
 

 
 

 

   
 

JÄSENTIEDOTE 2/2022 

Hyvät ystävät, tämä on viimeinen 
tiedotteeni seuran puheenjohtajana.  

Vastaanotin puheenjohtajan nuijan Atlantan 
olympiavuoden 1996 syksyllä pidetyssä 
kokouksessa. Takana on 26 vuotta 
urheiluseuran puheenjohtajana ja sitä ennen 
kaksi vuotta hallituksen rivijäsenenä.  

Yli 50 kirjoitetun jäsentiedotteen lisäksi 
vuosiin on sisältynyt uskomaton määrä 
hienoja hetkiä.  

Urheiluseuratoiminnassa tapaamme rakkaan 
lajin parissa hyvin erilaisia ihmisiä. Uusiin 
ihmisiin tutustuminen on minusta ollut 
kaikkein parasta tässä puheenjohtajan 
tehtävässä. 

Hienoa on ollut myös saada opastaa uusia 
harrastajia jousiammunnan pariin. Ensin 
aikuisia ja viimeisen 10 vuoden aikana myös 
lapsia ja nuoria. Varmasti tuhansissa 
lasketaan alkeisopissa olleiden ihmisten 
määrä. Monet ovat löytäneet lajista 
harrastuksen itselleen.  

Muutamat isommat kilpailujärjestelyt ovat 
jääneet mieleen työläinä, mutta 
yhteishenkeä kohottaneina tapahtumina. 
Puheenjohtajan leikkimieliset leiri- ja muut 
kisat joustavine sääntöineen lienevät 
jääneet myös paikalla olleiden mieleen. 
Erilaisten kisojen järjestämisestä löytyy 
ehkä myös ne haaveet, joiden toteutumatta 
jääminen jää hiukan harmittamaan.  

Suorituspaikoista Maunulan ja Petikon eteen 
on tehty niin paljon erilaista onnistunutta 
yhteistyötä, ettei palstatila riitä 
alkuunkaan. Vanhemmat jäsenet saattavat 
muistella myös rajuja talkoita sateen 
liukastamilla Pirttimäen maastoradan 
kallioilla.  

Iloisten hetkien lisäksi muistoihin on jäänyt 
synkkiä päiviä, kun seurasta on kuollut 
läheisiä luottoihmisiä aivan liian aikaisin.  

Jotkut koronavuosien ankeimmat päivät 
voisin myös vaihtaa pois. Muuten sanoisin, 
että jokainen päivä puheenjohtajana on 
ollut elämisen arvoinen.  

Viimeinen tiedote pitäisi oikeastaan täyttää 
nimillä, joita haluaisin yhteisistä vuosista 
kiittää. Laskeskelin, että ainakin 100 ihmistä 
on näinä vuosina ollut tekemässä kanssani 
merkittävää vapaaehtoistyötä suomalaisen 
jousiammunnan hyväksi. Työ on tehty 
yhdessä, vaikka minun nimeni on ollut yksin 
tiedotteen lopussa.   

Yhteinen työ on tuottanut tulosta. 
Lokakuussa 76 vuotta täyttävä Artemis on 
Suomen suurin jousiammuntaseura.  

Meillä on aktiivinen jäsenistö, sitoutuneet 
ohjaajat ja muut vapaaehtoistoimijat sekä 
hyvät ja kustannuksiltaan kohtuulliset 
harjoitusolosuhteet. On suunnitteilla 
kaikenlaista myös tulevaisuuden suhteen. 
Tästä on hyvä jatkaa.  

Kiitos yhteisistä vuosista ja näkemisiin 
jousiammuntakentillä ja -radoilla! 

 

Juuso Heikkilä, puheenjohtaja 

PS: Kääntöpuolella kutsu syyskokoukseen.   

Ajankohtaisia päivämääriä ja muuta tärkeää 
verkkosivuilla: 
www.artemishelsinki.com/ajankohtaista/uu
tiset 


