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NUORI SUOMI-tiimi lauanrai-
sin koulukeskuksen liikuntasa-
l issa klo 15.00-16.00.

Nuori Suomi -toimintaan lii-
tettiin tänä vuonna uutena asi-
ana Lasten Hiihtokoulu.
. 25 ahkeraa, pientä hiihräjää
kokoontui kuutena lauantaina
Tammelan kuntoradalle harras-
tamaan murtomaahiihtoa al-
keista aina hiihtomaisteritasol-
le.

Sää ei varsinaisesti suosinut.
silti joka kerta hiihdettiin. Tänä
vuonna.. erityisesti. _pyrittiin sel-



VILKASTUVAA
KILPAILU.
TOIMINTAA
Kirkonkylän urheilukentän viimevuotisen_ per'
uskorjariksen myötä yleisurheilun kilpailutoi'
minta vilkastuu fena kesänä. Huomattavimmat
kilpailut ovat kesäkuun 16. päivänä pid_ettävät
urheilukentän kansalliset vihkiäiskilpailut.
Heinäkuun lopulla Ryske järjestää SUL:n lou'
naisen alueen-l 1-12 -vuotiaiden moniottelujen
mestaruuskilpailut. Kilpailukausi Tammelassa
alkaa kuitenkin jo huhtikuun lopulla juostavan
piirikunnallisen 

-Hakkapeliittahölkän 
merkeis'

sä.

KOVAA KARJAHTELUA JA
VAUHQIKASTA MENOA
VIHKIAISKISOISSA

Kirkonkylän urheilukentän per-
uskorjaus valmistui jo viime
vuoden elokuun alussa, mutta
perusteellisesti uusitun kentän
vihkiäiskilpailut päätettiin pitää
vasta tämän vuoden kesän alus-
sa. Poikkeustoimien ansiosta
Suomen urheiluliitto mvönsi ki-
soille kansallisten kiipailujen
arvon. Tämän hetkisten näkv-
mien valossa kisoihin ollaän
saamassa muutamia maamme
kärkiurheilijoita. Kovimmasta
meinineistä ia äänestä vastaa-
vat Kin-nusei keihäspojat Kim-
mo ja Jarkko, joten Syptifllar;
jun. maastosla .on tli[tltll$

nostettaneen melko korkealle,
sillä lähiseudulta .löytyy..u-sem-pia viiden metrin hyppääjiä.

Yleisen sarjan lajien lisäksi
kilpailujen ohjelmassa.on nuor-
ten saqoJen laJeJa, Jolssa ovat
mukana omat nuoret toivom-
me. Hyviä tuloksia ja kilpailuja
on luvassa, joten toivomme
tammelalaisten lähtevän suu-
rella ioukolla nauttimaan kesä-
lauaritaista urheilukentän lai-
dalle. Katsojat pitää tilanteen
tasalla kuuluttajina toimivat
Erkki Liikanen ja Harri Merta.

HAKKAPEL-IITTATIÖLKKÄ
AVAA KEVAAN HOLKKA.
KAUDEN

Kevään hölkkäkauden Lou-
nqio-I . f  ämaaosÄ cvqa huht ikuun



hänffiffiöä;td;i;;ätraei
metrimäärän ohella varmastt-
kaan häviä desibelimäärissä-
kään pojillensa.

RASKAAT MÖRSSÄRIT
PYÖRIVIIT MOUKARI-
RINGISSA

Moukaria on heitettY Tamme-
lan kentällä noin 75 metriä en-
tisen rvskeeläisen Harri Huhta-
lan loimesta harjoituksissa
1970-luvun alkuPuolella' Toiv-
ottavasti näemm-e Yhtä huimia
kaaria vihkiäiskisdissa Harrin
seuraaian forssalaisen nuoren
Lasse Akselinin temPaisemana
tai vaikkapa Harrin ilsensä vie-
lä rineissä. Harrihan voitti vii-
me v-uonna hieman Yllättäen
Suomen mestaruuden Turussa,
mutta loPetti sYksYllä Pitkän
kilpailu-uransa.

SUOMENMESTAREITA
RADALLA?

Juoksuradalla Päälähdöksi PYr-
itään muodostamaan narsten
1500 metriä, ios Forssan Sala-
man Carita Sirnell' joka talven
hallikaudella voitti 

-kaksi Suo-
men mestaruutta, ja hänen ko-
vimmat kilPasiskonsa luPau.tu-
vat juoksemaan murskaradalle'

nÄvtrÄvrÄ r,Brsxlursrl
HYPPYPAIKOILLA

Naisten PituushYPPYPaikaJla
Ryskeen kirkkain Yletsurhellu-
tähti Paula Silmälä tavoittelee
toisen tahiakkaan nuoren Hä-
meenlinna'n Tarmon lina Pek-
kolkan kanssa kuuden metrin
raiaa. Ringa RoPoa ei tamme-
laiaisten iiantieri harmiksi saa-
tu mukaan kisoihin, mutta vas-
tineeksi saataneen PituushYP-
ovä harrastava Miss Suosikki'
'"SeiväshYPPYPaikalla rima

konkvlän vanhant len Ja Myl ly-
kvlän ia UudenkYlän tien kaut-
tä Muitialaan, i<jsta alkaa loP-
pukiri urheiluk-entälle. Miesten
ilopein saa vuodeksi omakseen
kidrtopalkintona olevan tam-
melalåisessa Paiassa taotun
HakkapeliittakYPärän. K)'Ptl4.n
oienoismalli iää voittaJalle. Krl-
iasarjojen li-satsi Hakkapeliit-
tahölkässä on kuntosa{at nal-
sille ja miehille.

LOUNAISEN ALUEEN
$SULISÄMONIOTTELUT

Urheilukentän vihkiäiskisojen
lisäksi Ryske on järjestämässä
toisiakin'suuria kisoja ensi ke-
sänä. Heinäkuun viimeisenä
sunnuntaina Tammelan kentäl-
ia kisaillaan SUL:n Lounaisen
alueen 11-12 -vuotiaiden mo-
niottelumestaruuksista. Lounai-
nen alue. iohon kuuluvat Hä-
meen. Varöinais-Suomen ja Sa-
takunnan Piirit, on Yksi Suomen
vahvimmiSta alueista.

SEURAN JA LOHKON KIL.
PAILUJA NUORILLE

Seuran iäsentenvälisiä kisoja
oidetään- kirkonkYlän urheilu-
i<entällä noin kdlmen viikon
välein muusta kilPailutoimin-
nasta riippuen' Hämeen Piirin
Ilt lohkon eli Lounais-Hämeen
nuorten kisoia iäriestetään van-
haan malliin kullakin Paikka-
kunnalla (Tammela' Jokioinen,
Uriala, Forssa, HumPPila ja
Ydäjä) kerran kesässä.

PARTURI-KAMPAAMO

Tukka-Puoti
Tammela, P.60464

I lr|llD LJ I\I LIrLL)r{r' \-7 t'r'' -LttL \

YHTE,ISHARJOITUKSET
aa

KEVÄÄTTÄ JA KESALLA
aa

Yleisurheiliioiden vhteisharjoi-
tuksia pidtitään kövätkaudella
Eerikkiiän urheiluoPiston hal-
lissa. Koulukeskuksen liikunta-
salil la ia Liikuntakeskuksen
kuntosaiilla. Harioituksiin ovat
tervetulleita kaik-enikäiset, -ko-
koiset j a -tasoiset yleisurheilus-
ta kiin"nostuneet nykyiset tai tu-
levat rvskeeläisöt. Ohjattua
harioitteiua on 8- l6 -vuotiaille.

HALLIHARJOITUKSET
EERIKKILASSA

Eerikkilän urheiluoPiston hal-
lissa harioitellaan huhtikuussa
keskivi ikkoisin kel lo 18.00-
19.30. Eerikkilään on järjestet-
tv kulietus Koulukeskuksen
riarkkipäikalta kello 17.40.
i-larioitusohielmaan kuuluu
juo(su- ja" hYPPYharjoituksia'

Hallissa voi harloitcllrr tt lyi is
hei t to la ie ia.  Nuortcn oh. i i t l r j r r r r : r
toimii ehiincn aitajuok si. i ir . l  tt l t l
Siitonen.

JUOKSUKOUI,U
Juoksukoulu kokotlntuu huhli
ia toukokuussa Koulukcsk trk
sen l i ikuntasal i l le lauant l t is i rr
kel lo 16.00. Juoksukoulutoi
minta aloitettiin tänä vuonnit
Suomen urheiluliiton tttirncstit.
Juoksukoulula on kir ikki l l l l
Suomessa ia val takulrr t i t l l iscl t i r
"rehtorina'-' toimii l,assc Vircrl
Juoksukoulun ohjelntaan ktt t t
luu harioi tusten l isäksi  k i lp ir i l t t
ia seuia- ia Pi i r i tasol l l  srk i i
harioitusmuotoisia rctk ii i. .l rrok
sukbulussa tehdään llol)('l l\ ,
kestävvvs-,  lo ikka- '  ktrr t topi i t  r
ia tek;iikkaharioituksrl sck ir
ärilaisia peli- ia kisailuhlr.loit
tei ta.  Juoksukoulu on tarkoi lc l
tu 9- 16 -vuotiaille. RYskcrctt
iuoksukoulun vetäj inä toir t t iv i r t
Heino Ruottinen ja IlPo llistct

KESÄN
KENTTÄHARJOITUKSH'I'

Uusitulla kirkonkYlän urhciltr
kentällä pidetään Yhteisharioi
tukset kahdesti viikossa totrktr
kuun puolivälistä alkaen. Vii
konpäivät selviävät huht ikrrrrrr
aikana.



RYSI(IINSANOMAT
.luha Siitonen, maanviljelijä
lbrtaasta, Mitron Oy:n suunnit-
tr:lupäällikkö, perheenisä, niin
ia vielä Tammelan Ryskeen
iruorten yleisurheilijoiden val-
rrrcntaja, mikä motivoi monen
piiiitoimisen roolin lisäksi vielä
va lrnennustyöhön?

No, kyllä ne ovat omat posi-
tiivisct kokemukset urheilusta,
nuorten mielenkiinto yleisur-
hciluun ja innokkuus hdrjoitte-
Iuun. Valmentajalle on myös
Iryvin antoisaa havaita valmen-
rrcttaviensa edistwän.

Olet itse urheiilut nuorempa-
rra Tammelassa ja Helsingin
scudulla. Mitä hyviä/huonoja
puolia näet valmentajan tehtä-
vrcn hoitamisessa pienell paik-
k akunnal la?

lihdottomasti hvvää on se.
('tti i tuntee hyvin selä urheilijat,
r.ritii urheilijoiden taustat. Tam-
rrrclassa on myös mielestäni

JUHA SIITONEN
VALMENTAJA

melko hyvät harjoitusmahdolli-
suudet. Urheiluseuran tukirvh-
mien pienuus vaikeuttaa joni<in
velran urheiluseuran toimintaa.

Riittääkö yleisurheilulle. ioka
on "vanha laji", harrastajia mo-
nien uusien I'ajien joukoJsa?

SVUL:n NUORI SUOMI oh-
jelmassa korostetaan urheilun
mukanaan tuomaa positiivista
elämänasennetta, urheilun pa-
rissa onnistumista lajista riippu-

matta. Mielestäni useat eri lajit
eivät niinkään kilpaile keske-
nään vaan piristävät toinen toi-
siaan. Nuorille on tärkeää ko-
keilla usempaa eri lajia, pääasia
on että pääsee mukaan hyvään
porukkaan kokemaan uusia
asioita. Tästä urheilijoiden jou-
kosta mvös vleisurheilu lövtää
omat hairastäjansa. Yleisuihei-
lussa pääsee paremmin kuin
monessa muussa lajissa mitta-

maan konkreettisesti senteissä
ja sekunneissa omaa edistymis-
taanja rajojaan.

No tuleeko puolen vuoden
ikäisestä Mintusta urheilija?

Minttu saa varmasti mahdol-
lisuuden harrastaa liikuntaa.
mutta hän saa kvllä itse aivan
vapaasti valita viulun ja piik-
kreiden väliltä tai miksei vaik-
ka molemmat.



Kun yläasteen jälkeen aloin harkita lukiota,
tietoni oli vähäiset urheilulukiosta. Sen verran
tiesin,-_ että siellä voi urheilla ja opiskella sa-
manaikaisesti. Mielenkiintoni 

-tisäåntvi. 
Van-

hempieni ja valmentajani kanssa aloin vakavas-
ti harkita urheilulukiota. Kun vielä liiton leiril-
lä suositeltiin Kuortanetta, päätin hakea sinne.

Kun sitten kuulin pääsystäni
Kuortaneelle, olin to<ielta'vllät-
tynyt. En olisi uskonut, että täl-
luinen tavallinen tammelalai-
rrcn sinne valittaisiin.

Koitti muutto Kuortaneelle.
Melkein kaikki kaverit olivat
ihan outo.ja, mutta tutuiksi tul-
t i in nopeast i ja huomasikin,  et tä
t i iä l lähän on hauskaa.

Koulutunnit meillä on taval-
listen lukiolaisten kanssa Kuor-
ltneen lukiolla n. 2,5 km pääs-
sii opistolta.

Kuortaneen lukiohan on luo-
katon, ioten opinnot voi suorit-
tla 3-5:ssä vubdessa. Itse kävn
rreljä vuotta. Minusta silldin

VALINTANA

Ia oppilaalla on kuitenkin oma
valmentaia, jonka tekemää har-
joitusohjölmäa he suoritravat
koulun valmentajien valvon-
nassa.

Opintovuoden asumme ur-
heiluopistolla 6 hensen solussa
yhden-tai_ kahden hängen huo-
neissa. Meidät on jae-ttu kah-
teen kaksikerroksisöen "koulu-
majaan". Toisessa on 24 tyttöä
ja toisessa 24 poikaa. Vdokra
kuukaudessa oir  n.  I100 mk.
Siihen kuuluu kämpän lisäksi
hallien ja tilojen kävttö sekä
ruoka uiheiluo'pistolla.

Vapaa-aikana kun läksyt ei-
vät eirää maita voi kehittåa it-

URHEILULUKIO

tr**mrt6*qmffi m esn*xwåfump*m*w

Vaikka matka Kuortaneelle
on pitkä, olen_erittäin tyytyväi-
nen, että valitsin Kuortaneen
urheilulukion. Sen paremDaa
ha{oittelu ja opiskelupaiki<aa
er Suomesta lövdä.

saan keskittyä urheiluun ja
kouluun tasadainoisemmin.

Koska meillä on urheilua io-
ka koulupäivä kaksi tuntia,bn
meillä joitakin helpotuksia
opinnoissa. Esim. 

-. saksa ja
maantieto ovat valinnaisia ja
historian ja uskonnon kursseja
on vähemmän. Urheilutunriit
pidetään Kuortaneen urheiluo-
piston mainioissa tiloissa. Siellä
meidät on iaettu rvhmiin: oika-
ja aitaj uoksij at, köstävyysjuok-
sijat. hyppääjät ja ottelijat, heit-
täjät sekä painiryhmä.

Joka ryhmällä on oma val-
mentaja, jonka tekemää ohiel-
maa porukka toteuttaa. Monel-

seään erilaisissa kerhoissa, itse
käyn jazz-tanssissa ja tätine
Jumpassa, tai tehdä vaikka päi_
vän toinen treeni.

Ja mikäs sen mielekkääm-
pää, kun saa harioitella koti_
maisten huippujeri kanssa sa-
massa hallissa. Välillä näkvv
vain vilaus, kun nykyinen Kudr"-
tanelainen Siskb ' Hanhiioki
pyyhältää ohi tai Tapio Ko"rius
heittää keihästä. Hieiojalla p'is-
täytyessä voi saada Kuörtanäel-
la hierojaksi opiskelevan kuu-
lantyöntäjättären Asta Ovaskan
hierojaksi. Sitten onkin mukava
pistäytyä uimassa ia saunassa
uimahallissa

Paula Silmälä
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TAMMELAN
LIIKUNTAKESKUS

aa

LOUNAIS-HAMEEN
HIIHTOKESKUS
Tammelan liikuntakeskus ja sen lähimaastossa Syrjänharjun. rinteillä

"-aiaisiuja 
pururatoja voidäan hyvällä^s_yyllä pitää Lounais-Hämeen ja

jopa tn"unäis-Suomän parhaimpäna hiihtokeskuksena lumivarmuuten'
sa johdosta.- 

i{ulunut hiihtokausi oli jo kolmas perättäinen lähes lumeton talvi,
ionka vuoksi hiihtokilpailuja Etelä-Suomessa on_jouduttu peruutta-
"-aan hyvrn paljon. Tämmötassa yhtåikään kilpailg.a lq1ng puutteen
iofrdostd ei olö pöruutettu, muutaniia kilpailuja on siirretty Tammelaan
hiihd;täviksi. 'Toisen talven käytössä öttut 

-huoltorakennus j-a_ hyvtn
valaistu uusittu urheilukenttä tubvat eittämättä mieleen pier,loiskoossa

-ualinran 
parhaan hiihtostadionin ilman hyppyrimäkiä eli Lahden

hiihtokeskuksen.
Kunhan suunnitellut pururatojen pidennykset aikanaan valmistuvat

i a radat vaikeutuvat luniivarmuuäen kärsimättä Tammelassa pJ$yt4-?n
ja.J.rtå-aan ott oisten puitteitten puolesta vaikka minkä tasoisia hiih-
tokilpailuja.

Kuluneina talvina muutkin lou-
nais-hämäläiset niin kilPa- kuin
kuntohiihtäiätkin ovat ottaneet
radan omäkseen jopa siinä
määrin. että lumitalkoissa on
nähty kerralla yli kuusikYm-
meniä osallistujaa yli seura- ja
kuntaraioien. Vaikka Parhaina
hiihtopäivina radan käyttäjät
voidaån laskea sadoissa, jouk-
koon mahtuu vielä -pa.ljon .lisää
kaikenlaisia suksenkuluttajia.

Tammelan Ryskeen hiihtäjät
tuntevat suurtä kiitollisuuita
Tammelan kuntaa ja hiihtou-
rien kutrnostu vastaavia Raimo

voimin iäriesti hiihdon opetusta
5-10 vriotiaille suurella menes-
tyksellä.' Varsinaisille edustustason
hiihtäjille Ryske järjesti lumi-
leirin Saariselän malsemlssa
osittain vhdessä Forssan Sala-
man kanssa, yhteistYö onnistui
hvvin ia saimme (säätettyä)
såastetwa kalliissa leirikustan-
nuksissä. Rvskeeläiset hiihtivät
viikon leirii aikana n.4400 km
14 hiihtäiän voimin hYvien il-
moien ia ielien vallitessa.

Hiih-toharjoituksia sYksYllä
cnncn lumiÄ Pidctt i in sauvarin-

Varmin tapa saada nuon Ja
vanhempikin- vihaamaan hiih-
toa on hankkia epäsopiva suk-
sivälinepaketti jä virJdä laPsi
hiihtokilpailuun ilman vähäi-
sintäkääir harioittelua.

Vanhempien ia huoltajien
osuutta nuören uiheilijan tuke-
na ei voi vlikorostaa kunhan
tuki tulee mähdollisuuksien tar-
loamisen eikä Pakottamisen-muodossa 

ia muistamme, että
urheilu on ieikkiä, joskus totista
mutta terveellistä.

Arvoisat lehden lukijat.
Vaikka nurmikko vihcr i( i i  . . ia



hiihtäjien harteilla, yleisen sar-
jan hiihtäjien puute tuntuu ko-
ko Lounais-Hämeessä. Pirkka
Kirjavainen edusti seuraa SM-
tasolla Perniössä ja Kajaanissa.
PM-kilpailuissa useampikin
hiihtäjä ylsi lähelle pistesijoi-
tusta. Kansallisissa ja piiritason
kilpailuissa seuran hiihtäjät
saavuttivat useita palkintosijoja
jopa voittojakin. Entisinä aikoi-
na suksia kävtettiin kulkuväli-
neinä siirtymiseen paikasta toi-
seen talvi aikaan, nykyisin nii-
9gn asemesta käytetään a.utoja.
Hiihtotaoiden säilymisen ja op-
pimisen takia Ryskeen NUORI
SUOUI TIIMI tiovilan perheen

SVUL:n III lohkon avoimia ki- kun vapun jälkeen
lumi aurattiin nois

1.. .
soja kolmet hiihdot, joiden kau-
kaisimmat osanottajat olivat
Tsekkoslovakiasta asti.

Hiihto on valitettavasti väli-
neurheilua vaihtuvine kelei-
neen. Jo tavallisen kuntoilijan
kannattaa suhtautua välinehan-
kintoihin huolella, käyttää asi-
antuntevaa urheiluliikettä ja
muuta asiantuntijan apua kun-
kin harrastuksiin sopivien väli-
neiden hankintaan, painotan
etenkin nuorten hiihtokenkien
ja siteiden hankintaa, jotta lii-
kunnasta raittiissa ulkoilmassa
hohtavilla hangilla muodostuu
miellyttävä elämänkokemus.

pururadalta
maastojuok-

sukilpailujen tieltä.

Tammelan Ryskeen
hiihtojaosto -

Paavo Vesterinen, puh joht.
Liisa Kurkikangas siht.
Veikko Hovila
Keijo Lehtimäki
Eino Lilja
Raimo Mikkola
Kauko Rämö
Martti Sukki
Veikko Uosukainen

PUOLIMATKAN
rössÄ
NÄKYY

tlt PUoLIMATKA

MESTARIN



PAINONNOSTO
- RYSKEEN
YOIMA
HYVIIT URHEILUN YST?IVIIT!
Voima ja voimailu on aina kiinnostanut nuori-
soa, niin tyttöjä kuin poikiakin. Voiman osuus
eri.urheilulajeissa oleellisena osatekijänä on

tiedostettu. Olisi tärkeää, että volmailus-
oikeasta voimanhankinnasta kiinnostu-

myos
ta ja

moniin muihin uiheilulajeihin.
kaikessa

isuudessaan on hwä
t r  t .l isä. lokaisen _kuntourheil[jan

harjoitteluun. Painonnosto on
ihan kiva harrastus mukavien
kaverien parissa. vaikka ei kil-
pailisikaa?r!

Jaoston kokoonpano:

Jorma Vikman pi
Pekka Alarto
Pekka Ali-Lekkala
Antti Fluiisela
Risto Rissanen

Harjoitusaj at j a paikat

Tontai klo 19.00-21.00 ja
lauantai klo 15.00-l 7.00
Liikuntakeskuksen kuntosali
Ps. Muista myös muut harioi-
tusvuorolistan vuorot kuntdsa-
lilla mm. kunnan vuoro.

neet saisivat heti alusta alkaen oikeaa tietoa ja
taitoa.

Painonnoston liikkeet kehittä-
vät monipuolisesti l ihaksistoa
ja kehon eri ominaisuuksia, Ja-
lostuneen nopeusvoiman lisäksi
kehittyvät mäksimivoima. not-
keus, 

-nopeus, 
kimmoisuus, Ii-

hashallin-ta, tasapaino, taita-
vuus, rytmikyky ̂ jne. 

Painon-
noston kilpailunostomuodoista
tempaukseen voidaan sanoa
olevan enemmän tekniikkapai-
noitteinen, työntö taas on
enemmän. "vöimalaji", joskin
nämä molemmat vaativat nos-
tajalta kaikkia edellä mainittu-
ja fyysisiä ominaisuuksia.

Painonnostoliikkeet saatta-
vat olla ioillekin aluksi melko
vaikeita -oppia, siksi henkilö-
kohtainen ohiaus alussa on tär-
keää. On täri<eää oppia nosta-
maan oikein. väärä -nostotek-

niikka saattaa iohtaa esum. sel-
kävammoihin.-lisäksi Iihaksisto
ei vahvistu tasapainoisesti vää-
rällä nostotekriiikalla. Kauan
väärällä tekniikalla nostanei-
den tekniikkaa on melko vaike-
aa korjata oikeaksi, joten kan-
lalt1a opetella nostamaan oi-,
Keln:
P'r . '  : .  - . tn l l is i r :  :kä onoia nä-
-: ,ai [ . i ,a i  iot tOialr i  monr-
puoliset ominaisuudei on tutki-
muksien mukaan 10-13 vuotta,
mutta muunkin ikäiset kyllä
oppivat mikäli lujaa tahtoa iöy-
tyy. Tekniikka opitaan toistä-
malla samaa liikettä useita ker-
toja peräkkäin esim. yhdessä
saq'assa voisi olla 10-15 tois-
toa, painoksi alussa riittaä kep-

pi, putki tai hafanvarsi, enin-
tään tvhiä painonnostotanko.
Vasta inurrosiassa ja sen jäl-
keen, kun oikea nosioteknii[<ka
on opittu ja hankittu monipuo-
linen liikunnallinen perusta,
suositellaan suurempiiri "rau-
toihin" siirtvmistä. Muista aina
alkuverrytttily ja jumppa, vielä
tärkeämpää on heti voimailu-
harjoitteiun jälkeen jumppa ja
venyttely, näin taataan lihak-
sien kehittvminen! Muistakaa-
han, että paino.nnostosta. apu-
liikkeineen ia oikeasta vormana
hankinnastä. on hyötyä - erittäin



LENTOPALLO.
JAOSTO
IO.VUOTTA LENTOPALLOA RYSKEESSÄ

[rnlgpalloilu tuli Ryskeen ohjelmaan mukaan 1970-luvun loputla.
Joukkue o-n pelannut kahteenkin otteeseen 4-sarjassa. Nytteirmin
nousu-sarjaa ylemmäksi tuntuu yhä vain vaikeuiuvan, lioska ensi
kaudeksi putoaa kaksi tämän kauden Lou-

Jokioisten
yhdellä on

nais-Hämeestä takaisin S-sarjaan, Forssan A
Koetus. Näin ollen sarjan kärki tasoittuu ja
vuosittain mahdollisuus nousta.

JOUKKUEPELI
Lentopallo on ioukkuepeli. ios-
sa pelkilla yksilosuorituksiita ei
menestytä, vaan on pelattava
yhteen. Pelaajan tuleekin itse
pyrkiä kehittämään oma fyysi-
nen kuntonsa hyväksi. Peli vaa-
tii pelaajalta paljon: hyvää kun-
toa, notkeutta, ketteryyttä, kim-
moisuutta, hyvää pelisilmää ja
yhteistyökykyä eikä pituuskaan
ole haitaksi, sillä onhan lento-
palloverkko 243 cm korkealla.
Koska pelkällä kuntopalloilulla
ei kehitytä hyväksi joukkueeksi
tulee toimintaamme kehittää
ympärivuotiseksi, sillä pallo-
tuntuma tulee säilyttää viikot-
tain. Sarjanousu ja siellä pysy-
minen eäellyttä tirlevaisuuääsia
panostusta nuoriin. Toivotta-
vasti Tammelasta lövtyisi lisää
innokkaita junioreita, jbtta voi-
simme saada kasaan ensi kau-
deksi oman juniorijoukkueen.

VILKAS VUOSI
JAOSTON TOIMINNASSA

Ryskeellä on ollut kaudella
1989/90 kaksi joukkuetta 5-
sarjassa. Tavoitteena oli nousu
takaisin nelossarjaan, mutta
kaksi tappiota Koijärven Kunto
II:lle romutti toiveet. Ykkös-
joukkueeseen on luetteloitu l0
relaaiaa. Saman verran oelaai ia
on oliut kakkos.loukk udrssain-
me, joka Ari Aholan vetämänä
on parantanut peleiään kauden
mit-taan. Pisteicien laaminen on

onnistunut ainoastaan Bloki
86:lta, mutta sekin luovutti sar-
japaikkansa ja kakkonenkin
menetti ainoat pisteensä.

Viime syksynä järjestimme
yhdessä l(odarvei " Kunnon
kanssa Forssa-Volley -turnauk-
sen. Tammelassakin pelasi kah-
tena päivänä yhteensä l6 jouk-
kuetta. Loppiaisena olimme
mukana Urjalassa UPS:n järjes-
tämässä turnauksessa. Olemme
myös hoitaneet Tammelan kun-
nan lentopallopuulaakiottelui-
den B-sarjan tuomaritehtävät.

ENSI KAUDEKSI
4.SARJAAN

Tavoitteemme ensi vuonna on
nousta nelossarjaan. Vanhojen
konkareiden lisäksi tarvitsem-
me mukaan uutta verta.

TULE MUKAAN PELAA-
MAAN LENTOPALLOA!

Lisää toiminnastamme voit ky-
syä yhteyshenkilöiltämme;

Antti Alasen tie pk. 22357
pt.83422
Kalevi Numminen pk. 42416
pr.599l  -

Tammelan Ryske
I,entopallojaosto
Antti Alasentie pi
Martti Asiakainä-n
Kalevi Numminen
Isto Mäkitulokas

(u Ja
vain



RYSI(EINSANOMAT

KUNTOURHEILU
Kuntourheilu ja terveelliset elä-
män tavat ovät suorassa, henki-
lökohtaisessa vaikutussuhtees-
sa ihmisen hyvinvointiin

Elämisen laadun Parantaml-
nen on ihmiselle sisäinen oival-
lus. Se kypsyY Päätökseksi, kun
askelpitriis-iyhenee ja mielen
uirevö on kaikkoamassa alitui-
sessä kiireessä.

Usein tämä oivallus vaatii
herätteen jostain muualta. Ys-

tävät. tuttavat, sukulaiset ja
tvötoverit saattavat näyttää esi-
åerkkiä ja temp.aavat mukaan
kuntoliikunnan riemuun.

Kun otat ensimmäisen aske-
leen, olet jo pitkällä.

Kuntourheilu terveisin

Kuntourheilujaoksen Pj.
Pekka Alarto

KUNTOILU
RYSKE TOISTAMISEEN
KALEVAN KIERROKSELLA

Kuntotapahtuma Kalevan Kier-
ros on'kuuden kestävYYslajin
vhteiskilpailu. Kilpailulajit ovat
lO t<m luistelu. 75 km hiihto,
I l0 km pyöräily,65 km soutu,
42 kmjuöksu (haraton) ja 25
km suunnistus.

SAAVUTUKSET

Joukkueeseen kuuluu 4 kilPai-
liiaa. Mikäli kaikki suorittavat
mainitut osakilpailut, kertYY la-
iisuorituksia ioukkueelle 24.
" Vuoden i988 kienoksella
Ryskeen ioukkue oli 76:sta
ioukkueesia 50. 23 lajisuori-
iuksella ja 10337 Pisteellä.

VAHVISTUSTA
pÄÄTIUPUNKISEUDUUIA

Joukkuelaieissa näYttää olevan
tapana hairtkia ulkolaisia vah-

vistuksia. Vahvistuksia ioudut-
tiin hankkimaan Rys[eenkin
ioukkueeseen, sillä värväYsYri-
ivksistä huolimatta tammela-
läisista ei löytynyt neljää kun-
non kuntoili iaa.

Vuoden -1990 kierroksella
Rvskeen ioukkueeseen kuulu-
vät ns. vähvistuksena kymme-
nettä kierrostaan kiertävä Lauri
Silander Helsingistä, viidettä ja
neliättä kierrostaan kiertävät
Keiio Pitka ia Eino Hirsimäki ja
kieirossarjaänsa aloittava Matti
Sahuri.

TAVOITTEET

Joukkueen tavoitteena on saada
suoritetuksi mahdollisimman
monta Iaiia ia saada kasaan vä-
hintään viime kertainen Piste-
määrä.

KILPAILU.
MENESTySTA
SISULISA.
SARJOISSA

PM-MITALIT:

Susanna Vikman T13
Pituushyppy 2., 100 m 3., kor-
keushyppy 3.ja 4-onelu 3.

Päivi Nvstedt T13
80 m aj. 3.

Sanna Tuominen T9
Kiekonheitto 1., kuulantyöntö
1., keihäänheitto 2.

Jussi Mäkilä P14
1000 m 2.,2000 m3.

Mikko Silmälä Pl4
Keihäänheitto 3.

Marko Tuominen P13
Kuulantyöntö 1., kiekonheitto

Sami Kuusi P13
Pituushyppy l.

Taneli Arola P13
Kolmiloikka 3.

Tommi Tuominen P10
Keihäänheitto 2., kuulantyöntö
3., kiekonheitto 3.

Marko Tuominen menestyi hy-
vin myös VetoApukisoissa ollen
P- l3 larian kielionheitossa nel-
jäs ja kuulantyönnössä kuudes.



RYSI(EINSANOMAT
SEURAJOHTAJAT
NS. KASYATTAJA.
SEURASSA
KASVATTAJASEURA
EI KIINNOSTA

Nykyajan urheilija ei tunne ko-
tiseuturakkautta siinä määrin.
että edustaisi kotiseutunsa ur-
heiluseuraa vielä ionkinlaisena
huippu-urheilijanakin. Saavu-
tettuaan jonkinlaisia tuloksia
nykyajan urheilija on hakeutu-
massa välittömästi näyttävim-
piin seuroihin.

Usein kylläkin suuret seurat
pystyvät tarjoamaankin urheili-
jalle paremplg. etuja.'' kuin .pieniköyhä urheilijan alkuperäinen
seura. Edellä mainitut edut ei-
vät aina kuitenkaan ole ratkai-
sevia asioita seurasta lähtemi-
seen. On tapauksia, että alku-
perarnen seura on tarJoutunut
maksamaan uuden seuran lu-
paamat edut, mutta tästä huoli-
matta urheilija lähtee, sillä on-
han esim. kaupunkilaisseurassa
oleminen näytiävämpää.

Ryske on mvöd kokenut
edeliä esitettyjä löikkauksia ja
varmasti saa jatkossakin kokea.

Näin ollen Rvskeen tärkeim-
mäksi tehtävälisi muodostuukin
ns. kasvattajaseuran rooli.

Rvskeellä on huioou-urheili-
joita ja heita tulee jätkossakin
olemaan, mutta jäsenmäärän
nähden huippuja on vähän.

Siis nuorisourheilussa ns.
kasvattajaseurana RYSKE ON
RAUTAA.

''OUTO OLIO'

Edellisessä RYSKEEN SANO-
MIEN numerossa käsiteltiin
valmentajaa "outona oliona".
Myös muut seuratoiminnan ve-
täjät eli ns. seuraihmiset ovat
"outoja olioita". Kaiken vapaa-
aikansa urheilulle uhraavia ih-
misiä on todella olemassa ia
heitäkin voitaneen nimittåa
"oudoiksi olioiksi". Näitä "oli-
oita" on valitettavan vähän ja
lisäksi kyseinen laji on vähenä-
maan paln.

On havaittavissa. että tällai-
set ammattimaiset seuraihmiset
kaipaavat seuralta urheilullisia
saavutuksia ja keskittyvätkin
ns. huippu-urheilupuoleen.

VANIMMMAT MUKAAN

MISTA .. SEURATOIMINNAN
VETAJAT kasvattajaseuran
tarpeisiin.

Tyypillisiä kasvattajaseuran
toimintoja ovat ns. lasten urhei-
lukoulu LUK ja vähän varttu-
neempien monipuolinen liikun-
nan harrastus, jonka yhteydessä
myös tuloksia muistiin kirja-
taan.

Valitettavan monilla em. rvh-
miin kuuluvien lasten vanhem-
milla nävttää olevan sellainen
käsitys, ena naita "outoja olioi-
ta" todella on niin runsaasti.
että nämä tekevät kaiken ja
vanhemmat voivat jättäytyä si-
vuun odottaen valmista.

Kyllä se on niin, että kasvat-
tajaseuran toimintojen vetämi-
seen ei nykyisin löydy em "ou-
toja olioitat', vaan- liasvattaja-
seuran toimintoien vetäiät ovat
harrastavien lasten vanhempia.
Vetovastuu kuuluu kuitenkin
kaikille vanhemmille. eikä ai-
noastaan osalle.

Osallistu sinäkin. ellet vielä
ole mukana, osaltasi ohiaaiaksi
ja anna toisille mahdbllisuus
välillä hengähtää.

KUNTA LUO LIIKUNTA- JA
HARRASTUSPAIKAT. SEU-
RA LUO EDELLYTYKSET
KILPAILULLE. LASTEN JA
NUORTEN YHTEISHAR-
RASTUKSILLE SEKÄ OH-
JAAJAKqULUTUKSEEN.
JASENISTO LUO LIIKKU-
MIS- JA HARRASTUSTAR-
PEET.
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JOHT1OKUNTA

il,ii?""1*:l';""."
Valm.pääll. Markku Perttula
Talouä.hoit. Aila Kuusi

ft''f.lHl'åil' 
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Veikko Uosukainen
Yleisurh.iaost. Ilpo Bister
Hiihtojaöst. Paavo Vesterinen
Painonn jaost. Jorma Vikman
Lentopjaost. Anni Alasentic
Kuntojaosto Pekka Alarto

i'fliJi StJlf'Lt 
l k oP uo I i se t

Sihteeri Anne Rekunen
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