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LUKIJALLE!

Tammelan Ryske r.y:n lähettäessä
julkisuuteen nyt ensimmäisen nume-

ron Ryskeen-,Sanomia to'ivomme, että

se herättää yleisön mielenkiintoa ia
ffia kannatusta osakseen.

Lehtemrne ei halua toimia kaupal-

lisessa mie'le,ssä eikä mainoslehtenä,

vaan pyrkii kertomaan Tarnrnelan

Ryskeen toimintaa, sekä rnyös rys-
keeläisten harra;stuksis ta ia pyrkirnyk-

si,stä. Ryskeen-Sanomat, joka on jo-

kaisen Tammelan asukkaan ornaisuut-

ta, tulee ilmestymään tarvittaessa.
, Pyrkimyksemme on jokaisessa mr-

merossa tarjota mahdollisimman mo-

nelle jcitakin. Toivomme, että lehtem-

rne saa viitteitä ia hyviä ehdo,tuksia

niiden taholta jotka sitä lukevat, Rys-

keen-Sanomat on valmis palve,lemaan

kaikin mahdollisin tavo,in (Nnan paik-

kakuntansa asu,kka,ita.

Lehtemme on låhtenyt liikkee,lle.
,Kuinka jatkossa tulee käymään, or

kokonaan riippuvainen siitä, missä

määrin lehtemrne asiaan ollaan kiin-

nostuneita. Odotarnme parasta.

Hyvää kevättä kaikille levikki-

alueemme asukkaille.

RYSKEEIT-SANOMAT

Kultaseppä - l(slloseppä

PHHKKOSELLH
niitä on

Hankittepa sitten

KELLOI{ - KORUN -

LAHJAII - KTHLAT -

SILMALASIT

Poiketkaa liikkeessämme.

Monipuolisista valikoimistamme

ostatte tarvitsemanne edullisesti.

E. PÄÄKKÖNEN
Forssa, Puistolinna
Puh. 1 1 099

Optikko - Jalo,kivihiorno

Mikä on SVUL ja Tammelan Ryske -
mitä ne tekevät - mihin ne pyrkivät ?

Tammelan Ryske on yksi S,uo-
rnen Valtakunnan Urheiluliiton
1400 jäsenseuran joukossa. Kaikki
seuramme jäsenet eivät kuitenkaan
ole tulleet ajat'elleeksi mikä oikein
on SVUL - mitä se tekee - mihin
se pyrkii? Tahdomrne näin rnuuta-
min sanoin selvitellä tämän S,uo-
men suurimman urheilujärjestön
kokoonpanoa.

SVUL:n jäsenmäärä on yli
600,.0,00 henkilöjäsentä. SVUL:n
jäsenistöön kuuluu yli 20'0.0,00 aL-
le 16 vuotiasta poikaa ja tyttöå.
Puolet maamme pojista ja kolman-
nes tytöistä on jäsenenä jossain.ur-
he iluseuroistamme.

,SVUL:n ko,rkein toimeenpano-
elin on Liittohallitus, ko,rkein pää-
täntäelin Liittokokous, johon
,SVUL:n piirit va,litsevat omat
edustaj ansa. Liittoko,kouksessa ovat
asioista p'äåttåmdssä piirien edus-
tajien lisäksi erikoisliittojen edus-
tajat. SVUL:n toirniston alaisina
huolehtii l8 piiriä kenttätyöstä pii-
rin puitteissa, sekä välittäjinä suu-
ri,mman työn tekeviin, joina ovat,
urheiluseurat.

Flarvoinpa jonkun urheiluseu-
ran jäsen tulee ajatelleeksi miten
suuressa koneistossa hän on yhtenä
tattaanta. Koneistossa, joka pyörit-
täa valtavia urheilun haruastaja-
joukkolu, ju pääosiltaan oapaaöh-
toisen johtajajoukon voimin.

SVUL:n organisatiossa

ERIKO'ISLIITOT
johtavat ja valvovat kentillä tapah-
tuvaa toimin taa. Ne hoitavat maan
edustusurheilun ja kansainväliset
suhteet. Ne huolehtivat edustus-
urheilijoiden koulutuksesta ja val-
mennuksesta sekä kouluttavat joh-
tajia ja valmentajia kenttätyöhön.

PIIRIT
johtavat ja valvovat oman piirinsä
alueella tapahtuvaa kenttätyötä se-
kä tukevat alueensa :seuroj€n toi-
mintaa. Ne käynnistävät monita-
hoisen koulutus- ja valistustyön
alueellaan sekä ylläpit åvåt eri ur-
heilualo,jen toimintaa.

SEURAT
suoritt avat varsinaisen kenttätyön.
Ne huolehtivat suuren jäsenistön
liikuntaharrastuksen herättämises-
tå, sen jatkuvasta harrastamisesta
ja antavat jäsenilleen mahdolli-
suuden monipu,oliseen ja kasvatta-
vaart seuratoimintaart. Seuro,jen
työ tå:htåå liittojen ja piirien ryö-
suunnitelmien toteuttamiseen jä-
sentensä keskuudessa.

TAMME,LAI\ RYSiKE
' Seuran kotipaikka on T'ammela.
Seuran tarkoituksena on edistää ja
kohottaa liikuntakasvatusta toi-
minta-alueellaan, innostaa jäse-
niään ja muitakin henkilöitä toi-
mrmaan seuran päämäärien hyväk-
si sekä työskennellä o,ikean urhei-
luhengen juurruttamiseksi jäsenis-
töönsä.

Tammelan Ryske on tammela-
laisten seura. Niiden Tammelan
urheilusta kiinnostuneiden asuk-
kaiden seura, jotka todella pitä-
våt o,maa kuntaansa arvossa ja
urheilun saralla tekevät kotikun-
taansa tunnetuksi edustamalla ko-
tiseutu aart.

Tammelan Ryskeen toimintapii-
riin 'kuuluvat seuraavat urheilu-
rnuodot: hiihto, yleisurheilu, pai-
nonnosto, p,esäpallo, kuntourheilu.
Lisäksi seura kuuluu SVUL:n nuo-
riin ja seuralla o,n talousjaosto.

FORSSAN-
TAM M ELAN

OSUUSKASSA

TAMMELA

PORRAS
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TYYESTÄ PUUHUN
o l{uoren urheilijanalun, joka
vartuttuaan aiköo kilpailla ja saa-
vuttaa tuloksia, on muistettava, et-
tå tyvestä puuhun noustaan. Hä-
nen on käytåvå läpi monipuolinen
ja kehitt ävä uliifuntakorilu" saa-
dakseen itselleen kunnollisen p'e-
rustan mille voi rakent aa ajan ku-
luessa harioittelunsa.

Monipuälitten liikunta on alku-
aikoina jo tarpeellista senkin ta-
kia, että vältyttäisiin psyykillisesti
ns. loppuunpalamiselta. T.,iian yk-
sipuolinen liikunta saa myös ajan
mittaan aikaan sen, ettei tavalli-
sesta liikunnasta poikke avia liik-
keitä osata oikeir ja tehokkaasti
suorittaa.
o Yleisurheilun aivan alun, pe-
rustan, muodostavat: perusjuoksu
(vapaa luonnollinen juoksu), p'e-
rushyppy (loikkaaminen) ja perus-
heitto (raskaammanpuoleisen pal-
lon tai kiven heitto). Näitä kaik-
kia kolmea on tehtävä runsaasti,
niin että opitaan suoritus vaisto-
maiseksi ja luonnolliseksi.

Monipuoliseen liikuntakoulu-
tukseen kuuluu näiden perusjuttu-
j.l lisäksi paljon rnuutakin, kuten
esim. voimistelu, painonnosto, hiih-
to ja yleensä kaikki fyysillistä kun-
toa' kohott avat harjoitusmuodot.
Kun on aikaa myöten saavutettu
peruskunto ja perussuoritustaito,
niin näiden vataart voidaan raken-
taa valmennus ja saavuttaa kestävä
kilpailukunto.
o Suunnitelman mukaiseen har-
joitteluun voivat nuo,ret ryhtyä
noin 15-16 vuoden iässä. Tästä
varsinaiseen valmentautumiseen to-
simielessä siirtyminen tapahtuu ai-
vankuin huoma amatta. Harjoituk-
set pitää ottaa heti alusta alkaen
pitkällä tähtäimellä. Sen tulee ol-
la tasaisesti housevaa ja alussa
mieluimmin liian helppoa kuin
raskasta, sillä silloin jäå varaa har-
joitusten koventamiseen tarpeen
tullen. Jor äkillisesti nostetaan har-
joitus liian korkealle ennenkuin
on käyty läpi pitempiaikainen pe-
rusteellinen harjoitusjakso, niin on
vaara olemassa, että koko harjoit-
telu on lopetettava. O'n rnyöskin

muis te ttav a, ettei harjoitusker tojen
lukum åårå sinänsä ratkaise harjoi-
tuksen kovuu tta, vaan sen luonne
miten on harjoiteltu. Parernpi on-
kin harjoittelu suorittaa lyhytaikai-
sesti ja "rajusti" kuin kauan kes-
tåvanå ns. laajarta harjoitteluna.
Tällainen lyhytaikainen ja ,raju>
harjoittelu on todella kehittävää,
sillä siinähän lihakset, ja elimistö
joutuvat juuri oikealla tavalla
työskentelemaart varsinaiseen kil-
pailusuoritukseen nähden. Eihän
jokapäiväisessä elämässäkään tar-
vittavia ryökaluja opita käyttä-
mään ellei' niillä" työsliennellä.
o Nuorukaiset! Rientäkää ulos
maastoor, luontoon oppimaart lii-
kunnan perusta. Liikkukaa siellä
vapaasti juosten ja hyppien sekä
hiihtäen, yli kivien ja kantojen se-
kä mäkien. Siellä voi telmiä ja tun-
tea todellista liikunnan riemua.
Harjoitus ulkona luonnossa on va-
paata, monipuolista, hauskaa ja li-
säksi kehitt åvåå. Siellä ei luonrai-
sia liikuntavaistoja hiiåritse mit-
kään haitalliset sivutekijät. Kaikki
urheilulajit perustuvat 

- 
luonnolli-

seen ja vapaaseen, eri ruumiinosi-
en ja lihasryhmien jiirjestelmälli-
seen yhteistoimin taan liikkeessä.

Juuri tästä syystä urheilu on har-
rastus'muoto, joka hakee vertais-
taan.

Sähköalan erikoisliike

Sahkö-Sampo

Nykyään urheilijain keskuudes-
sa puhutaan uudesta rnuotitaudis-
ta rrluu,väsymyksestär'. Tämä uusi
taudin määrittely on erään talvi-
s,€n leirin tuotetta. Pari juoksijuu
oli leirin aikana käymässä lääkä-
rissä apua hakemassa kipeille ja-
loilleen. Lääkäri jutteli kaikenlai-
sia mukavia juttuja poikien jul-
koj a tutkiessaan ja sanoi lopuksi:
,',Se on sil'lä lailla pojat, ettå rasta
ja teräs väsyvåt ajan kanssa ja niin
myös luu väsyy kun sitä liikaa ra-
si tetaan.

Erona näillä kuitenkin on se"
että luu pystyy p'arantamaan itsen-
sä, mutta rauta ja teräs eivät sitä
rDysty tekemään".

Tämän jälkeen sitten pojat lei-
rin aikana" alkoi vat leikiilaän vit-
sailla t oisilleen, jo* harjoittelu ei
cikein hyvin luistanut, että nyt on
kysymyksessä luuväsyrnys ja
siitä syystä tulokset eivät vielä ole
odotettuj a.

Tuli mieleen tästä luuväsvmvk-
sestä puheen ollen, et tä ,rseiå k.*-
kustell aart ur-heilun terveellisyydes-
tå ja vahingollisuudesta. Monissa
tapauksissa urheilu on" iiuttanut ih-
mistä parantamaan itsensä (allekir-
joittanut yksi niistä) ja päinvas-
toin moni ei o,le malttanut olla
urheilematta kielloista huolim atta
ja on näin tehnyt itselleen vahin-
koa.

trIikä sitten on totuus urheilun
terveellisyydestä tai va,hingollisuu-
desta. S'e lienee hyvinkin pyöreä
määritelmä, sillä tiede ei ole to-
dennut, että urheilu olisi terveel.'le
nuorukaiselle tai tytölle vahingol-
lista. Näin ollen jokainen terve
tyttö ja nuorukainen voi urheilla
hyvällä omallatunnolla o,maksi
i,lokseen ja kilpailuviettinsä tyy-
dyttämiseksi. Luot i .

Forssal-

Tammelan

clJoin voi voi ?ncriotua voille

Lamalan Osuusmeijeri
TAMMELA

Puh. 40 032

FO'+ssA
Sibeliuksenk. 1

Puh. 1 1 365

Seästöpankki

T:mi FORA
sÄHKÖ- JA VESTJOHTO-

AI,AN LIIKB.

ltl
ilt
ll
I

Kotiseudun varat

kotiseudun hyväksi.
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Saksan FoRD-tehtaiden ylpein saavutus
Taunus 20 M 0,r nyt markkinoilla.
Taunus 20 M rnaksaa 2-ovisena vain

12.380: ja 4-ovisena 12.950:- .
Ottakaa, nämä hinnat ja tiedot ver-
tailupohjaksenne valitessanne luotet-
tavaa matkavaunua.

RYSKE]Eh[
URHEILUKOULU aloittaa toi-
mintansa Tammelan urheiluken-
tällä heti koulujen päätyttyä kesä-
kuun alussa. Urheilukoulu on tar-
koitettu nuorille tytöille ja pojille.

Urheilukoulussa opetet aän pe-
ruskuntoasioita, yleisurheilua, tAh-
dään retkiä ja syksyllä tietysti on
koulun päättäjäiset jolloin jaetaan
ahkeruus ym. palkintoja. Ohj aaji-
na tulevat toimim aarl^ seuran val-
m,enta jut.

MAATALO U S.
KAU PPA
Forssa. Kartanonk. 6
Puh. 11 218 LI  220'

MYY MAATALOUSALAI\
TARVIKKEITA

RYSKE E N LAVA
Lou'nais-FIämeen suosittu tanssi-
paikka tarjoaa jäIleen tulevana
kesänä valioyhtyeitten myötäile-
mänä kauden huippuiskelmäuu-
tuudet.

AVAJAISET 15. 5. klo 20
Laaja paikoitusalue välittömässä
läheisYYdessä' 

RYSKE

F ero Tuornola:

MAAISTOJUOKSUKAUSI
ON OYEttA

Lumet ovat jälleen sulaneet ja
niinpä urheilijat pääsevät käyttä-
mään maaston suomia etuja har-
joittelussaan. O'n lisäksi huomatta-
va, että siinä ei tarvita erikoista ra-
dan valmistelua, eikä erikoisempia
vdlineitä vaan ldheinen metsä ja
niityt kelpaavat tarkoitukseen.

Maastojuo,ksun avulla saavute-
taan helposti fyysillinen ikunto.

Sentakia se sopii kaikkeen urhei-
luun alkumuodoksi. Myöhemmissä-
kin vaiheissa kuuluu maastojuok-
su kaikille urheilijoille huolimat-
ta erikoistumisesta johonkin muu-
hun lajiin. S'e on eräs tärkeimpiä
pohjakunnon yl'läpitäjiä. Ennen-
kaikkea maastojuoksun pitäisi ol-
la massojen harrastus- ja kilpailu-
laj i.

Mikä onkaan sen nautittavam-
paa kuin samoileminen viileässä
metsässä kuumana kesäpäivänä tai
i l lal la juosten ja kävellen. Seurat
järjest åvåt parhaillaan jäsentenvä-
lisiä kilpai,luja maastojuoksussa ja
heti perään seuraatat ns. arvokil-

5fr I'T JX*?' ff'älT n"?' i:iäi åä
suuret rnååråt osanottajia mukaan
hakemaart peruskunto,a. Samalla
näistä tilaisuuksista tulisi hyvä läh-
tölaukaus koko kesätoiminnalle.
Huom attavaa or, että myös nais-
urheilijoille tämä maasto'lenkkeily
sopii yhtä hyvin kuin 'miehil'lekin.
On vain muistettava, että ei mat-
ka >tapa> vaan vauhti.

Riippuen nraaston ominaisuuk-
sista, pehmeä, kova jt.., sen mu-
kaan se vaatii juoksijalta huomio-
,ta kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Hänen on nopeasti pystyttävä
ratkaisemaan mikä on helpoin ja
vaarattomin tapa eteen tulevien
esteitten ylitykseen. Tekniikka
maastojuoksussa on yleensä sama

'kuin sileällä keskipitkil lä ja pitkil-
lä matkoilla. Tietysti maasto,n
nousut ja laskut sekä pohjan laatu
osittain vaativat vaihtelevaa te'k-
niikkaa. Ylämäessä juoksija taivut-
taa vartalo aart eteenpäin, pitkä as-
kel lyhenee, jalka nousee kor-
keammalle ja paino tulee kohti-
suoraan maata vastaan.

Alamäessä vartalon asento on
pystysu ora ja askel pitenee. Paino
asettuu kantapäälle i" ialka taipuu
polvesta enemmän. Hyvin jyrkissä
alamåissä ei juoksija juokse suo-
raan vaan tyhyitä mutkia tehden.

Oksikas ja kivinen vaik'kakin ta'
sainen maasto pakottaa lyhentä-
mään askelta ja erikoisesti on kiin-
nitettävä huomiota mihin astuu.
Sama koskee myös juostessa pettä-
väpohjaista maastoa. Kuraisten ja
vetisten paikkoj.t ylitys on Paras
suorittaa hyvällä vauhdilla ia hy-
pyllä, vaikkakin se särkee juoksun
kokonaisuutta, rytmiä. Pensasmai-
sessa maastossa on tarkasti katsot-
tava minkä pensaan välistä edulli-
sin reitti kulkee. O'n myös varjel-
tava vartaloa ja kasvoja oksilta.

Matalat ja kapeat purot on eh-
dottomasti paremp,i ylit tää hyppää-
mällä. L,eveäm'mät p,urot on pakko
ylittää pohjaa 'myöden tai koettaa
ne väistää.

Vaakasuorat esteet kuten kaatu-
neet puut ym. sellaiset ylitetåån
juosten kohott amalla vain vähän
enemmän jalkoja jos pohja on ko-
va. 'Ko,rkeammat esteet ylitetään
vauhdilckaalla hypyllä. Alastulo-
paikka on kuitenkin katsot tava ia
jor se ei ole kelvollinen niin este
on ylitettävä kiipeämällä.

Erikoisen tekniikan oppiminen
maastojuoksuun edellyttäå pitkä-
aikaista harjoittelua. On kuiten-
kin huomattava, että varsinaisen
ratajuoksijan ei sitä kannata op'e-
tella. Maaston erikoisuudet ja
juoksurytmi on opittava tapaus
kerrallaan kussakin maastossa.

Y-iria

Forssa, Puh. 12 3Bl

tounai6-7(ärneen

Tammela. Puh. 40 17 3

Säästöpanki'n talo

KIRJALLISUUTTA
PAPERITAVARAA
KEMIKAALIOITA

Mitään erikoisen vaikeaa ei maas-
tojuoksun opetus ole. Kaikissa ta-
pauksissa on huomioitava jokaisen
juoksi jur kunto.

Maastokilp'ailun lähdössä on p,a-
rasta päästä etujoukkoon. Estei l le
tultaessa on varottaya rykelmiä ja
toisten t iel lä olemista. Eteentule-
vat esteet on pystytt åvå huomioi-
maan ajoissa, ettå voi arvioida on-
ko ne kierrettåvå vai voiko, ne ylit-
tää aikaa hukkaamatta.

Maastoharjoittelun jälkeen voi
harjoitusta jatkaa kentällä tai voi-
mistelusalissa ym. ja syventyä sil-
loin omaan erikoislaji insa.

Ryskeeläiset urheili jat nyt
jouko'lla maastoon ja seuran jäsen-
kilpailuihin mukaan. Suurella
joukkokatselmuksella saadaan tu-
levista seuran maastokisoista todel-
la maastojuoksun arvoiset urheile-
van tammelalaisnuorison kisat.
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KAKSI LATUA
Kuinka paljon tapaammekaan

ihmisiä, joilta puuttuu suunnitel-
mallisuus ja pitemmän tähtäimen
tarpeellisuuden taju!

Näin on laita yksityisen ns. ta-
vallisen ihmisen, niin myös urhei-
lijan ja usein seurojenkin. Urhei-
lu opettaa meitä kouriintuntuval-
la tavalla suhtautumaan elämääm-
me pitkällä t:ihtäimellä. Urheilus-
sa ei menestytä noin vain, vaan
nenestyminen vaatii mädrätietois-
ta pitkän tähtäirnen työtä ja kaik-
kien mahdollisten asiaan vaikut-
tavien seikkojen huomioimista.
Vain tdllainen mädrätietoinen työ
,tuottaa rnenestyksen niin urhei-
lukentällä kuin arkisessa elämäs-
säkin. Urheiluseurankaan toiminta
ei nrenesty no'in vain, vaan sekin
vaatii $uunnitelmallista ja määrä-
tietoista pyrkimystä asetettuun ta-
voitteeseen. Vain näin toimien voi
seura pysyvästi menestyä.

Seuralla on viitoitettuna kaksi
latua. Ensimmäinen ja tärkein on
saada mahdollisimman suuret jou-
kot tajuamaan liikunnan rnerkitys
terveyden ja työkykyisyyden säilyt-
täjänä ja siinä mielessä saada mah-
dollisimman suur€t joukot liikun-
nan pariin ja toimintansa piiriin.

Toinen latu johtaa kehittyviä
yksilöitä kilvoittelun kautta yhä
korkeampiin saavutuksiin, vaati-
vimpiin edustustehtäviin, toimi-
maan innoittajina ja tulisoihtuina
niille, jotka eivät syystä tai toises-
'ta ole vie'lä ornakohtaisen liikun-
nan lumoihin joutuneet. Huippu-
urheilun asema - niin parjattu
kuin se usein onkin - on kunnia-
kas ja velvoittava ja siihen pysty-
vät vain parhaimrnat yksilöt. Se on
liikunnan korkeakoulu ja sellaise-
naan merkittiivä tekijä kasvatuk-
sellisessa mielessä. Mutta sitäkin on
ohjattava ja vaalittava, sillä sekin
voi kasvaa vikaan, kuten kaikki
muukin inhimillinen.

Valveutuneen urheilujohdon on
kyettävä'oikein 4rvioirnaan 5no'r
lempien arvo ja tärkeys, jotta pääs-
täisiin lähemmäksi sitä tavoitetta,
minkä jä,rjestäytynyt urheilueliimä
on itselleen asettanut.

Ja siinä työssä me tarvitsemme
avaraa katsetta, selvää keskitystä ja
vakaumusta 'siitä, edlä rni'tä rne
tänään kylviirnme, sitä me huo-
menna saamme niittää. Tiimä va-
kaumus velvoittaa ja opettaa meitä
näkemään tien edessämme kutsu-
vana ja velvoittavana, mikä urhei-
lussa merkitsee sitä että liikunta-
harrastusten avulla me tietoisesti
kehitiirnme ja kasvatamme jäsenis-

!LASTEN JUHI-A !

paikkakunnan ja liihiympä-
ristön lapsille Ryskeen laval-
la sunnuntaina, 23. 5. Muka-
r\a ,mm Sirkustirehtööri O.
Kontio mukartaan joko f.a-
kiiri Kronblom tai Onni-
Klovni.

Riemullinen lasten juhla.
Tervetuloa

Järj. Tammelan
Ryske

,tössämme niitä niin henkisiä kuin
fyysillisiäkin avujä,Irrme, joita tar.
vitse'mme iokapäiväisessä elämässä
ponnistellessamme elämäntarpeit-
ten tyydyttämiseksi. Me pyrimme
tietoisesti kehittämään itsellemme
sielua ja tervettä ruumista. Ja tiimä
tietoisuus on se jo'usi, joka jatku-
vasti jaksaa pitää meitä >rintamas-
sa> vielä sittenkin kun nuoruus-
vuosien intornielinen liekki on hii-
'punut hehkuksi, mutta jatkuvasti
lämmimäväksi hiil,lokseksi.

Mita aikaisemmin tuo tietoisuus
syventyy ja selvenee yksilölle, sitä
,suUremman panoksen hiin aika-
naan pystyy urheiluelämälle ja sen
kautta koko rkansallemme anta-
maan. Tehkäämme P,arhaamme,
jotta tuo, vakaurnus voimistuisi jo-
kaisessa urheiluseuran j äsene ssä.

RYSKE
jät jestää SÄÄVEIKKAUKSEN
15.4.-15. 6. väl isenä aikana. Veik-
kauskohde on Juhannusaaton sää
(lämpötila 1/ 10) asteen tarkkuu-
della Jokioisten Observatorion mu-
kaan) klo 20.0'0'.
Veikkausmaksu on 1:- kupongilta.

Palkinno,t:
I p, kultakello (miesten 'tai nais-

ten rannekello) arvo,n" 230:-
II p Asa Ulasto,ri matkaradio, ar-

vo 178:-
III p Tammela-koru (kultaa-ruu-

sukvartsi) arvo 8,5:-.
Veikkauskuponkeja saatavissa seu-
ran jäseniltä. Palkinnot nähtävissä:
I ja III p Kulta- ja Kelloliike E.
Pääkkösen näyteikkunassa sekä II
p Forssan Radion näyteikkunassa"

LAMALAN
SAHA
Tammela. Puh. 40 007

Ostaa tukkeja.

Myy raaka- ia höylättyä
puutavataa'

RYSIK'E,EN-SANOMAT
Tammela

Puh. 30 841
Vastaava toimitta-ia:

Eero Tuomola
Lehti ilmestYv tarvittaessa

TAM M E LAN SHH KO
Tammela. Puh. 40 128 - 40' L29

Myymme erittäin edullisesti varas,tossärnfiie olevat koristevalais'irnet.

I kpl vähän käytetty fJpo' 2r2 kg pesukone.

Huom! Myymälämme siirretty varaston yhteyteen.

Tamrmelan Ryske saa
kevään kuluessa o,man

SE,URAMITALIN
sekä

ANISIOLEVYKKETEN.

Mitalin suunnittelee taiteilija Pent-
ti Ffammarberg ja sen valmistaa
Kulta- ja Kelloliike E. Pääkkönen.
Mitalia tullaan jakamaarr palkin-
to,na mååråtyissä kilpailuissa. An-
siolevykkeen tuleva,t saamaan HY-
VÄT urheilijat ja seuratoirninrrä$'
sa ansioitu:neet seuratoimitsijat.

Kartanonk. +

Puh. LI  lL+.

Hinta 4.990:-

Osuuskauppa
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