JÄSENTIEDOTE 1/2017
Juhlistimme lokakuussa 1946 perustetun
Artemiksen merkkipäivää synttärikahveilla
Kisakeskuksen urheiluopistolla helmikuussa.
Olin
lupautunut
sisällyttämään
kakkukahvien
yhteydessä
pidettyyn
puheenjohtajan osuuteen jotakin myös
seuran historiasta.
Ryhdyin kaivamaan esiin hallussani olleita
seuran vanhoja valokuvia ja arkistomappeja
ajatuksenani tehdä esitys ns. aikajanalle
seuran vaiheista eri vuosikymmenillä.
Aloitin
vanhimmasta,
yhdistyksen
perustamisasiakirjat sisältäneestä mapista.
Ajan patinoiman ja Ruskeasuon radan
taannoisen
varastopalon
mustuttaman
mapin lukemiseen ja referointiin meni yli
tunti. Toinen taisi kulua siihen, kun vajosin
mietteisiini.
Millaiseen
maailmaan
seuramme
perustettiin syksyllä 1946, vain kaksi vuotta
jatkosodan ja puolitoista vuotta Lapin sodan
jälkeen,
kuukausia
ennen
toisen
maailmansodan
päättymiseksi
tehdyn
Parisiin
rauhansopimuksen
solmimista?
Syvää rauhan aikaa eläneenä on aivan
mahdotonta kuvitella millaista elo on
tuolloin ollut.
Tajusin
nopeasti,
että
saattaisin
käytettävissä olevan ajan puitteissa tehdä
vain pintapuolisen esityksen Artemiksen
ensimmäisistä toimintavuosista.
Asiakirjoista paistoi innostus yhdessä
tekemiseen.
Kilpailuintoakin
oli,
ensimmäiset
seuranmestaruuskilpailut
pidettiin jo elokuussa 1949.
Monet kysymykset jäivät myös vaille
vastausta. Kuten esimerkiksi miksi seuralla
ei
alkuinnostuksen
jälkeen
ollut
käytännössä ensimmäiseen pariin vuoteen

lainkaan toimintaa? Oliko syynä kenties
rahapula ja toisaalta vaikka rahaa olisi
ollut, niin olisiko ulkomailta ollut saatavissa
nykyaikaisia jousiammuntavälineitä? Miksi
Artemiksen
jäseninä
oli
alkuvuosina
kymmeniä
poliiseja
ja
ensimmäinen
aktiivisen toiminnan käynnistänyt rahallinen
avustuskin tuli poliisien yhdistykseltä?
Seuran
perustamisen
aikaan
elettiin
Neuvostoliiton valvovan silmän alla ns.
vaaran
vuosia.
Oliko
Artemiksen
perustamisella kenties jokin poliittinen tai
maanpuolustuksellinen ulottuvuus? Ainakaan
en löytänyt mitään merkkiä sellaisesta.
Kisakeskuksessa
pitämäni
esityksen
kirjallinen materiaali löytyy samana päivänä
avatuilta seuran uusilta internet-sivuilta
osoitteesta
www.artemishelsinki.com.
Sieltä löytyy myös kaikki seuran toiminnan
kannalta tärkeät tiedot ja päivämäärät,
myös
tämä
tiedote
ja
oheinen
vuosikokouskutsu.
Artemiksen toiminta on tänään, yli 70
vuotta
perustamisen
jälkeenkin
niin
aktiivista ja innostunutta, että se ei enää
yhdelle sivulle sovi!
Hyvää kevättä ja kesää toivottaen,

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja
PS: Jäsentiedotteen mukana tulee vuoden
2017 jäsenmaksulomake. Olethan omalta
osaltasi mukana jatkamassa Artemiksen
perinteitä?
Jos et halua enää jatkaa jäsenenä, niin
pyydämme ilmoittamaan asiasta pikaisesti:
sihteeri@artemishelsinki.com

