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Tammelan Ryske sai lukuisia huomionosoituksia merkkipåivänään. Yksi
merkittävimmistå oli kuvassa oleva Risto Jaakkolan lahjoittama kookas
pronssipokaali, Pokaali on tarkoitettu kunniakiertopalkinnoksi annettuien
ohjeiden mukaisesti. Risto Jaakkolan isä Kalle Jaakkola oli yksi seuran
perustajajäsenistäja ensimmäinenrahastonhoitaja.
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harras- RYSKI,IhIN
Hän korostiterveellisen
MARSSI
tuksenmerkitystänuorenkoko
ikää ajatellen.Urheilijajoukossäv.ja san.
sa tupakointikinon vähäisemErkki Liikanen
pääkuin urheilemattomien
kes8.6.1991
kantaesitys
muken.Kilpailutuo Karvosen
mielekkyyt- Huolta,murhettameissäei näy
kaanharjoitteluun
tä ia antaamotiiviaurheilla.
jalo kilpa kun kutsunasoi.
Doping antoi Karvoselleai- Oi jos voitti TammelanRyske
heen moittia nvkvistäurheilu- rinta riemustarintahankäv.
iohtoa. Se ei blti hänen mukaansa riittävänponnekkaasti Tammela,Tammela
ajanut doping-kiellonja val- Sinävoimammevoittoisaaina.
vonnan täydellisyyttä.Koko- Nuoreturheilijattäällä
nainenurheilijasukupolvi
on jo ponnistavat
ja taallaon hakkapeliittojen
saanutkärsiä kilpaillessaan
rehellisinkei- henki.
harioitellessaan
noin toistenkäyttäessä
kiellettyjä aineitahyväkseen.
jo nousevatlaineet
Pyhäjärven
lausu- iännitvstäne ennustavat.
Juhlantervehdyssanat
nut seurannykyinenpuheen- Meiltå menneeton arkiset
johtaja Mikko Laaksonenloi paineet
kunnioittavankatsauksenseu- isät,äiditkinkannustavat.
ran alkuhistoriaan
ia sieltäurheilussaTammelan Ryskettä Tammela,Tammela
edustaneiden
nimienkaunatä- Sinävoimammevoittoisaaina.
män päivän huippuihinja lu- Nuoreturheilijattäällä
pauksiin päätyen. Erityisesti ponnistavat
Laaksonenkorosti Lasten Ur- täälläon hakkapeliittojen
heilu Koulun eli LUKin merki- henki.
tystä.Paitsiettä se opettaaterveellistäurheilualapsille,pitää Syrjäharjullakuntommepohjaa
se myös heidät kunnollisessa juosten,hiihtäenhoidamme
- Voittejättää lapsen- naln.
seurassa.
pariin, RyskeTammelantietämme
ne huolettaurheiluväen
oli Laaksosen
sanoma.
ohiaa
Ryskeennuorten tanhuajien kovaakuilustavoittohonpäin.
pienimmät esittivät juhlissa
tanhuja.Muusta ohjelmapuo- Tammela,Tammela
lesta vastasi Erkki Liikanen Sinävoimammevoittoisaaina.
Eero Kurjen yhtyeen kanssa. Nuorerurheiliiatraalla
Ansiomerkkienjaon jälkeen ponnistavat
juhla huipentuiErkki Liikasen
taallaon hakkapeliittojen
esittäessä kantaesityksenähenki.
TammelanRyskeellesäveltämänsäja sanoittamansa
Ryskeenmarssin.
Marssion mahtiOlli-PekkaJasu
ja ylväs,kunnioittavapontinen
juhlayleina esitystä
kuunnellut
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Piirin honcirtcrt
Ali-Lekkila.l:sko$lnrälä.
Piirin pronssinenlevyke: Ilpo
Bister, Juha Siitonen,Jorma
Vikman.

Hiihtoliiton hopeinen ansiomerkki:BisterUunonro 1774,
Mäkilä Veikko nro 1772, UoVeikkonro 1773.
sukainen

Hiihtoliiton pronssinenansiomerkki:HovilaRaijanro 2113,
Hovila Veikko nro 2115, KirjavainenRaunonro 2117,KurkikangasLiisa nro 2112, Lllja
Eino nro 2118,Mikkola Raimo
nro2l16, Vesterinen
Paavonro
2114.

Kävelyliitonpronssinenansiomerkki:Eino Salminen.

Seuran hopeinen plaketti:
LaaksonenMikko, Lilja Sirkka,
PalenTapani,Pitkä Keijo, Rämö Kauko,SilmäläAnja,VuorirantaKalevi.

Seuran pronssinen plaketti:
Arola Päivikki, Arola Voitto,
Hirsimäki Eino, Kuusi Aila,
Lehtimäki Keijo, Mikkola Anneli. Mikkola Taru. Mikkola
Tomi, Mäkilä Ilkka, Nyström
Kauko,Rautiainen
Esko,RuottinenHeino,SukkiMartti,Tuominen Pentti,TuominenSirpa,
Vikman lrene.

ansioistaseuran
Pitkäaikaisista
hyväksikukitettiinVähä-Hert
tua Ilmo.
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Tammelan kunnalta seuratukijoilleen.
Lopuksi kiitoli-set kaikill"
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1.ri.!l-t Tarnmelan Rrskeen puuhana.
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reånå seura tarvitsee.jatk*vasti
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RYSKEALKAA KUULUA LOUNAIS-HAMBESTA

PaulanohellaryskeeYksinäisiä.hvvinkin kirk- läisistänousiSM-kisojehpalENNEN SALAMOIDEN LEISKUMISTA
kaitatähtiätoki svitvi 80-luvul- kintokorokkeelle1980-luvulla
lakin tuikkimaan SM- ja jopa Riikka Ali -I* kkala voittamalla
MM-kilpailuissa.Paula Silmö- pronssiaT20-sarjankeihään,li (I00 m aj,pituus,korkeus,7- heitossa
vuonna1989.
voitottelu) teki seurahistoriaa
Rvskeeläiset vleisurheiliiat
tamalla koululaisten maail- ovaf olleet enimmäkseennriomanmestaruuden Espanjan ria tammelalaisia.iotka ovat
Ryskeenyleisurheilijoidenmenestyspiirin ta- joiden harjoittelutottumukset Barcelonassa
pituushypyssä
tu- menestyneet
parhåitennuorten
jottaaina- loksella601. LisäksiPaulaon ja junioreidensa{oissa.Viime
solla oli verraten vähäistä aina 1960-luvulle jäivätliianheikoiksi,
piirin tasollamenestyviäur- voittanut useita suomenmesta- vuosikymmenen alkupuolella
asti. Markku Heikkilän ja Eero Tuomolanval- kin
heilijoita olisi tullut entiseen ruuksiaja SM-mitaleitajuniori- aloitti kuitenkinmyöseräshiemennustyön ansiosta Ryskeen yleisurheilu malliin.
sanolssa.
man varttuneempiryskeeläinen
(myös yleiveteraanisarjoissa
aloitti nousun kohti piirin kärkeä 1960-luvun
jokilpailu-uran,
sessä
sarjassa)
alkupuoliskollaja saavutti huippunsa vuosika on ollut kullalla siloiteltu.
Eino Salminenon voittanutrakymmenen lopulla ja seuraavan kymmenen
ta-ja maantiekävelyssä
mm. l3
alussa,jolloin Ryskeoli valioluokan seurauseisuomenmestaruutta
M50 -M60
den vuosienajan ja eteläisenHämeenvahvin
-sarjoissaja
tehnytyhdenEurooopanja kolmeSuomenennävleisurheiluseura.
tystä. ja vauhdin pitäisi täna
vuonnataaskuulemmakiihtvä
koventuneenharioittelunmv'öLisäksipisteitätoivat ainaKw Eero Tuomola.SUL:nentirä!
ja valmen- kin Hurri Merta ja Matti I'aunen koulutusohjaaja
Harri
Tällä hetkelläRyskeessä
vuosina
on
rila.
Seuraavina
urheiluoEerikkilän
tuli
taia.
Sisulisäjoukon
lisäksikymmenoiston iohtaiaksi ia Markku "Junior" Huhtala ja Markku
'Heikkiläsamoihinäikoihin al- Perttula(100 m 10,3ja 200 m
kunta vähintäänpiirin tasolla
menestyvää
yleisurheilijaa
koi koota ia ohiataTammelan 2l,l), sittemminSVUL:nkou(Paula Silmöki, Terhi Johansuharjoituksis-lutusohjaajaja nykyisin Paula
nuoriayleisurheil
son, Taru Mikkola, Susanna
sa, alkoi ?aRy-lyhennenäkyä Silmälän valmentaia,nostivat
Wkman, Jonna Teperi, Eino
kesäisinisojenkinyleisurheilu- säännöllisestiTaminelan RysSalminen.Tomi Mikkola. Sami
ko- keen edustusasunpalkintokokilpailuientulosluetteloissa
I(uusi, Marko Tuominen,Jussi
rokkeelle SM-kisoissa,kunnes
metillakin sijoituksilla.
Miikilä, Taneli Arola, Pertti
Eerikkälässäleireiltiin tavel- molemmat siirtyivät asumaan
Tampereelle.
Lilja). Heistäsuuriosaon siirtyön ja har- "ia edustamaan
la viikonloppuisin
tvnvt tänä vuonnal6-vuotiaiVielävuonna1972SM-mitaioituksenåärkeissäia kesällä
kun
Ryskeelle,
den sariaan.Jottanäideniunikokoonnuttiin kiikonkylän leitatuli läiässä
ori- ja "myös hieman nuoiemkentällekerrantai kaksiviikos- Ristolhrvbnen oiti Pl6-sarjan
pien Sisulisäikäisten
urheilijansa koviin harjoituksiin.Markku Suomenmestaruudetsekä300
alkujenkilpaurajymähtäisioija Eero opettivat,ohjasivatja metrillä(36,3)että 800 metrillä
keaanja nousujohteiseen
uoloskus "piiskasivatkin"- ja (2.00,6).Senjälkeen urheilijoimuilmaan sekakuoroon
aiautunri'
tulostaalkoi svntvä.VeikkoPu- denmuutotopiskelemaan
vähensimeseln
siiasta.
niinheilleoiisirniclputti (l l0 m äi, iO-ottelu),
Ka- le paikkakunnille
mutta
SM-kilpailuissa,
lyttävähaasteomaksua60- .jir
iervo Tenharåi (korkeus) ja nes-tystä
70-luvunryskeeläisten
nuortcrl
Hannu Mattila (6000 - 10000 Markku Heikkiiänläheskaksi
innostusia kova harioittclum) aloittivat näkymisen Hä- vuosikymmenll.) kestäneen
ja mahtavan valmennustyönja
ascnnc.
meenpiirin ulkopuolellakin
.jtikirnostillrrrrnrcllrl;r
laariclnu()r'et
I liirrccrrpiilirr.ilko
joukko
liasyq!.Joskis asiaantodellainnoslunccn
iloinen

YUODET
MENESTYKSEN

liin "hiilinrurskaLlCii
I-cit<utta
ia kiJ.je;-pI6[l ;iii,.i'* ii ]t;k;
Urheiled(
Liesjärveltäkin,kova harjoitirs 9h yleensä k-ffie fl parhaan
minen on hauskaa, vaikka se
tai kisatia aio iltamvöhällä
ja kamppailipä
joskus
ta- joukossa
on viilillii myös kovaaja vaatijopa ykkössijastä
kaisinHärioitusta
sekin.
Hameensuuvaa!
Uuttera- valmentautuminenlen ja mahtavan- Tampereen
parhaat yleisurheilijat palkitaan syksyllöseuranpikkujoulussa
'.'Rys.keen
alkoi tuottaa tulosta ia 60-lu- Pyrinnön- kanssa.
vunjälkipuoliskolla
ajkoi tulla
Siioitus piirin tilastoissakinia ylgiyrleilu\altden pöättöjiiiii"ssii. Vuoina- 1967 Ryskien pärhaana
hurjaajälkeä.Samassa
viikon- alkoi laskea70-luvunjälkipuo- palkittiin kolminkertaine,nsuomenmestaripirjo
- Kymtitåinen,jonka Harvaihteessaelokuussa vuonna liskolla urheiliioidenvähetessä ri-pari on kaapannutkultatuoliin.',
1967 Ptrjo Kymöliiinen voitti ja osaksimyO-sriinamättömän
kolmeSM,-kultaa
(T l 8 80 m aj. kovan harjoitteluntakia. Sama
pituusja 5-ottelu),Harri Huli- suuntausiatkui 80-luvullaRvstgla, (Pl6 moukari) ja Juha keenpailianvakiintuessa
piirin
Rytkönen(P16 200 rnaj) SM- tilastojenpuoliväliin.Toiminta
l,nt'/hiy'i
hopeaa sekä llpo Hätönen keskittyi viime vuosikymme(nuorten10-ottelu)SM-prons- nellä iähinnä Sisulisäikaisiin
K rkkoahteentie4.
sia.
(alle l4-vuotiaisiin)nuoriin,
Yhteyksien ammattilainen
3 13OOTAMMELA
puhi
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RYSKEENYLEISURHEILIJA.
LUPAUKSIAKAHDEUIA VUOSIKYMMENEUTA
aa

Waiolcvittahuvittaposeoaanuoflt, rtsLzetdtb,bit trluilijoita thderra .n vuosi*t$neneLa-Vatenn&E@biwl *wa on 20

takaa.

(nykyinen lksport-kauppias) Harri Merta ohjattavineen on ryhmittynyt htrjoituspotrettiin kirkonkyliin urheilakentöllä Oikeanpuoleisessa
'udenkuvassaon
suurin osa nykyisestii kaartista leirillä Vierumöenurhciluopistolla huhtikaussa -91.

EsittelemmetässäRyskeen"nykykaartilaisia"lajeineen,saavutuk(vuosineen(1990)ja kahdenviime vuodenparhainetuloksineen
den-89 parastulossuluissa).
J7l
PaulaSilmälä(20.6.lg7l) T20 100nr aj ja pituus.
100 m aj 14,52(14,90),pituus586 (556),kolrniloikkall.'r7,
korkeus( I 65),7-ottelt 4411 (4431).
SM-kilpailut:kolmiloikkal. - 100 m aj 3. -"pituus3. - 60 m aj
f t a l l i kilp.) 4. p itrrrrs(hirllik ilp. ) 5.
pilu! r ! I
I ' r rr L illrrrilttl Il){} ttt itl I
l. ot Lr ' t t r |
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l ir=h ll 1
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;
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l l l l l iit I l. ll/ tl I trHr, ltlt l r r r . 1 1, 1. ' t . ll, H ll, |ilr r r r a , lU r r r . l / l r ,
l rrt h t' ur, ltl tl.lfrt,.l lltcltt . r l/ { } t . t l / Ht
I ' r rr k ilpnrlrrl { I l,l} ,l rrltr'lr r I
l{ l( l r r r J
l( l{ l r r r . '
lriturr: I
h o r lcrrr ' l
'l i ' r l t l ,fohut ni$ on ( I (). |()71) ' l' J 0 pr k ir lr r ok s t r t
-1 .

l(X)rrr.l(X) rrrll{..1tJ.
('l'lt{):l(X) rn 7.
l'rrrkilpirilut
'lhru Mikkola 'l'l tt tl00 rrril | 5(X)rrr.
tl0()rrr1..1.1.4.5
| .5(X)
rrr5.ltt,-l().
I)rr-kilplilut('l'16):l5(X)rn 4.
.lonna'l'eperi(6.9. | 976)1'16tl00ja I 500 nr.
U00rrr2.42.80.
(Tl4): 800 rn 6.
Prn-kilpailut

Eino Salminen(18.3.1928)M60 kävelyurheilu.
SuomenennätyksetM55-sarjassa:3 kin ratakävely14.50 (086
Euroopan ennätys),5 km ratakävely25.58 (-86) ja 20 km
maantiekävely.
rrrqcrrf,rv^ovvrJ
L49.31
r.a/.J
r (-87).
\-ar/,
\
Veteraanisarjojen
suomenmestaruuksia
l3 ja f me hopeamitalia
vuosilta
vuosiltalyözvuosrfta
19821982- 1990.
Kolmenopeamltalla
hopeamitalia
hopeamitalia
Pohioismaiden
ronJolsmaloen
mestamesta1990.
tyyu. Kolme
ruuskilpailuista- Yleisen sarjan piirinmestaruuskilpailujen hopea-

rnitaleiianeljäja pro,rssimitaleitå
kolme.
'lilnl Mlkkolu (|l.Il.l()71) l'lO Pikrrjrurksrrt
j:rhypyt,
, l,'r/, .'(lottt'' l,t)tl,ililttttr(rJl. kolttt
| .),7fi,sciviis
nilkir
"'
l1,llf
tIlHt kulrrtrhrikIrr.l.prtrrrrr
Ftn lrillrirllttl
fr l(10rrr /
tl
,luållMahilåI.rf! ltl/tIl'l(r f{(xl .t(}(xtrrr
lll{}ll rrr t.r 1/,.rlt,.t(XXlrrr (() ll.l,l )
jrrlrypyt.
!{altrlhuurl tlfr / lt)'/(r)Pl6piku.jrroksrrt
pirrrrrs
l(l(l rrr l-',/rJ(l l,l,l) .l(X)nr 442,07(4.1,27),
5.1ttr.515l.
kutkt'tt',lfrt 1155),kglrrrilpikkl10.92( l()..1t)1.
-l ptlclu 2.](/7
t J(l(r')
t
l'rn I'rlpirrlrrl
lltl.lt: piturrsl. 4-ottclu2. - 100rtr6. - 300 nr 6.
'liurrttlrtclt
( 19.5. 1976)l' 16 kuulaia kiekko.
Mttrko
Kuulrr| 1.l.l ( | l..l2l,kickko43.3tt(37.86);
keihäs39.28(38.4tt).
(l'l.l); kuula7, - kiekko14.
SM kilprrrlrrt
(lDl4):kuula3. - kiekko3.
l'rrrkilpirrlul
'liurrfi Ärokr ( 10.5.lt)76)P l6 pikajuoksut
ja hypyt.
l)ituus5.10.kolrrriloikka
I1.00(10.05).
(Pl4): kolmiloikka3.
Pnr-kilplilut
Perttil,i[it l' 16 800- 2 000 m, hiihto.
2 000 nr ().51,69.
(Pl4):2 000 m 5.
Pm-kilpailut

MUISTOJAMENNEEN
TALVENLUMIUTA
Mennyt talvi on katsottavaJarhaimmaksihiihtoåtvöt<siviiteen vuoteen.Pakkanenei pelotta'
i""ta oli marraskuun puolivälistä huhti'
""iiu
[""ii ufXuun riittävästi, Hakkapeliitta- ja Fin'
iunAiuniihdotkin pystyttiin vie-määnläpi täys'
mittaisina hiihtoina pitkään aikaan.
lePäsi läKilpailumenestYs
ikämieshiihtänuorten
hinnä
ia
-Ville
Vesterinen
iien harteilla.
'voittikaikki käYmänsä
25 kilja
pailua,ioista4 dli kansallista
meHYvään
kansäinvälistä.
2
nestvkseen
YlsivätmYösSanna
HannuHovila,Sami
Tuo'minen.
Honkala ia Pertti Lilja. Kunniiiioitus on mYösPek'
oitettava
Ihminenhänon aikojenalus- Ville Vesterinen Ryskee
n hiihtomestaruuskisoien löhdössii'
ka Puran-viides sija 90 km
sa luotu liikkumaan jalan ja
hiihdossa.
Pirkan
mittaisessa
Tammelan hiihtostadionon
kehon
tekemään ttYötä oman Kenon
ovat olleet tekemään
Harioittelumäärät
kohentunut'
iälleen entisestään
voimilla. NykYisen.. .korkean
kilPailumesuhteessa
suorassa
ja ajanotLämmin kuuluttamoåvullaliikkuminen
tällätasolla'harloit- teknolosian
tal- nestvkseen
oli ensimmäistä
torakennus
paikasti toiseenja tYön teko
suhdetta
oikeata
levon
teluå
ia
ostavea kävtössäia RYskeen
lukuunottava"ikeata
Ylittää,kunhanei harvoiaammatteja
mat kailiit lähiö-jå maalikellot on
Ponkipeänä. matta ei aiheutafYYsisiä
jakilpaile
harioittele
jotta ihmistenluusto
saivatkilpailujentoimitsijoilta Haiioitusvaiheenmuuttuessanistuksia,
suuret kiitokset. Kuntoradan pitääaloittaavarovastietteivä.tJa
hYvässä
rry_v
ja lihaksisto
llnaKSlslo pysyvar
PYsYvät
-suorittaa
"kunnossa
tasoitetkYllin
k
oohia saatiinsYksYllä
iuorittaa
tuletj
tuled
kunnossa
kohtuuttomastt'
kipeYdY
käytös- 'iäsenet
tuu,iot"n latupohjaa.oli
un9!i_u_
liikuntaa
on ollut monipuolista
h-iihtoleiri
Saariseiän
sa 4"km verrän,losin valaistamattä voimistelun ja verrYttelYn
harjoituskauden
eräänlainen
vain
käYtössä
rnuton osa oli
Mui stakohokohtaja kiihoke fvksYi- nal auttavaavai kutusta.
päiväsaikaan.
ja kuinka
sYiitte
mitä
myös
i<aa
katkaisten
' Kunhan valaistus saadaan seen harmäuteen
palion.
ja tietotoneohjel- normaalinkoulu-ja tYörYtmin ' H vvät vanhemmal ,hi i hto on
iatko-osalle
valkeaan
ulkolsetPult- alkavan kaamoksen
mineenhankittua,
soia revontulien välirieurheilua,mutta Yhdet
teet isojenkin.kilpailujenpitä- hämärvvteent4ivaalla'
lajin harpivat
riittävät
välineet
tanssiiir-LaPin
miselleovat olemassa.
tarEnsi syksYn{ ihtoleirimat- i astukseen.S i tä enemmän a
seuran
Hiihtoiaostojärjesti
har.i ,ri tusten
.i
-kriudetkilPai- kallcmahtrrti
hiihto- vi ti rl rni nnosttrsta
mrrtrtantiit
omia kiipailuia
k i l trrri l rri t' rrvi i l i nc- i l t vi rrtl sl{ y s ht ' t ' liir s ii iv i t t r i t t i t i s
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Kansainvälistyminen
HiihtoleimansaRvskeeläiseen
Pirkka Kirjavaimenestykseen,
sen hiihtäessämitaleilleAustralian avoimissamestaruuskilpailuissaviime elokuussaja
ottaessavoittoViile Vesterisen
Ylläksenja Kittiia sariassaan
hiihtokiian Iansainvälisissä
soissapääsiäisen
PYhinä.
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dossasekä60 metrinPikamatnammejo mönenvuodenajan. viää.

koillahiihtolomanaikoihin.

PaavoVesterinen VeikkoHovita rasvamestarinakansanhiihtoillassa'

KUNTOILIJALLE
Kuntoilijakin on joskus eläLiikunnallinen tavoite
M i tcnkähänitsesimäärittelisit?
mänsäkalkkiviivoilla.Kun sielllarrastanliikuntaasenvelran, antaa sitä lähesyleispätevästi
cttri ruumiinkuntonipysyyyllä. kaikille ia erityiiesti hänelle, lä olet, tiedät varmastikuntoiionka kåpalle'iokin liikunta- lun tehneenelämäsitaaksejääNiinkö?
muoto soriii hvvin. Hiihto esi- neetkierroksettavallistaarvokAiempina vuosikymmeninä
on ollut
jir -satoinatyö-tarjosi käyttöä merkiksiiopii iiti kenellevain. kaammiksi.Elämässäsi
kcholleja ajalle monta tuntia Opettaianavoin sanoa, että laatua.Sitä samaalaatua mitä
vrrrrrokauden
24:stä tunnista.krintoiiuon estänvtminuatule- uupumuson tuonut otsahiessä
'l'rrurnrelassa
tuskin puhuttiin mastahenkisestiiiikuntarajoit- tehdyn työpäivän iltaan. Kun
mitä keveämmin joskus en enää pysty liikkuai- teiseksi
kuntoilusta
hakkapeliittojen
ja
suksisujuusitä maantai kunjo näenmaalinaunousee
nyt.
Monesta
tossu
klirn. Toisin on
lenia.Op- han, saattaaajatuksissanihysvvstäkehol- selkeämpänä"aiatus
Irurlomastamme
jää
kuntcii- vinkin olla merkittävänämuismyös
diatelleä
työaikana
lcnrnre
nykyäån
nilaita
'kehotukset
että tulitona taaksejääneestä,
Irrrrioitteitavähän ia nekin iussa påtee, että
pahan
yksi
maraedes
iuostua
junnaavat
esimerkki
mutta
yk"sipuolisia.
ovat
hvttvsiä
,r*,-iin
Kuinkahan monta prosenttiaon elefaniti.Tämän voit muis- ion. täi - se oli vuosi 1982,
tai tehtaas- kun hiihdin ensimmäisenkervain istuuja pyö- taa myösvirastossa
suornalaisista
toimiessasi. ran Finlandian.On sekin parittclcekvnää kahdeksantunti-saesimiesasemassa
istriuautonratissatai sei- Liikunnanon aivanviime ai- rempi kuin ei mitään pienen
scrrsa,
Toisekseenkoina todettukiistattaParanta- ihmisen muistoissa.Merkittäsoo sorvinääressä?
suorittajää paljon.Sitäme van luiden ja nivelten kuntoa. vän kuntotapahtuman
vapaa-aikaa
v,rirrrmetävttää monella har- Sekun vilkastuttaaverenja ki- minen antanee aika-arvoa
lukemalla, katso- vennäistenkiertoamyös luissa. myöstaaksejäänelleajallesi.
rirstuksella:'
Arvoisa kuntoilija. Arvelen,
Sanonta "urheilija ei tervettä
rrrirllatöllöä, kossuttelemalla,
jouten päivää näe", on syytä rajata ettäolet ymmärtänytjotain eläliikkumalla
tai vaikkapa
ollcn.
fieneen himoliikkujien ryh- mässäsihyvin arvokkaasti.Pidä
Kuntoilija- millä perusteil- inään eikä niinkäänkaikkiin. ruumiinja hengenkuntoasijatkossakinyllä. Ota vielä siippasi,
la liikuntatuo arvoasilleajalle Yleistääei pidä.
lapsesi, naapurisi,mummosi,
rrrikäsinulleon kaikenkaikkiVälillisesti kuntoilu nostaa hdilasiine. mukaan.Avaa heiiran annettu?Sinullaon jokin
uusiarvoasSinäpyritjolla- ikääsi.Ja miten? Siten että et dänkinelämäänsä
kuntoilutavoite.
muodolla täytä aikaasi liikuntaa tuh- teikko, ionka liikuntatavoite
kin liikkumistavalla,
ci väliä,saamaanveretkiertä- mämmilla asioilla. Sen sijaan tuo. Järjöstettyäliikuntatarjonei voine taa näyttääriittävänviikon j9rriiänparikolmekertaaviikos- liikunta suoranaisesti
py- siirtää elämäsi kalkkiviivoja ka päivälle.Ellet uskovilkaise
sukroppasijoka
soppeenja
tietyn tuonnemmaksi.Runsasliikku- Forlsan Lehteä. Omaehtoinen
ril näin saavuttamaan
krrrrtolason.
Sinullavoi olla ta- minennäettuottaavapaitahap- kuntoilu täyttääjoidenkin ohja peroksideja
li- jelman. Toisilla se paikkaaja
voiltccnaionkin merkittävänpiradikaaleja
järjestettyäliikuntatai jopa kil- haksiinia ne vanhettavatmeitä. täydentää
krrrrtotupahiunran
joita
Kuntoiletmitenvain,
toimintaa.
haitta-aineiden,
Kun olct Näidenliipivicrrtincn.
Itrrrlrrrr
jonkin ver- onnittelesiitä itseäsi.Kuntoilija
r\('ltiurutitscllcsiiottkittkttn- rncihinrnuodostuu
vaikutuk- - onnittelutitsellesi,onnittelut
litpuukscssa,
oit't tnttlnut rarr.joka
Ioilrrllrvoiltccn.
viihcntiiätai kaikille.
Ylcertsii sil voit krritcrrkirr
uiku-urvtxt.
clttrniillrsi
llirpl 6
trrorriprtolise
ltsetlitttli tttittitttoirlit
M. Sukki
hrrrtortkitrlitvoilk'ctt
tttttita oulluju erilok'rrvtttrttistitttNlA,I
netr siiltctt

LENTOPALLOA
kaudellaI99OI 9l
osallistuivat
lentopalloiliiat
TammelanRvskeen
5-sariaantdndetta ioukkueellä.I-ioukkue koostui pääosiltaan
suurinosaoli junioreita.
konkareistä
vanhöista
ia 2-ioukkueessa
mukaitavoitteiden
kovinkaan
viimekauäellaei ollut
Menestvs
nen. HunippilanYri I voitti lohkon,jossa pelasimme.Yri l:ssä
pelasisuuribsaedelliskauden
KoiiärveiKunnon3-sarjajoukkueen
sarjaIuovutettua
KoiiärvenKunnonkolmossariaporukan
belaaiia.
viidesjakakkonenkahdeksas.
liioukkueoli sarjassa
baikkansa.
' Seuraavallä
5kaudelleon åvoitteenammesaada2joukkuetta
Myösjunioriporukkaikämiessarjaan.
sariaan,sekämahdollinen
äloitetaansyksyllä.
toiininnankäynnistäminen
on tarkoituspitää harioituksiamuutamankerran
Kesäkaudeila
sekä ulkona että sisällä
kuussaoallotuntumansäilvtiämiseksi,
mukaan.'Josolet halukastulemaanmukaan,
mahdollisuuksien
seuraailmoitteluammeForssanLehdenseuratoimintapalstalla'

JUNIORITOIMINTAA?
junioritoiTävtäoheinenkuponki,iossakartoitammekiinnostusta
lieskenarvomme2 kpl urheilukasseja.
mi'ntaan.Vastannäiden
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Juhlakisoientulokset

T 16 korkeus: 1. Susanna pani Mäkelä FoSa53.17.5, 5.
j ärjestekunniaksi
Juhlavuoden
SeppoVastamäkiYY 53.56.4,
kil- VikmanTammRy150.
tyt avoimetpiirikunnalliset
pituus:
6. iho BisterTammRy54.52.3,
Pall.
Anniina
T
12
dailut keräsivät kohtalaisen
oli mu FoSa'413,2.SaraMutikai- 7. PaavoVesterinenTammRy
Uutuutena
bsallistuiaioukon.
ReiioBisterTammeri laieiösäiäriestettyLounais- nen FoSa374,3. Christinevon 55.24.4.8.
BisterFoSa
itt<t<a
Lajeina HartmanYPY 348,4. Anniina Rv 55.24.4.9.
HämöenHaia-t<itpailu.
Aaltonen
Aarne
10.
56.33.2,
San5.
348,
TammRy
Vikman
oli Kaukjärven ympärijuoksu,
Forssa5'7.24.2,1l. KaukoLes20 m na TuominenTammRy313.
voimanosto,nopeustesti
N keihäs:1. LuukkalaElina kinenFoA 58.54.1,12.Raimo
lähdöiläia tikanheitlentävällä
Mikkola TammRy 1.02.11.7,
VesilVisa31.38.
to,
13. Heikki KankaanpääJoJä
LYYtikäiTimo
1.
M
seiväs:
Silmälä
N Pituus: 1. Paula
1.02.47.8,14. Kalevi Rantala
nenYu-Team420.
TammRv537.
1.11.25.4.
FoA
Kulma1.
Tomi
m:
14
300
P
g:
Laine
M Keihas800 1.Jari
Voimannostoalle 65 kg: 1.
FoSa 68.70, 2. JohanSutinen la FoSa45.2.
P l2 pituus:I . JarnoKantelus Mikko Tiensuu130kg.
YPY 59.80,3. Kimmo KuusiVoimannostoalle 80 kg: 1.
TammRv401.2.JuhaNurmisnenHämKisa59.46.
Vänttinen280 kg, 2. TaPio
Jere
TuomiTommi
400,
3.
to
FoSa
Riikol.
Jenni
T 14 Pituus:
nen FoSa414,2. Kada Moisio nen TammRv 376. 4. Mika- Miettinen 235 ks..
-alle 95 kg: t.
Voimannosto
Matti Moisio-TammRv353, 5.
TammRv372.
T 14 300 m: l. JenniRiiko- SauliHakalaTammRy346,6. Jvrki Tokko 350 ke, 2. Mika
nenFoSa48;7,2.2. KadaMoi- Ville VesterinenTammRv 334, Kauranen330 ke.
Tikanheitto,näiset:l. Riikka
sio TammRy49.6,3.Annmari 7. HannuHovilaTammRY332,
3l pist.
Ali-Lekkala
TammJvlhänkangas
Jukka
8.
55.3.
HieneriTanimRv
-Laaksonen Tikanheitto,miehet:1. Harri
Antti
T 12 300: i. Petra Tuura Rv 318. 9.
Merta 41 pist.
FoSa 49.7, 2. Anniina Palmu TämmRy304.
T 10 Lentävä20 m: 1. Sanna
FoSa 52.0, 3. Christienvon
HAKA
LOUNAIS.HÄUBNN
2. SaanaMutikaiTuominen,
4.
Sara
53.6,
Hartman YPY
nen.
MutikainenFoSa54.0, 5. Anympärijuoksu, T 12: l. AnniinaPalmu,2.
Kaukiärven
"1.
niinaVkman TammRY54.5.
SäutJ FoSa SannaMutikainen.
Maire
naiset:
P 16 300 m: 1. JussiMäkilä
2. Maija Virtanen
1.03.36.4,
P 12: l. JuhaNurmisto.
Kuusi
Sami
2.
40.8.
TammRv
1.59.
1.3
Forssa
P 14: l. Tomi Kulmala.
TammRv43.3.3.NiklasHalme
ympärijuoksu, P 16:1.SamiKuusi,2. Niklas
Kaukiärven
FoSa44.4.
Fo- Halme.
Anssil{eilnanen
P 12 300 m: 1.JuhaNurmis- miehet:"1.
JoukoVastamäki Miehet:l. Tomi Mikkola,2.
50.08.9,2.
Sa
Kantelus
Jarno
48.2,2.
to FoSa
3. Eero Hä- JuhaSiltanen.
TammRv49.9,3.Ville Vesteri- Somero50.35.20,
4. TaHäKi
51.03.1,
mäläinen
4.
Hannu
51.4,
TarirmRv
nen
Hovila TamriRy 58.2,5. Antti
LaaksonenTammRy 58.7, 6.
SauliHakalaTammRY58.8,7.
TammRY
Jukka Jylhänkangas
Puu-ja sorakulietukset
1.01.0.8. Mit<a-MattiMoisio
P uh.949 -3 1 3 3 6 4
TammRy1.02.2.
P 16 kuula:1.TeemuSaukoniemi FoA 13.96, 2. Marko
TuominenTammRY 12.32, 3.
SamiKuusiTammRY10'44,4-

PerttilGngasniemi

KariKangasniemi
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