
Kauneuden sanotaan olevan katsojan silmässä. 
Mennyt syksy oli varmasti monien muidenkin kuin 
minun silmissäni poikkeuksellisen kaunis. Kuivaa 
ja lämmintäkin oli. Näillä muistoilla pitäisi pärjätä 
pimeimpien syyskuukausien yli. 
Ja kyllähän me pärjäämme. 

Ymmärrettävästi tällaisena syksynä maanalaiset 
jousiammuntaharjoitukset Maunulassa eivät ole 
keränneet väkeä ruuhkaksi asti. Nyt alkaisi kui-
tenkin olla kelienkin puolesta hyvä aika palata 
kotiluolaan hiomaan taitoja ja tekniikkaa. Eikä 
vähintään lähestyvän kinkkukisan takia. Tässä 
pitää puheenjohtajankin ryhdistäytyä, onhan 
takana ainakin 20 epäonnistumista vuoden
tärkeimmässä koitoksessa!

Aktiivista syksyä toivottaen,

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja

TOIMINTAA JA TULEVIA TAPAHTUMIA

Maunulan hallin harjoitusvuorot 9.3.2014 saakka:

Tiistai klo 16-21 
(seuran jouset käytettävissä klo 17-20)

Keskiviikko klo 16-21

Torstai klo 16-21 
(seuran jouset käytettävissä klo 17-20)

Lauantai klo 14-19 
(seuran jouset käytettävissä klo 14-16)

Sunnuntai klo 13-17 
(seuran jouset käytettävissä klo 14-16)

Vaalikokous Maunulassa ti 19.11. klo 19. Kokous-
kutsu kääntöpuolella. Uusille vastuunkantajille on 
aina tilaa, tervetuloa mukaan!

JÄSENTIEDOTE 2/2013

Vuoden viimeinen tutustumiskurssi Maunulassa 
ti 26.11. klo 18-20, la 30.11. klo 16-18 ja su 1.12. klo 
15-17. Vapaaharjoittelu päättyy noin 15 min. ennen 
kurssien alkua.

Maunulan taustatalkoot lauantaina 7.12. klo 14. 
Ota mukaan oma jakoavain. Limutarjoilu.

Petikon maastoradalta haetaan taulut talvivarastoon 
lauantaina 16.11. klo 12. Urakka ei ole suuri, mutta 
kaikki auttavat kädet ovat lämpimästi tervetulleita 
mukaan syksyiseen metsään. Toimintaa maastossa 
koordinoi Lauri Salmi, puh. 050 312 4573.

Maunulan sisä-cupin osakilpailut 
ke 6.11. (Flint), 
ke 20.11. (20 yds/18 m), 
ke 4.12. (Flint), 
ke 18.12. (20 yds/18 m), 
ke 8.1. (Flint), 
ke 22.1. (20 yds/18 m), 
ke 5.2. (20 yds/18 m), 
ke 19.2. (Flint). 
Kilpailut alkavat klo 18. Tässä erinomainen mahdolli-
suus harjoitella tauluun ampumista omassa harjoitus-
hallissa tutulla porukalla. Säännöt ja kilpailumuodot 
opetetaan ensikertalaisille. Ei osallistumaksua, 
tervetuloa!

Vuoden tärkein kilpailu eli leikkimielinen 
kinkkukisa Maunulassa tiistaina 17.12. klo 18. 
Osallistumismaksu 2 eur, sisältää glögitarjoilun. 
Tästä ei voi olla pois!

Tulossa myös odotettu ja jo perinteeksi muodostunut 
talvileiri Kisakeskuksen urheiluopistolla Raaseporissa 
17.-19.1.2014. Laita päivät kalenteriin. Ohjelma ilmoit-
tautumisohjeineen löytyy marraskuun loppuun men-
nessä Maunulan ilmoitustaululta sekä netistä. 

Seuraa Artemista Facebookissa: 
www.facebook.com/JousiammuntaseuraArtemis 


