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NUORI SUOMI-tiimi lauanraisin koulukeskuksen
liikuntasalissaklo 15.00-16.00.
Nuori Suomi-toimintaanliitettiin tänä vuonnauutenaasianaLastenHiihtokoulu.
. 25 ahkeraa,pientä hiihräjää
kokoontui kuutenalauantaina
Tammelankuntoradalleharrastamaan murtomaahiihtoaalkeistaaina hiihtomaisteritasolle.
Sää ei varsinaisestisuosinut.
siltijoka kertahiihdettiin.Tänä
vuonna..
erityisesti.
sel-

VILKASTUVAA
KILPAILU.
TOIMINTAA
per'
Kirkonkylän urheilukentänviimevuotisen_
kilpailutoi'
uskorjariksenmyötä yleisurheilun
minta vilkastuufenakesänä.Huomattavimmat

kilpailut ovat kesäkuun 16. päivänä pid_ettävät
urheilukentän kansalliset vihkiäiskilpailut.
Heinäkuun lopulla Ryskejärjestää SUL:n lou'
naisenalueen-l1-12 -vuotiaidenmoniottelujen
mestaruuskilpailut. Kilpailukausi Tammelassa
huhtikuun lopulla juostavan
alkaa kuitenkin jo
-Hakkapeliittahölkän
merkeis'
piirikunnallisen
sä.
KOVAA KARJAHTELUA JA
VAUHQIKASTA MENOA
VIHKIAISKISOISSA
Kirkonkylänurheilukentän
peruskorjausvalmistuijo viime
vuoden elokuun alussa,mutta
perusteellisesti
uusitun kentän
päätettiinpitää
vihkiäiskilpailut
vastatämänvuodenkesänalussa. Poikkeustoimienansiosta
Suomenurheiluliittomvönsikisoille kansallisten kiipailujen
arvon. Tämän hetkistennäkvmien valossakisoihin ollaän
saamassamuutamia maamme
kärkiurheilijoita. Kovimmasta
meinineistäia äänestävastaavat Kin-nuseikeihäspojatKimmo ja Jarkko,joten Syptifllar;
jun. maastosla
tli[tltll$

nostettaneenmelko korkealle,
sillä lähiseudulta
.löytyy..u-sempia viidenmetrinhyppääjiä.
Yleisensarjanlajien lisäksi
nuorkilpailujenohjelmassa.on
ten saqoJenlaJeJa,
Jolssaovat
mukana omat nuoret toivomme.Hyviä tuloksiaja kilpailuja
on luvassa,joten toivomme
tammelalaistenlähtevän suukesärellaioukollanauttimaan
lauaritaistaurheilukentänlaidalle. Katsojat pitää tilanteen
tasalla kuuluttajina toimivat
Erkki Liikanenja Harri Merta.
HAKKAPEL-IITTATIÖLKKÄ
AVAA KEVAAN HOLKKA.
KAUDEN
Kevään hölkkäkauden Lou-

konkvlänvanhantlen
Ja Myllyhänffiffiöä;td;i;;ätraei
tien kautkvlänia UudenkYlän

metrimääränohella varmastt- tä Muitialaan,i<jstaalkaa loPkaan häviä desibelimäärissä- pukiri urheiluk-entälle.
Miesten
kään pojillensa.
ilopeinsaavuodeksiomakseen
kidrtopalkintonaolevan tamRASKAAT MÖRSSÄRIT
melalåisessa Paiassa taotun
PYÖRIVIIT MOUKARIK)'Ptl4.n
HakkapeliittakYPärän.
RINGISSA
Krloienoismalli
iää voittaJalle.
Moukaria on heitettYTamme- iasarjojen li-satsiHakkapeliiton kuntosa{atnallan kentällänoin 75 metriä en- tahölkässä
Harri Huhta- silleja miehille.
tisenrvskeeläisen
lan loimesta harjoituksissa
Toiv- LOUNAISEN ALUEEN
1970-luvunalkuPuolella'
huimia
$SULISÄMONIOTTELUT
ottavastinäemm-e
Yhtä
kaaria vihkiäiskisdissaHarrin Urheilukentän vihkiäiskisojen
seuraaianforssalaisennuoren lisäksi Ryske on järjestämässä
LasseAkselinintemPaisemana toisiakin'suuriakisoja ensi ketai vaikkapaHarrinilsensävie- sänä. Heinäkuun viimeisenä
lä rineissä.Harrihanvoitti vii- sunnuntaina
Tammelankentälme v-uonnahieman Yllättäen ia kisaillaanSUL:n Lounaisen
SuomenmestaruudenTurussa, alueen11-12 -vuotiaidenmomutta loPetti sYksYlläPitkän niottelumestaruuksista.
Lounaikilpailu-uransa.
nen alue. iohon kuuluvatHäja Sameen.Varöinais-Suomen
SUOMENMESTAREITA
takunnanPiirit,on YksiSuomen
RADALLA?
vahvimmiStaalueista.
Juoksuradalla
PYrPäälähdöksi
itään muodostamaannarsten SEURAN JA LOHKON KIL.
1500 metriä,ios ForssanSala- PAILUJA NUORILLE
man CaritaSirnell'joka
-kaksitalven Seuran iäsentenvälisiä
kisoja
Suohallikaudellavoitti
urheilukirkonkYlän
oidetäänja hänenkomen mestaruutta,
viikon
luPau.tu- i<entällänoin kdlmen
vimmat kilPasiskonsa
kilPailutoiminmuusta
välein
murskaradalle'
vatjuoksemaan
nasta riippuen' Hämeen Piirin
lohkoneli Lounais-Hämeen
nÄvtrÄvrÄr,Brsxlursrl Ilt
vannuortenkisoiaiäriestetään
HYPPYPAIKOILLA
haan malliin kullakin Paikkakunnalla(Tammela'Jokioinen,
Naisten PituushYPPYPaikaJla
Ryskeenkirkkain Yletsurhellu- Uriala, Forssa,HumPPilaja
tähti Paula Silmälä tavoittelee Ydäjä)kerrankesässä.
toisentahiakkaannuorenHäTarmon lina Pekmeenlinna'n
kolkan kanssakuuden metrin
raiaa.RingaRoPoaei tammePARTURI-KAMPAAMO
laiaisteniiantieriharmiksisaatu mukaankisoihin,mutta vastineeksi saataneenPituushYPTammela,P.60464
MissSuosikki'
ovä harrastava
'"SeiväshYPPYPaikalla
rima
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YHTE,ISHARJOITUKSE
KEVÄÄTTÄJA KESALLA

Tukka-Puoti

aa
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Hallissa voi harloitcllrr ttlyiis
heit t olaieia.Nuor t cn oh. iit lr jr r r r
toimii ehiincn aitajuoksi.iir.lttltl
Siitonen.

JUOKSUKOUI,U
Juoksukoulukokotlntuuhuhli
trk
Koulukcsk
ia toukokuussa
sen liikuntasalillelauantltisi
kello 16.00. Juoksukouluto
minta aloitettiintänä vuonnit
Suomenurheiluliitontttirncstit
Juoksukoululaon kirikkillll
Suomessa
ia valtakulrrtitllisc
"rehtorina'-'
toimii l,asscVircrl
ohjelntaanktttt
Juoksukoulun
lisäksikilpiriltt
harioitusten
luu
ia seuia- ia Piiritasolllsrkii
rctkiii..lrrok
harioitusmuotoisia
sukbulussatehdään llol)('ll\,
r
loikka-'ktrrttopiit
kestävvvs-,
ia tek;iikkaharioituksrlsckir
ärilaisiapeli- ia kisailuhlr.loit
on tarkoilcl
teita.Juoksukoulu
tu 9- 16 -vuotiaille.RYskcrc
vetäjinätoirttivi
iuoksukoulun
ja IlPo llistct
HeinoRuottinen

KESÄN
Yleisurheiliioiden
vhteisharjoi- HALLIHARJOITUKSET
KENTTÄHARJOITUKSH'I'
tuksia pidtitäänkövätkaudella EERIKKILASSA
halurheiluoPiston
Eerikkiiän
kirkonkYlänurhciltr
liikunta- Eerikkilän urheiluoPistonhal- Uusitullapidetään
lissa.Koulukeskuksen
kentällä
Yhteishario
huhtikuussa
salilla ia Liikuntakeskuksen lissa harioitellaan 18.00viikossatotrktr
kahdesti
tukset
kello
keskiviikkoisin
Harioituksiinovat
kuntosaiilla.
puolivälistäalkaen.Vii
19.30.Eerikkiläänon järjestet- kuun
-kokaik-enikäiset,
tervetulleita
selviäväthuhtikrrr
konpäivät
koisetj a -tasoisetyleisurheilus- tv kulietus Koulukeskuksen
aikana.
17.40.
kello
nykyisettai tu- riarkkipäikalta
ta kiin"nostuneet
kuuluu
levat rvskeeläisöt. Ohjattua i-larioitusohielmaan
ja"
juo(suhYPPYharjoituksia'
l6
8-vuotiaille.
on
harioitteiua

RYSI(IINSANOMA
.luha Siitonen, maanviljelijä
lbrtaasta,Mitron Oy:n suunnitperheenisä,
tr:lupäällikkö,
niin
ia vielä Tammelan Ryskeen
iruorten yleisurheilijoidenvalrrrcntaja,
mikä motivoi monen
piiiitoimisen
roolinlisäksivielä
valrnennustyöhön?
No, kyllä ne ovat omat positiivisct kokemukseturheilusta,
nuorten mielenkiinto yleisurhciluunja innokkuushdrjoitteIuun. Valmentajalleon myös
Iryvinantoisaa
havaitavalmen- melkohyvätharjoitusmahdolli- matta.Mielestäniuseateri lajit
rrcttaviensa
suudet.Urheiluseurantukirvh- eivät niinkään kilpaile keskeedistwän.
Olet itseurheiilutnuorempa- mien pienuusvaikeuttaajoni<in näänvaanpiristävättoinentoirra Tammelassaja Helsingin velran urheiluseuran
toimintaa. siaan.Nuorilleon tärkeääkoscudulla.Mitä hyviä/huonoja Riittääköyleisurheilulle.
ioka keilla usempaaeri lajia,pääasia
puolianäetvalmentajan
tehtä- on "vanhalaji", harrastajia
mo- on että pääseemukaanhyvään
pienellpaik- nien uusienI'ajienjoukoJsa?
vrcnhoitamisessa
porukkaan kokemaan uusia
SVUL:nNUORI SUOMIoh- asioita.Tästäurheilijoidenjoukakunnalla?
lihdottomasti hvvää on se. jelmassa korostetaanurheilun kostamvös vleisurheilulövtää
('ttiitunteehyvinselä urheilijat, mukanaantuomaa positiivista omat hairastäjansa.
Yleisuiheir.ritiiurheilijoidentaustat.Tam- elämänasennetta,
urheilunpalussa pääseeparemmin kuin
rrrclassaon myös mielestäni rissaonnistumista
lajistariippu- monessamuussalajissamitta-

JUHA SIITONEN
VALMENTAJA
maan konkreettisestisenteissä
ja sekunneissa
omaaedistymistaanja rajojaan.
No tuleeko puolen vuoden
ikäisestäMintustaurheilija?
Minttu saavarmastimahdollisuuden harrastaa liikuntaa.
mutta hän saa kvllä itse aivan
vapaastivalita viulun ja piikkreidenväliltätai mikseivaikka molemmat.

Kun yläasteenjälkeen aloin harkita lukiota,
tietoni oli vähäiseturheilulukiosta.Senverran
tiesin,-_
että siellä voi urheilla ja
opiskella sa-tisäåntvi.
manaikaisesti.Mielenkiintoni
Vanhempienija valmentajanikanssaaloin vakavasti harkita urheilulukiota.Kun vielä liiton leirillä suositeltiinKuortanetta,päätin hakeasinne.
Kun sitten kuulin pääsystäni saan keskittyä urheiluun ja
Kuortaneelle,
olin to<ielta'vllät- kouluuntasadainoisemmin.
tynyt.En olisiuskonut,ettätälKoskameilläon urheiluaioluinen tavallinentammelalai- ka koulupäiväkaksi tuntia,bn
rrcnsinnevalittaisiin.
meillä joitakin helpotuksia
Koitti muutto Kuortaneelle. opinnoissa.Esim. saksa ja
-.
Melkein kaikki kaverit olivat maantieto ovat valinnaisia
ja
ihan outo.ja,mutta tutuiksi tul- historianja uskonnonkursseja
tiin nopeastija
huomasikin,
että on vähemmän. Urheilutunriit
tiiällähän
on hauskaa.
pidetäänKuortaneenurheiluoKoulutunnitmeillä on taval- pistonmainioissatiloissa.Siellä
listenlukiolaisten
kanssaKuor- meidäton iaetturvhmiin:oikaltneenlukiollan. 2,5 km pääs- ja aitajuoksijat, köstävyysjuoksii opistolta.
sijat.hyppääjätja ottelijat,heitKuortaneenlukiohanon luo- täjätsekäpainiryhmä.
katon,iotenopinnotvoi suoritJoka ryhmällä on oma valtla 3-5:ssävubdessa.
Itse kävn mentaja,jonka tekemääohielrreljä vuotta. Minusta silldin maaporukkatoteuttaa.
Monel-

tr**mrt6*qmffi
mesn*xwåfump

VALINTANA
URHEILULUKIO
Ia oppilaallaon kuitenkinoma
jonkatekemääharvalmentaia,
joitusohjölmäa he suoritravat
koulun valmentajienvalvonnassa.
Opintovuodenasumme urheiluopistolla
6 hensensolussa
yhden-tai_
kahdenhängenhuoneissa.Meidät on jae-ttukahteenkaksikerroksisöen
"koulumajaan".Toisessaon 24 tyttöä
ja toisessa24 poikaa. Vdokra
kuukaudessa
oir n. I100 mk.
Siihenkuuluu kämpän lisäksi
hallien ja tilojen kävttö sekä
ruoka uiheiluo'pistolla.
Vapaa-aikana
kun läksyteivät eiräämaita voi kehittåait-

seäänerilaisissakerhoissa,itse
käyn jazz-tanssissaja tätine
tai tehdävaikka päi_
Jumpassa,
vän toinentreeni.
Ja mikäs sen mielekkäämpää, kun saa harioitellakoti_
maisten huippujerikanssasamassa hallissa.Välillä näkvv
Vaikka matka Kuortaneelle
vain vilaus,kun nykyinenKudr"tyytyväitanelainen Siskb' Hanhiioki on pitkä, olen_erittäin
pyyhältääohi tai Tapio Ko"rius nen, että valitsin Kuortaneen
heittääkeihästä.Hieiojallap'is- urheilulukion.Sen paremDaa
täytyessä
voi saadaKuörtanäel- ha{oittelu ja opiskelupaiki<aa
er Suomestalövdä.
la hierojaksiopiskelevan
kuulantyöntäjättären
AstaOvaskan
PaulaSilmälä
hierojaksi.
Sittenonkinmukava
pistäytyäuimassaia saunassa
uimahallissa

RYSI(EINS
TAMMELAN
LIIKUNTAKESKUS
LOUNAIS-HAMEEN
HIIHTOKESKUS
aa

Syrjänharjun.rinteillä
Tammelanliikuntakeskusja senlähimaastossa
ja
pitää
pururatoja voidäanhyvällä^s_yyllä Lounais-Hämeen
lumivarmuuten'
"-aiaisiuja
parhaimpänahiihtokeskuksena
jopa
tn"unäis-Suomän

sa
- johdosta.
i{ulunut hiihtokausi oli jo kolmas perättäinen lähes lumeton talvi,
vuoksi hiihtokilpailuja Etelä-Suomessaon_jouduttu peruuttaionka
"-aan hyvrn paljon. Tämmötassayhtåikäänkilpailg.a lq1ng puutteen
muutaniia kilpailuja on siirretty Tammelaan
iofrdostdei olö pöruutettu,
'Toisen talven käytössä öttut -huoltorakennusj-a_hyvtn
hiihd;täviksi.
valaistu uusittu urheilukenttä tubvat eittämättä mieleen pier,loiskoossa
parhaan hiihtostadionin ilman hyppyrimäkiä eli Lahden
hiihtokeskuksen.
-ualinran
Kunhan suunnitellut pururatojen pidennyksetaikanaan valmistuvat
i a radat vaikeutuvatluniivarmuuäen kärsimättä TammelassapJ$yt4-?n
ja.J.rtå-aan ott oisten puitteitten puolestavaikka minkä tasoisiahiihtokilpailuja.
Kuluneinatalvinamuutkinlouniin kilPa-kuin
nais-hämäläiset
ovat ottaneet
kuntohiihtäiätkin
radan omäkseen jopa siinä
määrin. että lumitalkoissaon
nähty kerralla yli kuusikYmmeniä osallistujaayli seura-ja
Vaikka Parhaina
kuntaraioien.
hiihtopäivina radan käyttäjät
joukvoidaånlaskeasadoissa,
koon mahtuuvielä-pa.ljon
.lisää
suksenkuluttajia.
kaikenlaisia
TammelanRyskeenhiihtäjät
tuntevat suurtä kiitollisuuita
Tammelankuntaaja hiihtouvastaaviaRaimo
rien kutrnostu

Varmin tapa saadanuon Ja
voiminiäriestihiihdonopetusta
vihaamaanhiih5-10 vriotiaillesuurellamenes- vanhempikinsukepäsopiva
hankkia
on
toa
tyksellä.
'
Varsinaisille edustustason sivälinepakettijä virJdä laPsi
hiihtäjille Ryskejärjesti lumi- hiihtokilpailuunilman vähäileirin Saariselän malsemlssa sintäkääirharioittelua.
Vanhempien ia huoltajien
osittain vhdessäForssanSalaonnistui osuuttanuörenuiheilijantukeman kanssa,yhteistYö
hvvin ia saimme (säätettyä) na ei voi vlikorostaa kunhan
tarsåastetwakalliissaleirikustan- tuki tuleemähdollisuuksien
eikä
hiihtivät
loamisen
Pakottamisen
nuksissä.Rvskeeläiset
-muodossa
ia muistamme,että
viikonleirii aikanan.4400 km
14 hiihtäiän voimin hYvienil- urheiluon ieikkiä,joskustotista
mutta terveellistä.
moienia ielien vallitessa.
Arvoisat lehden lukijat.
Hiih-toharjoituksia sYksYllä
cnncnlumiÄPidcttiinsauvarin- Vaikka nurmikko vihcri(ii..ia

hiihtäjienharteilla,yleisensarjan hiihtäjienpuutetuntuukoko Lounais-Hämeessä.
Pirkka
Kirjavainenedusti seuraaSMja Kajaanissa.
tasollaPerniössä
PM-kilpailuissa useampikin
hiihtäjä ylsi lähelle pistesijoija piiritason
tusta.Kansallisissa
kilpailuissa seuran hiihtäjät
saavuttivatuseitapalkintosijoja
jopa voittojakin.Entisinäaikoina suksiakävtettiinkulkuvälineinäsiirtymiseenpaikastatoiseentalvi aikaan,nykyisinniikäytetääna.utoja.
9gn asemesta
ja opHiihtotaoidensäilymisen
pimisentakia RyskeenNUORI
SUOUI TIIMI tiovilan perheen

SVUL:nIII lohkon avoimiakisojakolmethiihdot,joiden kaukaisimmat osanottajat olivat
Tsekkoslovakiasta
asti.
Hiihto on valitettavastivälineurheilua vaihtuvine keleineen.Jo tavallisenkuntoilijan
kannattaasuhtautuavälinehankintoihin huolella,käyttää asiantuntevaa urheiluliikettä ja
apuakunmuutaasiantuntijan
kin harrastuksiin
sopivienvälineiden hankintaan, painotan
etenkin nuorten hiihtokenkien
ja siteidenhankintaa,jotta liikunnastaraittiissaulkoilmassa
hohtavilla hangilla muodostuu
miellyttäväelämänkokemus.

PUOLIMATKAN

rössÄ

NÄKYY
MESTARIN

tlt PUoLIMATKA

kun vapunjälkeen pururadalta
lumi aurattiin1...
nois maastojuoksukilpailujentieltä.
TammelanRyskeen
hiihtojaosto
puhjoht.
PaavoVesterinen,
Liisa Kurkikangassiht.
Veikko Hovila
Keijo Lehtimäki
Eino Lilja
RaimoMikkola
Kauko Rämö
Martti Sukki
Veikko Uosukainen

PAINONNOSTO
- RYSKEEN
YOIMA
HYVIIT URHEILUN YST?IVIIT!
Voima ja voimailu on aina kiinnostanut nuorisoa, niin tyttöjä kuin poikiakin. Voiman osuus
eri.urheilulajeissa oleellisenaosatekijänä on
myostiedostettu.Olisi tärkeää, että volmailusta ja oikeasta voimanhankinnasta kiinnostuneet saisivatheti alusta alkaen oikeaa tietoa ja
taitoa.

Painonnostonliikkeet kehittä- pi, putki tai hafanvarsi,eninvät monipuolisestilihaksistoa tään tvhiä painonnostotanko
ja kehoneri ominaisuuksia,
Ja- Vasta inurrosiassaja sen jällostuneen
nopeusvoiman
lisäksi keen,kun oikea nosioteknii[<ka
kehittyvät
mäksimivoima.
not- on opittuja hankittu monipuo-nopeus,
keus,
kimmoisuus,Ii- linen liikunnallinen perusta,
hashallin-ta,tasapaino,
^jne. taita- suositellaansuurempiiri "rauvuus, rytmikyky
Painon- toihin" siirtvmistä.
Muistaaina
noston kilpailunostomuodoistaalkuverrytttilyja jumppa, vielä
tempaukseenvoidaan sanoa tärkeämpääon heti voimailuolevanenemmäntekniikkapai- harjoitteiunjälkeenjumppaja
noitteinen, työntö taas on venyttely,näin taataan lihakenemmän."vöimalaji", joskin sien kehittvminen!Muistakaanämämolemmatvaativatnos- han, että paino.nnostosta.
aputajaltakaikkia edellämainittu- liikkeineenia oikeastavormana
ja fyysisiäominaisuuksia.
hankinnastä.
on hyötyä erittäin
Painonnostoliikkeetsaatta- moniin muihin uiheilulajeihin.
vat olla ioillekin aluksi melko
kaikessa
vaikeita-oppia, siksi henkilöisuudessaan
on hwä
kohtainenohiausalussaon tär- lisä. lokaisen _kuntourheil[jan
keää.On täri<eääoppia nosta- harjoitteluun.Painonnostoon
maan oikein. väärä-nostotek- ihan kiva harrastusmukavien
niikkasaattaaiohtaaesum.sel- kaverienparissa.
vaikkaei kilkävammoihin.-lisäksi
Iihaksisto pailisikaa?r!
ei vahvistutasapainoisesti
väärällä nostotekriiikalla.
Kauan Jaostonkokoonpano:
väärällä tekniikalla nostaneidentekniikkaaon melkovaike- JormaVikman pi
aa korjata oikeaksi,joten kan- PekkaAlarto
PekkaAli-Lekkala
lalt1a opetellanostamaanoi-, Antti Fluiisela
Keln:
RistoRissanen
P'r.' :. -.tnllisir:
:kä onoianä-:,ai[.i,ai
iottOialrimonrHarjoitusajat j a paikat
puoliset ominaisuudei on tutkimuksienmukaan10-13vuotta, Tontai klo 19.00-21.00ja
mutta muunkin ikäiset kyllä lauantaiklo 15.00-l 7.00
oppivatmikäli lujaatahtoaiöyLiikuntakeskuksen
kuntosali
tyy. Tekniikka opitaan toistämallasamaaliikettäuseitaker- Ps. Muista myös muut harioitoja peräkkäin esim. yhdessä tusvuorolistanvuorot kuntdsasaq'assa
voisi olla 10-15 tois- lilla mm. kunnanvuoro.
toa,painoksialussariittaä keptr

t.

LENTOPALLO.
JAOSTO

IO.VUOTTA LENTOPALLOA RYSKEESSÄ

[rnlgpalloilu tuli Ryskeenohjelmaanmukaan 1970-luvunloputla.
Joukkue o-npelannutkahteenkin otteeseen4-sarjassa.Nytteirmin
nousu-sarjaaylemmäksituntuu yhä vain vaikeuiuvan,lioska ensi
kaudeksi putoaa kaksi tämän kauden
Lounais-Hämeestätakaisin S-sarjaan, Forssan A (u Ja Jokioisten
Koetus. Näin ollen sarjan kärki tasoittuu ja vain yhdellä on
vuosittainmahdollisuusnousta.
JOUKKUEPELI
Lentopalloon ioukkuepeli.
iossapelkillayksilosuorituksiita
ei
menestytä,vaan on pelattava
yhteen. Pelaajantuleekin itse
pyrkiä kehittämäänoma fyysinenkuntonsahyväksi.Pelivaatii pelaajaltapaljon:hyvääkuntoa,notkeutta,
ketteryyttä,
kimmoisuutta,hyvääpelisilmääja
yhteistyökykyä
eikäpituuskaan
ole haitaksi,sillä onhanlentopalloverkko243 cm korkealla.
Koskapelkälläkuntopalloilulla
ei kehitytähyväksijoukkueeksi
tulee toimintaamme kehittää
ympärivuotiseksi,sillä pallotuntuma tulee säilyttääviikotja sielläpysytain.Sarjanousu
mineneäellyttätirlevaisuuääsia
panostustanuoriin. Toivottavasti Tammelastalövtyisi lisää
innokkaitajunioreita,jbtta voisimmesaadakasaanensikaudeksiomanjuniorijoukkueen.
VILKAS VUOSI
JAOSTONTOIMINNASSA
Ryskeellä on ollut kaudella
1989/90 kaksi joukkuetta 5sarjassa.Tavoitteenaoli nousu
takaisin nelossarjaan,mutta
kaksi tappiotaKoijärvenKunto
II:lle romutti toiveet. Ykkösjoukkueeseen
on luetteloitul0
verranoelaaiia
relaaiaa.
Saman
on oliut kakkos.loukkudrssainme,joka Ari Aholan vetämänä
on parantanutpeleiäänkauden
mit-taan.
Pisteicien
laaminenon

onnistunut ainoastaanBloki
86:lta,mutta sekinluovuttisarjapaikkansaja kakkonenkin
menettiainoatpisteensä.
Viime syksynäjärjestimme
yhdessä l(odarvei " Kunnon
kanssaForssa-Volley
-turnauksen.Tammelassakin
pelasikahtenapäivänäyhteensäl6 joukkuetta. Loppiaisena olimme
mukanaUrjalassa
UPS:njärjestämässäturnauksessa.
Olemme
myöshoitaneetTammelankunnan lentopallopuulaakiotteluiden B-sarjantuomaritehtävät.
ENSI KAUDEKSI
4.SARJAAN
Tavoitteemmeensi vuonna on
nousta nelossarjaan.
Vanhojen
konkareidenlisäksitarvitsemme mukaanuuttaverta.
TULE MUKAAN PELAAMAAN LENTOPALLOA!
Lisäätoiminnastamme
voit kysyäyhteyshenkilöiltämme;
Antti Alasentie pk. 22357
pt.83422
KaleviNumminen-pk. 42416
pr.599l

TammelanRyske
I,entopallojaosto
Antti Alasentiepi
Martti Asiakainä-n
KaleviNumminen
Isto Mäkitulokas

RYSI(EIN
KUNTOURHEILU
Kuntourheiluja terveellisetelähenkimän tavatovät suorassa,
lökohtaisessavaikutussuhteessa ihmisenhyvinvointiin
ElämisenlaadunParantamlnen on ihmisellesisäinenoivalkun
lus.SekypsyYPäätökseksi,
ja mielen
askelpitriis-iyhenee
uirevöon kaikkoamassaalituisessäkiireessä.
Usein tämä oivallus vaatii
herätteenjostain muualta.Ys-

tävät. tuttavat, sukulaiset ja
tvötoveritsaattavatnäyttääesimukaan
åerkkiä ja temp.aavat
riemuun.
kuntoliikunnan
Kun otat ensimmäisenaskeleen,oletjo pitkällä.
Kuntourheiluterveisin
KuntourheilujaoksenPj.
PekkaAlarto

KUNTOILU
RYSKE TOISTAMISEEN
KALEVAN KIERROKSELLA
vistuksia.VahvistuksiaioudutKalevanKierKuntotapahtuma
ros on'kuuden kestävYYslajin tiin hankkimaan Rys[eenkin
sillä värväYsYriioukkueeseen,
vhteiskilpailu.Kilpailulajitovat
lO t<mluistelu.75 km hiihto, ivksistä huolimatta tammelaI l0 km pyöräily,65km soutu, läisistaei löytynyt neljää kunnonkuntoiliiaa.
42 kmjuöksu (haraton)ja 25
-1990 kierroksella
Vuoden
km suunnistus.
kuuluRvskeenioukkueeseen
SAAVUTUKSET
kymmevät ns. vähvistuksena
nettäkierrostaankiertäväLauri
kuuluu 4 kilPaiJoukkueeseen
liiaa. Mikäli kaikki suorittavat SilanderHelsingistä,viidettäja
neliättä kierrostaan kiertävät
kertYYlamainitutosakilpailut,
Keiio Pitkaia Eino Hirsimäkija
24.
iisuorituksia
ioukkueelle
" Vuoden i988 kienoksella kieirossarjaänsa
aloittavaMatti
Ryskeen ioukkue oli 76:sta Sahuri.
ioukkueesia50. 23 lajisuoriTAVOITTEET
iuksellaja 10337Pisteellä.
on saada
Joukkueentavoitteena
VAHVISTUSTA
mahdollisimman
suoritetuksi
pÄÄTIUPUNKISEUDUUIA
montaIaiiaia saadakasaanvänäYttääolevan hintään viime kertainenPisteJoukkuelaieissa
määrä.
tapanahairtkia ulkolaisiavah-

KILPAILU.
MENESTySTA
SISULISA.

SARJOISSA
PM-MITALIT:
VikmanT13
Susanna
2., 100 m 3., korPituushyppy
3.ja 4-onelu3.
keushyppy
PäiviNvstedtT13
80 m aj. 3.
SannaTuominenT9
Kiekonheitto 1., kuulantyöntö
2.
1.,keihäänheitto
JussiMäkilä P14
1000m 2.,2000m3.
Mikko SilmäläPl4
3.
Keihäänheitto
Marko TuominenP13
Kuulantyöntö 1., kiekonheitto
SamiKuusiP13
Pituushyppyl.
TaneliArola P13
Kolmiloikka 3.
Tommi TuominenP10
Keihäänheitto2., kuulantyöntö
3., kiekonheitto3.
Marko Tuominenmenestyihyollen
vin myösVetoApukisoissa
nelP- l3 lariankielionheitossa
jäs ja kuulantyönnössä
kuudes.

RYSI(EINSANOMAT
SEURAJOHTAJAT
NS.KASYATTAJA.
SEURASSA
KASVATTAJASEURA
EI KIINNOSTA
Nykyajanurheilijaei tunnekoNäin ollen Rvskeentärkeimtiseuturakkautta
siinä määrin. mäksitehtävälisimuodostuukin
että edustaisikotiseutunsa
urns.kasvattajaseuran
rooli.
heiluseuraa
vielä ionkinlaisena
Rvskeelläon huioou-urheilihuippu-urheilijanakin.
Saavu- joita ja heita tuleejätkossakin
tettuaan jonkinlaisia tuloksia
olemaan, mutta jäsenmäärän
nykyajanurheilijaon hakeutunähdenhuippujaon vähän.
massavälittömästinäyttävimSiis nuorisourheilussans.
piin seuroihin.
kasvattajaseurana
RYSKE ON
Usein kylläkin suuretseurat
RAUTAA.
pystyvättarjoamaankinurheilijalle paremplg.
etuja.''
kuin .pieni
köyhä urheilijan alkuperäinen ''OUTO OLIO'
seura.Edellä mainitut edut eiEdellisessä
RYSKEEN SANOvät aina kuitenkaanole ratkaiMIEN numerossa käsiteltiin
sevia asioita seurastalähtemivalmentajaa"outona oliona".
seen.On tapauksia,että alkuMyös muut seuratoiminnan
veperarnenseura on tarJoutunut täjät eli ns. seuraihmisetovat
"outoja olioita". Kaikenvapaamaksamaanuuden seuranlupaamatedut,mutta tästähuoliaikansaurheilulleuhraaviaihmatta urheilijalähtee,sillä onmisiä on todella olemassaia
han esim.kaupunkilaisseurassaheitäkin voitaneen nimittåa
"oudoiksiolioiksi". Näitä "olioleminennäytiävämpää.
Ryske on mvöd kokenut
oita" on valitettavanvähänja
edeliä esitettyjälöikkauksiaja
lisäksikyseinenlaji on vähenävarmastisaajatkossakinkokea.
maanpaln.
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On havaittavissa.
että tällaiKyllä se on niin, että kasvatsetammattimaiset
seuraihmiset tajaseurantoimintojenvetämikaipaavatseuraltaurheilullisia
seenei nykyisinlöydy em "ousaavutuksiaja keskittyvätkin toja
olioitat', vaan-liasvattajans.huippu-urheilupuoleen.
seurantoimintoienvetäiätovat
harrastavienlastenvanhempia.
VANIMMMAT MUKAAN
Vetovastuu kuuluu kuitenkin
MISTA .. SEURATOIMINNAN kaikille vanhemmille.eikä aiVETAJAT
kasvattajaseuran noastaanosalle.
Osallistusinäkin. ellet vielä
tarpeisiin.
ole
Tyypillisiä kasvattajaseuranja mukana,osaltasiohiaaiaksi
anna toisille mahdbllisuus
toimintojaovat ns.lastenurheivälillä
hengähtää.
ja
lukoulu LUK
vähän varttuneempienmonipuolinenliikunjonka yhteydessä KUNTA LUO LIIKUNTA- JA
nanharrastus,
myös tuloksia muistiin kirja- HARRASTUSPAIKAT. SEURA LUO EDELLYTYKSET
taan.
Valitettavanmonillaem.rvh- KILPAILULLE. LASTEN JA
YHTEISHARmiin kuuluvienlastenvanhem- NUORTEN
milla nävttää olevan sellainen RASTUKSILLE SEKÄ OHkäsitys,ena naita "outojaolioi- JAAJAKqULUTUKSEEN.
ta" todella on niin runsaasti. JASENISTO LUO LIIKKUettä nämä tekevät kaiken ja MIS- JA HARRASTUSTARvanhemmatvoivatjättäytyä si- PEET.
vuun odottaenvalmista.

JOHT1OKUNTA

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

Talouä.hoit.
Aila Kuusi

AnjasiImä|ä
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Veikko Uosukainen
Yleisurh.iaost.
Ilpo Bister
Hiihtojaöst.PaavoVesterinen
jaost.JormaVikman
Painonn
Lentopjaost.
Anni Alasentic
KuntojaostoPekkaAlarto
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