
 

 
 

 

   
 

JÄSENTIEDOTE 1/2018 

Alkuvuosi on tilinpäätösaikaa. Päättyneen 

vuoden toiminnan ja talouden täsmällinen 

raportointi ovat urheiluseuran hallinnollisia 

perusrutiineja ja edellytyksenä mm. 

Helsingin kaupungin avustuksen saamiselle. 

Olen usein miettinyt voisiko urheiluseuran 

toimintavuodesta raportoida elävämmin. Ja 

millaisia mittareita voisi käyttää 

tuloslaskelman ja taseen rinnalla.  

Miten kertoisin, että varsinaisen toiminnan 

tuottoihin sisältyvät kurssi- ja muut 

opetustuotot eivät olisi toteutuneet, ellei 

seurassa olisi tehty satoja tunteja 

vapaaehtoistyötä rakkaudesta lajiin. Miten 

annoimme erilaisissa tilaisuuksissa ja 

kursseilla ainakin 200 lapselle, nuorelle ja 

aikuiselle mahdollisuuden kokeilla 

jousiammuntaa. Ja miten monet löysivät 

itselleen uuden harrastuksen 

Miten kertoisin, että varsinaisen toiminnan 

kuluihin sisältyy satoja junioriharjoituksissa 

puhkiammuttuja ilmapalloja. Tai miten 

raportoidaan ne lukuisat seuran 

alkeisnuolet, jotka epäonnisesti menivät ohi 

ja osuivat Maunulan hallin seinään tai 

löysivät Ruskeasuon radan vallista 

kohtalokkaan kiven? 

Miten vuodesta 2017 raportoisin lajille 

hankalat sääolosuhteet. Miten porukalla 

hytistiin ensin kevättalkoissa ja sitten 

ulkoradoilla. Miten märkää ja pimeää oli 

myös syksyllä. Silti harjoiteltiin, kilpailtiin 

ja tietenkin myös metsästettiin. Käytiin 

talleilla. Oltiin yhdessä. Kasvettiin 

ihmisenä. Parannettiin maailmaa. 

Miten jollekin yksinäiset rauhalliset 

harjoitukset kiireen keskellä ovat rahaakin 

arvokkaampia. Miten joku rohkaistui 

osallistumaan kilpailuun, koki hetkellisen 

flow-tilan tai miten katkeraa oli hävitä 

ottelussa viimeisellä nuolella.  

Miten paljon hyviä asioita tehtiin ja tehdään 

myös tänä vuonna yhdessä seurassa! 

Hyvää kevättä toivottaen, 

 

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 

PS: Jäsentiedotteen mukana tulee vuoden 

2018 jäsenmaksulomake. Jos et halua enää 

jatkaa jäsenenä, niin pyydämme 

ilmoittamaan asiasta pikaisesti: 

sihteeri@artemishelsinki.com 

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA 

Pääkaupunkiseudun juniorien 30 nuolen 

harjoituskilpailu Maunulassa torstaina 15.3. 

noin klo 18-19.30. Muu harjoittelu 

keskeytyy kisan ajaksi.  

Seuran sisämestaruuskilpailu Maunulan 

hallilla sunnuntaina 18.3. klo 14. Omat 

luokat tähtäin-, talja-, LB- ja ratsujouselle 

sekä junioreille.  

Seuran kevätkokous tiistaina 20.3. klo 19. 

Kokouskutsu kääntöpuolella. 

Maunulan hallin harjoitusajat jatkuvat 

ennallaan maaliskuun loppuun saakka. Kts. 

lisätiedot seuran nettisivuilta.  

Halli varattu tutustumiskurssin käyttöön 

torstaina 22.3. klo 18-20, lauantaina 24.3. 

klo 15-17 ja sunnuntaina 25.3. klo 15-17.  

Kevään divarikilpailut keskiviikkona 28.3. 

ja torstaina 26.4. klo 18.  


