
 

 
 

 

   
 

JÄSENTIEDOTE 2/2017 

Sain puhelinsoiton Artemiksen jäsenen 

leskeltä. Hän halusi lahjoittaa seuralle 

hiljattain 92-vuotiaana kuolleen miehensä 

vanhan jousen.  

Iäkäs leskirouva kuvaili puhelimessa 

jousilaukun ulkonäköä. Sen merkistä ja 

ulkonäöstä saatoin päätellä paketilla olevan 

jo paljon ikää. Olihan vainajan aktiivisin 

harrastusvaihekin ajoittunut 1980-luvulle. 

Harvoilla vanhoilla jousilla on rahallista 

arvoa. On kuitenkin hyvä käydä 

edesmenneitä jäseniä muistelemassa ja 

yrittää samalla keksiä käyttöä välineille.  

Sovimme tapaamisen rouvan kotiin. 

Jousilaukun avattuani koin varsinaisen 

yllätyksen. Jatkosodassa pahasti kylkeen 

haavoittunut veteraani oli vanhoilla 

päivillään, arvioni mukaan ehkä 15 vuotta 

sitten investoinut uuteen korealaiseen 

jouseen. Vanhaa oli ainoastaan jousilaukku.  

Löytyi myös veteraanin itsensä vuonna 1955 

ottama kuva Tapio Rautavaarasta 

jousiammunnan maailmanmestaruuskilpai-

luissa Helsingin Pallokentällä. Kuvasta 

teetetään jäljennös ja se päätyy kehys-

tettynä Maunulan hallin seinälle.  

Rouvan kanssa kahviteltuamme ja vainajaa 

muisteltuamme läksin jousilaukun kanssa 

lokakuiseen pimeyteen. Metroasemalle 

kävellessäni tunsin samaan aikaan 

kunnioitusta, haikeutta ja ylpeyttä.  

En olisi uskonut, että pääsisin seuran 

puheenjohtajana vielä kunnioittamaan 

sodan käyneen artemislaisen muistoa. 

Sotaveteraaneja on keskuudessamme enää 

vähän, se on vääjäämätöntä ja surullista.  

Kolmannen tunteen voi pukea kysymykseksi; 

Tiedätkö monta urheilulajia, jossa voit 

aloittaa kouluikäisenä, jatkaa kilpa- tai 

harrastajauraa läpi elämäsi, investoida vielä 

kasikymppisenä uuteen kalustoon ja 

harrastaa tasavertaisesti nuorempien 

kanssa? 

Hyvää loppuvuotta toivottaen,  

 

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA 

Maunulan hallin ohjatut ja opastetut 
harjoitusvuorot 18.3.2018 saakka: 
Tiistai klo 18-20 ja sunnuntai klo 15-17, 
seuran jouset ja valvoja paikalla 
Keskiviikko klo 18-20, valmennusryhmä 
Lauantai klo 11.45-13, noin 6-10-vuotiaiden 
lasten jousiammuntatunti 
Lauantai klo 13-14.30, junioriharjoitukset 
 
Sisä-cupin osakilpailut talvikaudella 2017-

2018 keskiviikkoisin 22.11. (Flint), 13.12. 

(60 nuolta), 17.1. (Flint) ja 7.2 (60 nuolta 

klo 18. 

Divarikisat joka kuukauden viimeisenä 
keskiviikkona klo 18. 
 
Vaalikokous Maunulassa ti 28.11. klo 19. 
Kts. erillinen kokouskutsu. 
 
Vuoden viimeinen tutustumiskurssi to 

16.11. klo 18-20, la 18.11. klo 10-12 ja su 

19.11. klo 15-17. Vapaaharjoittelu päättyy 

noin 15 min. ennen kurssien alkua. 

Kauden kuntohuippu, kinkkukisa 

Maunulassa tiistaina 19.12. klo 18. 

Osallistumismaksu 2 eur, sis. glögitarjoilun.  

Tulossa talvileiri Kisakeskuksen 

urheiluopistolla Raaseporissa 5.-7.1.2018. 

Ilmoittautuminen alkaa nettisivuilla 1.12.    


