
INFOPAKETTI SEURAN UUSILLE JÄSENILLE  

Tämän infopaketin tarkoituksena on koota muutamia asioita, jotka auttavat harrastuksen aloittamista 

seurassamme.  

Milloin mahdollista harjoitella?  

Wilhelm Tellin hallille pääset harjoittelemaan arkisin ja viikonloppuisin valvojan ollessa paikalla. Ajankohdat 

löytyvät hallin ilmoitustaululta tai Wilhelm Tell internet sivuilta, (www.wilhelmtell.fi). Tällöin paikalla oleva 

valvoja avaa oven ja tarvittaessa auttaa/opastaa. Käyntikerrat merkitään aina kannettavaan 

tietokoneeseen. Seuran jouset ja varusteet ovat käytettävissä hallikauden aikana ennen omien hankkimista. 

Seura kannustaa omien välineiden hankintaan, jolloin lajista saa enemmän irti. Avaimen kanssa kulku 

tiloihin on mahdollista 24/7. Avaimia on saatavilla hyvin rajoitetusti ja ovat ensisijaisesti tarkoitettu 

seuramme aktiivisesti kilpaa ampuville jäsenille (useita harjoituskertoja viikossa). Avaimia hallinnoi seuran 

sihteeri (sihteeri@wilhelmtell.fi). Kesällä seuran käytössä ovat Ruskeasuon jousiammuntakenttä ja oma 

rata Talosaaressa. Nämä ammunpaikat ovat jatkuvasti seuramme käytettävissä. Lisäksi Talosaaren kenttää 

ympäröi seuran maastoammuntaradat. Tarkemmat tiedot www.wilhelmtell.fi > Wilhelm Tell > 

Harjoituspaikat. Talosaaren avaimia hallitsee sihteeri. Ruskeasuon jousiammuntarataa ylläpitää Helsingin 

jousiammuntapiiri ry (HJAP, www.helsinginjousiammuntapiiri.fi).  

Oman jousen hankinta  

Ennen kuin ostat oman jousen + muita välineitä, niin ota yhteyttä seuran ohjaajiin. He auttavat mielellään 

oikeiden välineiden hankinnassa. Heidän kanssa käytävän keskustelun perusteella pystytään luomaan hyvä 

kokonaisuus välineistä, jotka sopivat juuri sinulle. Oikeat välineet mahdollistavat lajissa kehittymisen ja 

tekevät harjoittelusta mielekästä.  

Tietoa seuran tapahtumista  

Seuran tiedotuskanavia ovat internet sivut www.wilhelmtell.fi, Facebook – Jousiammuntaseura Wilhelm 

Tell ja hallin ilmoitustaulu.  

Divarikisat pidetään syys-, loka-, marras-, joulu-, tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Kisat ovat matalan 

kynnyksen kisat, jossa voi helposti tutustua kisaamiseen. 

 

Jäsen- ja hallimaksut  

Vuosittain saat kotiisi jäsenmaksulaskun (helmi-maaliskuussa) Hallimaksun voi maksaa koko vuodelta 

(syksy-kevät) tai kertamaksuina. Voimassa olevat hinnat löydät seuran nettisivuilta.  

 

Hallivalvojat  

Hallivalvonta-ajat näet www-sivujen kalenterista. Mahdolliset äkkinäiset muutokset löydät parhaiten 

Facebook / what’s app kanavista. 

 

SJAL ja FFAA kilpailut  

Heti, kun koet haluat voit lähteä kilpailemaan ja/tai kannustamaan seuralaisia kansallisiin kisoihin. Jotta voit 

itse osallistua kisoihin tulee sinun maksaa kisalisenssi, jonka voit ostaa SuomiSport-sivuilta. Ostamalla 

superlisenssin voit osallistua myös Suomen maastojousiampujain liiton (www.ffaa.fi) kisoihin. Liittojen 

sivuilta löytyy lisäksi paljon kiinnostavaa tietoa, joihin kannattaa käydä tutustumassa mm. foorumit, joissa 

voi kysellä ja vaikka myydä/ostaa välineitä. Kisoja varten sinulla tulee olla ylläsi myös seuran virallinen 

kisapaita. Kisapaidan voi ostaa Seurashopin sivuilta. Useista malleista on mallikappaleet hallilla. 

http://www.wilhelmtell.fi/
https://www.facebook.com/Jousiammuntaseura-Wilhelm-Tell-920925847975994/
https://www.facebook.com/Jousiammuntaseura-Wilhelm-Tell-920925847975994/
https://info.suomisport.fi/
https://seurashop.fi/index.php?route=product/search&search=wilhelm%20tell

