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JÄSENTIEDOTE 1/2023
Vuosi 2022 alkoi vihdoinkin näyttää vilkkaammalta ja 
seuran toiminta on päässyt nyt tutumpaan rytmiin. 
Nuoria ja aikuisia jousiampujia on näkynyt mukavas-
ti omatoimisesti ampumassa, mentori-illoissa ja oh-
jatuissa junioriharjoituksissa, etenkin talvikaudella 
hallilla. Talvileirikin saatiin taas pidettyä muutaman 
vuoden tauon jälkeen. Tämä ilahduttaa kovasti seuran 
uutta puheenjohtajaa. 

Vuoden 2022 syyskokouksessa tuli meidän edellisellä 
puheenjohtajan tehtävistä luopuneella Juusolla 26 
vuotta täyteen puheenjohtajana. Se on huima suori-
tus. Ja mitä olen tässä omana, vielä aika lyhyenä ai-
kana seuratoiminnassa mukana olleena oppinut tun-
temaan seuran historiaa, ovat seuran asiat menneet 
varsin hienosti. Juuri laskettu jäsenmääräkin  ylitti 
taas uuden sataluvun, jäsenmäärän ollessa nyt 402. 
Isoihin saappaisiin on tullut hypättyä, mutta parhaa-
ni mukaan koetan nämä isot saappaat täyttää. Laskua 
tähän vaativaan puheenjohtajan tehtävään pehmittää 
Juuson jatkaminen vielä varainhoitaja Juuson pitkä-
aikaisen luottohenkilön Topin jäädessä varainhoitajan 
tehtävästä pois. 

Muutoksia tapahtuu ja pientä muutosta on hyvä vä-
hän olla, kunhan samalla muistaa myös kunnioittaa jo 
toimivia ja hyväksi todettuja asioita. Heti tuoreeltaan 
uutena puheenjohtajana pääsinkin käsiksi tilapäisiin 
muutoksiin halliasioissa. Maunulan hyvin palvelleissa 
tiloissa tehdään suurempi remontti kevään, kesän ja 
syksyn aikana. Remontin pitäisi valmistua lokakuun 
2023 loppuun mennessä, jolloin pääsisimme takaisin 
tuttuun halliin harjoittelemaan. Tämä muutos halli-
asiaan  onkin aiheuttanut mietiskelyä, erilaisten rat-
kaisujen pohtimista väistötilan osalta, paljon viestit-
telyä, soittelua ja käyntejä katsomassa erilaisia tiloja, 
suunnitelmia toisten seurojen kanssa yhteistyöstä 
jne.. Ratkaisuja alkaakin olla jo näköpiirissä, ja asioita 
vielä tarkentuu tämän tekstin kirjoittamisen jälkeen-
kin, joten niistä tiedotamme lisää myöhemmin.

Mielelläni kuuntelen seuralaisilta kommentteja, kehi-
tysajatuksia, seuran historiaa, mielipiteitä tai vaikka 
vain kuulumisia. Joten rohkeasti vain laitatte viestiä, 
soitatte tai tulette keskustelemaan ja nykäiskää vaik-
ka hihasta, jos olen liian keskittynyt omaan ammun-
taan tai valmentamiseen ja en muuten huomaisi. 

Hyviä harjoituksia sekä kisoja kaikille! 

Kari Koskinen, puheenjohtaja

VUODEN 2023 JÄSENMAKSUT
Tiedotteen mukana tulee vuoden 2023 jäsenmaksulo-
make. Maksathan sen ajallaan ja viitenumeroa käyttäen. 
Huomaathan myös, että seuran tilinumero on vaihtunut 
vuoden alusta. Jäsenmaksun voi maksaa myös työnanta-
jan liikuntaedulla. Katso lisätiedot seuran nettisivuilta 
artemishelsinki.com -> ota yhteyttä -> yhteystiedot
Jos et halua enää jatkaa jäsenenä, niin pyydämme ilmoit-
tamaan asiasta pikaisesti: sihteeri@artemishelsinki.com. 

TAPAHTUMIA JA TULEVAA TOIMINTAA
Toiminta on lähtenyt reippaasti käyntiin ja tapahtu-
miakin on ollut hyvin heti vuoden 2023 alusta lähtien. 
Alkeiskurssi, talvileiri, mentorointi-iltoja runsailla kä-
vijämäärillä, ohjaus- ja valmennustunteja nuorille ja 
aikuisille. Tulossa myös kursseja, ohjattua toimintaa, 
leirejä ja kilpailuja. Aikatauluja vielä tarkentuu, joten 
kannattaa seurata www.artemishelsinki.com -sivujen 
tiedotteita ja kalenteria, sekä seuran Facebook-sivuja.

Valmennusilta Maunulan liikuntahallilla 6.3. Vetäjänä 
toimii Aleksandra Ruuskanen, aiheena Kisik Lee shot 
cycle. Sisältää teoriaa ja käytännön harjoitteita. Lisä-
tietoja tulossa. 

Seuran kevätkokous pidetään maanantaina 13.3. klo 
19. Maunulan liikuntahallilla. Kokouskutsu kääntöpuo-
lella.

Kevään divarikilpailut 22.2., 15.3., huhtikuun divarin 
ajankohta tarkentuu vielä.  
Seuran sisämestaruuskilpailu maaliskuun divarin  
yhteydessä 15.3.

Muuttovalmisteluja/-roudauksia ja taustatalkoita 
sunnuntaina 19.3. tämä ohjelma tarkentuu vielä. Seu-
raavalla viikolla 12 tarvitaan vielä auttavia käsiä, jot-
ta saadaan kaikki järjestelyt hoidettua sunnuntaihin 
26.3. mennessä.

Maunulan remontti alkaa maanantaina 27.3. Remont-
ti loppuu 31.10.2023, jos remontti sujuu aikataulussa. 
Paluumuutto hallille olisi 1.11.2023 alkaen.

Petikon maastoradalla kilpailuja kesällä 2023
• Laaman lenkki 4 - Halloween Horror erikoismaasto-

kilpailu sunnuntaina 23.4. 
• Petikon vaisto -perinnejousiammuntakilpailu sunnun-

taina 4.6.
• Joren kierros sunnuntaina 30.7.

HUOM! Jäsenmaksuja varten uusi tilinumero
FI44 5780 3820 1968 96
Jatkossa pyrimme kustannussyistä siirtymään tiedotuksessa pe-
rinteisen postin käyttämisestä yhä enemmän sähköiseen jake-
luun. Jäsentiedotteet (2 kpl vuodessa) ja kevät- ja syyskoko-
uskutsut lähetetään ensi syksystä alkaen vain jäsenrekisteristä 
löytyvään sähköpostiosoitteeseen ja ainoastaan sen puuttuessa 
tavallisella postilla. Jos haluat myös jäsenmaksulaskun jat-
kossa pelkästään sähköpostiin, ilmoitathan siitä osoitteeseen  
sihteeri@artemishelsinki.com.


