammunnan 
ensimmäisten Suomenmestaruuskilpailujen järjestä-
misestä heinäkuussa Petikon maastoradalla. Onhan 
Artemis järjestänyt isoja kilpailuja aikaisemminkin. 
Edellisistä isoista SJAL:n kisoista on kuitenkin kulunut 
paljon aikaa ja noista ajoista kilpailujärjestelyjen vaati-
mustaso on kehittynyt hurjasti. Heinäkuu ei myöskään 
ole perinteisesti talkootoiminnan kulta-aikaa jne. 

Tässä siis ollaan. Pyydän teitä mukaan tekemään töi-
tä yhteisen hyvän puolesta. Kaikki tarvitaan mukaan 
kevään isoihin maastotalkoisiin, jossa radat kaikkine 
oheistoimintoineen laitetaan kuntoon sekä varsinaise-
na kilpailuviikonloppuna erilaisiin järjestelytehtäviin. 
Tehdään heinäkuun kisoista yhteinen tapahtuma, jota 
voidaan yhdessä muistella iltojen taas pimetessä –  
tai vanhana kiikkustuolissa. 

Terveisin,
Juuso Heikkilä, puheenjohtaja
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TOIMINTAA JA TULEVIA TAPAHTUMIA

Maunulan harjoitusvuorot 10.3.-30.4.: ti ja to klo 
16-21 (valvontavuorot klo 17-20), la 14-17 (valvonta-
vuoro klo 14-16) ja su klo 14-17 (valvontavuoro klo 
14-16). Pääsiäisenä  17.-21.4. halli on kiinni jo 
kiirastorstai-illasta alkaen.

Kevään viimeinen tutustumiskurssi Maunulassa 
ti 11.3. klo 18-20 sekä la-su 15.-16.3. klo 15-17. 
Vapaharjoittelu päättyy noin 15 min. ennen kurssien 
alkua.

Seuran sisämestaruus 2014 ratkaistaan Maunulassa 
sunnuntaina 23.3. klo 14.30. Tasoitukset käytössä täh-
täinluokassa – myös vähemmän kilpailleet ja ekakerta-
laiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. 

Vuosikokous Maunulassa ti 25.3. klo 19. Kokouskutsu 
kääntöpuolella. Seuran vuosikokouksessa jäsenet nä-
kevät mistä seuran yhteiset rahat ovat tulleet ja mihin 
niitä on käytetty. 

Maunulassa varsijousiammuntakilpailu lauantaina 
12.4. Ei normaalia harjoitusvuoroa. 

Petikon maastoradan talkoot 12.4. ja 3.5. klo 10. 
Lämmintä päälle ja mukaan käsityökaluja (puukko, 
kirves, saha ym.), jos löytyy. Tilaisuus sopii myös 
uusille jäsenille; hyvä tilaisuus tutustua maastorataan 
ja muihin artemislaisiin hukkaamatta yhtään nuolta 
maastoon. Kaikki mukaan, talkootarjoiluakin on!

Artemis 3D-cup Petikon maastoradalla sunnuntaina 
4.5., 18.5. ja 1.6.

SJAL:n 3D SM-kilpailut Petikon maastoradalla 26.7.


