Tervehdys Itä-Suomalaiset
Ammuntavuosi 2008 on kääntynyt lopuilleen, olemme saaneet nauttia ampujiemme
menestyksestä taas tänäkin vuonna. Päällimmäisinä junioreiden matkat MM ja PMkilpakentille.Maastoammunnan MM-kisoihin Walesiin osallistui neljä ampujaa Itä-Suomen
piiristä. SM-kilpailuissa piirimme ampujat saalistivat jälleen lukuisia mitaleja.
Kotimaassa pidettyihin kansallisiin kilpailuihin on osallistuttu vaihtelevalla menestyksellä,
samoin vaihtelevalla aktiivisuudella. Niinkuin edellisessä kirjoituksessani mainitsin, seuroissa
olisi keksittävä keinoja joilla kilpailuihin osallistumis aktiivisuutta saataisiin lisättyä.
Ilolla voimme huomata, että ensivuoden kilpailukalenterissa on jäsenseurojemme kilpailuja
varsin kohtuullinen määrä. Vielä kun osallistumme kilpailuihin, niin hyvältä näyttää.
Saimaan Jousen järjestämä 70m- kilpailu on tervetullut lisä. Samoin kuin Joutsin ulkokentän
suunnitelmat otettakoon ilolla vastaan.
Iitissä marraskuun lopussa pidetyssä Piirin Syyskokouksessa asialistalla oli tänäkin vuonna
jäsenhakemus. Jousiseura Lahden Vasaman kanssa käymissäni neuvotteluissa olimme päätyneet,
että Vasama anoo Itä-Suomen piirin jäsenyyttä. Näin tapahtuikin, ja kokousedustajat ottivat hakemukseen myönteisen kannan. Vuoden alusta lukien meitä on 12 seuraa päättämässä oman alueemme asioista. Maantieteellisestikin alueemme näyttää hieman enemmän jousiammunta taululta.
Tuossa mainitsemassani kokouksessa jäi harmittamaan, että kokousedustajat olivat piirimme
eteläisistä seuroista, ja näin ollen edustus tulevassa johtokunnassa on etelävoittoinen.
Vastaisuudessa olisikin hyvä, jos seuroista jotka eivät pääse paikalle kokoukseen, tehtäisiin
ehdotuksia mahdollisista johtokunta ehdokkaista.
Piirimme alueella tapahtuu myöskin ensi vuonna. Käydään kilpailuissa ja osallistutaan
käynnissä olevaan TALVISARJAAN. sekä tapahtumiin joita jäsenseuramme puuhaavat.
Tammikuussa Iitissä on koko piirin ampujille tarkoitettu väline-ja fysiopäivä.
Kesällä Piili järjestää Lintukodon ammuntaleirin. ym. ym.
Näistä kaikista asioista Koposen Jukka tiedottaa Itä-Suomen piirin kotisivuilla "osiossa"
TIEDOTTEET. Käy katsomassa, niin ei tarvitse sanoa"kun en tiennyt."
Aluevalmennus on Ronkasen Pertun osaavissa käsissä. Perttu kutsuu katsastettavakseen
kyvykkäitä nuoria jousiampujia jotka innokkuudella ja tulosnäytöillä sinne haluavat.
Niitä innokkaita jousiampujien alkuja on meidän löydettävä seuroihin, seuroihin joissa
se perustyö tehdään. Ilman seuroissa tehtävää aktiivista työtä on aikalailla turhaa uneksia
tulevaisuudesta. Keväällä Jyväskylässä pidetty seuraohjaaja-koulutus antoi niitä eväitä,
joilla seuroihin tulevia uusia ampujia aletaan opastamaan. Perustaidot on osattava ennen kuin
voidaan edes haaveilla paremmasta. Ja se parempi on ALUE-VALMENNUS ryhmä.
Olen varma että jokaisen seuran paras myyntivaltti on hyvät ampujat. Hyvien ampujien
esilläolo-tunnettavuus-sponsorit-seuran hyvinvointi-halu päästä tähän porukkaan. Ja jatkumo
on valmis.
Haluan toivottaa kaikille jäsenillemme RAUHAISAA JOULUA ja TULOKSELLISTA
UUTTA VUOTTA.
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