
 

 
 

 

   
 

JÄSENTIEDOTE 2/2019 

On kivaa tulla joskus täysin yllätetyksi. Sain 

loppukesästä kännykkään kuvan Petikon 

jousiammuntaniityltä. Sitä ei ole voinut 

radaksi kutsua, koska luonto on ottanut 

omansa. Yritykset kentän hoitamiseksi ovat 

päättyneet heikosti. Heinä rehottaa ja 

punkit kiittävät.  

Kuvassa kentän ruoho on lyhyt kuin Lontoon 

Wembleyllä. Leuka meinasi loksahtaa 

sijoiltaan. Ilmeni, että sisuuntunut 

artemislainen oli hankkinut (edullisesti) 

tarvittavan kaluston ja urakoinut tunti- tai 

oikeammin päiväkausia saadakseen kentän 

ja sivussa myös maastorataa upeaan 

kuntoon. Oli siihen sitten muutkin 

osallistuneet, mutta pitkälti yhden miehen 

ansioksi tuo on laskettava. Tämä ilman 

pyytämistä, kokoustamista tai talkoiden 

organisointia. Seura toki korvasi jälkikäteen 

kalustoon ja polttoaineisiin käytetyt rahat. 

Hyvien kesämuistojen ohella meillä on nyt 

kalusto, osaaminen ja ymmärrys mitä 

kentän ylläpitäminen vaatii. Ensi kesänä 

muutkin voivat osallistua talkoisiin. 

Tehdään olosuhteet sellaiseksi, että myös 

pisimpiä matkoja voi harrastaa turvallisesti.  

Vaatesuunnittelija ja taiteen moniosaaja 

Paola Suhonen totesi Helsingin Sanomien 

haastattelussa 3.10.2019: ”Näen ajassamme 

päättämättömyyttä, jota en voi sietää. Se 

johtuu sosiaalisesta mediasta: ihmisistä on 

tullut laiskoja eivätkä he jaksa lähteä 

minnekään, koska periaatteessa mukana voi 

olla omalla kotisohvallaan. Sen kun katselee 

kuvia ja peukuttelee.” 

Tervetuloa mukaan urheiluseuratoimintaan; 

päätetään, noustaan, mennään ja tehdään. 

Ei jäädä pyörittelemään peukaloita! 

Hyvää alkavaa talvea toivottaen,  

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja  

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA 

Yhdistyksen syyskokous ti 5.11. klo 19. 

Kutsu kääntöpuolella.  

Petikon maastoradan syystalkoot la 9.11. 

klo 10- 

Divarikisat kaudella 2019-2020: Ke 16.10. 

klo 18, su 17.11. klo 14, ke 18.12. klo 18, su 

26.1. klo 14, ke 26.2. klo 18, su 29.3. klo 14 

(samalla seuran sisämestaruuskilpailu) ja to 

23.4. klo 18.  

Pääkaupunkiseudun juniori-cupin 

Maunulan osakilpailu to 14.11. klo 18. Kts. 

muut osakilpailut seuran nettisivuilta.  

Sisä-Cupin osakilpailut talvella 2019-2020: 

To 28.11. (18 m./20yd), To 12.12. (Flint), 

To 16.1. (18 m./20yd), To 6.2. (Flint). 

Kilpailut alkavat aina klo 18.  

Seurakisat ovat avoimia ja Kinkkukisaa 

lukuun ottamatta maksuttomia kaikille 

jäsenille. Kaikissa kisoissa selitetään 

ensikertalaisille kilpailun kulku, keskeiset 

säännöt sekä avustetaan pistelaskussa.  

Syksyn toinen tutustumiskurssi, jolloin 

halli varattuna: ti 19.11. klo 18-20, la 

23.11. sekä su 24.11. klo 15-17. 

Leikkimielinen kinkkukisa Maunulan 

hallilla ti 17.12. klo 18. Osallistumismaksu 2 

eur.  

Vuoden 2020 talvileiri järjestetään 

Kisakeskuksen urheiluopistolla Raaseporissa 

pe-su 10.-12.1. Tarkemmat tiedot leiristä 

julkaistaan seuran nettisivuilla ja 

Facebookissa  joulukuun alkuun mennessä.  

Maunulan hallin harjoitusajat jatkuvat 

ennallaan 5.4. saakka. Kts. tarkemmat 

tiedot seuran nettisivuilta.  


