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LUKIJALLE!
Tammelan Ryske r.y:n lähettäessä
julkisuuteen nyt ensimmäisen numeron Ryskeen-,Sanomia to'ivomme, että
se herättää yleisön mielenkiintoa
ia
ffia kannatusta osakseen.
Lehtemrne ei halua toimia kaupallisessa mie'le,ssä eikä mainoslehtenä,
vaan pyrkii
Tarnrnelan
kertomaan
Ryskeen toimintaa,
sekä rnyös ryskeeläisten harra;stuksis ta ia pyrkirnyksi,stä. Ryskeen-Sanomat, joka on jokaisen Tammelan

asukkaan ornaisuutta, tulee ilmestymään tarvittaessa.
, Pyrkimyksemme
on jokaisessa mr-

merossa tarjota mahdollisimman
monelle jcitakin. Toivomme, että lehtemrne saa viitteitä ia hyviä ehdo,tuksia
niiden taholta jotka sitä lukevat, Ryskeen-Sanomat on valmis palve,lemaan
kaikin mahdollisin tavo,in (Nnan paikkakuntansa

asu,kka,ita.

Lehtemme on låhtenyt liikkee,lle.
,Kuinka jatkossa tulee käymään, or
kokonaan
riippuvainen
siitä, missä
määrin

lehtemrne asiaan ollaan kiinOdotarnme parasta.

nostuneita.
Hyvää

kevättä

kaikille

levikki-

alueemme asukkaille.
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SILMALASIT
Poiketkaa liikkeessämme.
Monipuolisista

valikoimistamme

ostatte tarvitsemanne edullisesti.
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Mikä on SVUL ja Tammelan Ryske mitä ne tekevät - mihin ne pyrkivät ?
Tammelan Ryske on yksi S,uornen Valtakunnan Urheiluliiton
1400 jäsenseuranjoukossa. Kaikki
seuramme jäsenet eivät kuitenkaan
ole tulleet ajat'elleeksimikä oikein
on SVUL - mitä se tekee - mihin
se pyrkii? Tahdomrne näin rnuutamin sanoin selvitellä tämän S,uomen suurimman urheilujärjestön
kokoonpanoa.
jäsenmäärä on yli
SVUL:n
600,.0,00henkilöjäsentä. SVUL:n
jäsenistöön kuuluu yli 20'0.0,00aLle 16 vuotiasta poikaa ja tyttöå.
Puolet maamme pojista ja kolmannes tytöistä on jäsenenäjossain.urheiluseuroistamme.
,SVUL:n ko,rkein toimeenpanoelin on Liittohallitus, ko,rkein pääjohon
täntäelin
Liittokokous,
,SVUL:n piirit
va,litsevat omat
edustajansa.Liittoko,kouksessaovat
asioista p'äåttåmdssä piirien edustajien lisäksi erikoisliittojen edustajat. SVUL:n toirniston alaisina
huolehtii l8 piiriä kenttätyöstä piirin puitteissa, sekä välittäjinä suuri,mman työn tekeviin, joina ovat,
urheiluseurat.
Flarvoinpa jonkun urheiluseuran jäsen tulee ajatelleeksi miten
suuressakoneistossahän on yhtenä
tattaanta. Koneistossa, joka pyörittäa valtavia urheilun haruastajajoukkolu, ju pääosiltaan oapaaöhtoisen johtajajoukon voimin.

SEURAT
suoritt avat varsinaisen kenttätyön.
Ne huolehtivat suuren jäsenistön
liikuntaharrastuksen herättämisestå, sen jatkuvasta harrastamisesta
ja antavat jäsenilleen mahdollisuuden monipu,oliseen ja kasvattavaart seuratoimintaart. Seuro,jen
työ tå:htåå liittojen ja piirien ryösuunnitelmien toteuttamiseen jäsentensäkeskuudessa.
TAMME,LAI\
RYSiKE
' Seuran kotipaikka on T'ammela.
Seuran tarkoituksena on edistää ja
kohottaa liikuntakasvatusta toiminta-alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimrmaan seuran päämäärien hyväksi sekä työskennellä o,ikean urheiluhengen juurruttamiseksi jäsenistöönsä.
Tammelan Ryske on tammelalaisten seura. Niiden Tammelan
urheilusta kiinnostuneiden asukkaiden seura, jotka todella pitävåt o,maa kuntaansa arvossa
ja
urheilun saralla tekevät kotikuntaansa tunnetuksi edustamalla kotiseutu aart.
Tammelan Ryskeen toimintapiiriin 'kuuluvat seuraavat urheilurnuodot: hiihto, yleisurheilu, painonnosto, p,esäpallo,kuntourheilu.
Lisäksi seura kuuluu SVUL:n nuoriin ja seuralla o,n talousjaosto.

SVUL:n organisatiossa

sitten

KELLOI{

I vsk

ERIKO'ISLIITOT
johtavat ja valvovat kentillä tapahtuvaa toimin taa. Ne hoitavat maan
edustusurheilun ja kansainväliset
suhteet. Ne huolehtivat edustusurheilijoiden koulutuksesta ja valmennuksesta sekä kouluttavat johtajia ja valmentajia kenttätyöhön.
PIIRIT
johtavat ja valvovat oman piirinsä
alueella tapahtuvaa kenttätyötä sekä tukevat alueensa :seuroj€n toimintaa. Ne käynnistävät monitahoisen koulutus- ja valistustyön
alueellaan sekä ylläpit åvåt eri urheilualo,jen toimintaa.
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TYYESTÄ PUUHUN
joka
o l{uoren urheilijanalun,
vartuttuaan aiköo kilpailla ja saavuttaa tuloksia, on muistettava, ettå tyvestä puuhun noustaan. Hänen on käytåvå läpi monipuolinen
ja kehitt ävä uliifuntakorilu" saadakseen itselleen kunnollisen p'erustan mille voi rakent aa ajan kuluessa harioittelunsa.
Monipuälitten liikunta on alkuaikoina jo tarpeellista senkin takia, että vältyttäisiin psyykillisesti
ns. loppuunpalamiselta. T.,iian yksipuolinen liikunta saa myös ajan
mittaan aikaan sen, ettei tavallisesta liikunnasta poikke avia liikkeitä osata oikeir ja tehokkaasti
suorittaa.
o Yleisurheilun aivan alun, perustan, muodostavat: perusjuoksu
(vapaa luonnollinen juoksu), p'erushyppy (loikkaaminen) ja perusheitto (raskaammanpuoleisenpallon tai kiven heitto). Näitä kaikkia kolmea on tehtävä runsaasti,
niin että opitaan suoritus vaistomaiseksi ja luonnolliseksi.
Monipuoliseen
liikuntakoulutukseen kuuluu näiden perusjuttuj.l lisäksi paljon rnuutakin, kuten
esim. voimistelu, painonnosto,hiihto ja yleensäkaikki fyysillistä kuntoa' kohott avat harjoitusmuodot.
Kun on aikaa myöten saavutettu
peruskunto ja perussuoritustaito,
niin näiden vataart voidaan rakentaa valmennus ja saavuttaa kestävä
kilpailukunto.
o Suunnitelman mukaiseen harjoitteluun voivat nuo,ret ryhtyä
noin 15-16 vuoden iässä. Tästä
varsinaiseenvalmentautumiseen tosimielessäsiirtyminen tapahtuu aivankuin huoma amatta. Harjoitukset pitää ottaa heti alusta alkaen
pitkällä tähtäimellä. Sen tulee olla tasaisesti housevaa ja alussa
mieluimmin liian helppoa kuin
raskasta, sillä silloin jäå varaa harjoitusten koventamiseen tarpeen
tullen. Jor äkillisesti nostetaanharjoitus liian korkealle ennenkuin
on käyty läpi pitempiaikainen perusteellinen harjoitusjakso, niin on
vaara olemassa,että koko harjoittelu on lopetettava. O'n rnyöskin

muis te ttava, ettei harjoitusker tojen
lukum åårå sinänsä ratkaise harjoituksen kovuu tta, vaan sen luonne
miten on harjoiteltu. Parernpi onkin harjoittelu suorittaa lyhytaikaisesti ja "rajusti" kuin kauan keståvanå ns. laajarta harjoitteluna.
Tällainen lyhytaikainen ja ,raju>
harjoittelu on todella kehittävää,
sillä siinähän lihakset, ja elimistö
joutuvat juuri
oikealla tavalla
työskentelemaart varsinaiseen kilpailusuoritukseen nähden. Eihän
jokapäiväisessä elämässäkään tarvittavia ryökaluja opita käyttämään ellei' niillä" työsliennellä.
o Nuorukaiset! Rientäkää ulos
maastoor, luontoon oppimaart liikunnan perusta. Liikkukaa siellä
vapaasti juosten ja hyppien sekä
hiihtäen, yli kivien ja kantojen sekä mäkien. Siellä voi telmiä ja tuntea todellista liikunnan riemua.
Harjoitus ulkona luonnossa on vapaata, monipuolista, hauskaa ja lisäksi kehitt åvåå. Siellä ei luonraisia liikuntavaistoja hiiåritse mitKaikki
kään haitalliset sivutekijät.
urheilulajit perustuvat luonnolliseen ja vapaaseen,eri ruumiinosien ja lihasryhmien jiirjestelmälliseen yhteistoimin taan liikkeessä.
Juuri tästä syystä urheilu on harrastus'muoto, joka hakee vertaistaan.
Sähköalan

Nykyään urheilijain keskuudessa puhutaan uudesta rnuotitaudista rrluu,väsymyksestär'.
Tämä uusi
taudin määrittely on erään talvis,€n leirin tuotetta. Pari juoksijuu
oli leirin aikana käymässä lääkärissä apua hakemassa kipeille jaloilleen. Lääkäri jutteli kaikenlaisia mukavia juttuja poikien julkoj a tutkiessaan ja sanoi lopuksi:
,',Seon sil'lä lailla pojat, ettå rasta
ja teräs väsyvåt ajan kanssaja niin
myös luu väsyy kun sitä liikaa rasitetaan.
Erona näillä kuitenkin on se"
että luu pystyy p'arantamaan itsensä, mutta rauta ja teräs eivät sitä
rDystytekemään".
Tämän jälkeen sitten pojat leirin aikana" alkoi vat leikiilaän vitsailla t oisilleen, jo* harjoittelu ei
cikein hyvin luistanut, että nyt on
ja
kysymyksessä luuväsyrnys
siitä syystä tulokset eivät vielä ole
odotettuj a.
Tuli mieleen tästä luuväsvmvksestäpuheen ollen, että ,rseiå k.*kustell aart ur-heilun terveellisyydestå ja vahingollisuudesta. Monissa
tapauksissaurheilu on"iiuttanut ihmistä parantamaan itsensä(allekirjoittanut yksi niistä) ja päinvastoin moni ei o,le malttanut olla
urheilematta kielloista huolim atta
ja on näin tehnyt itselleen vahinkoa.
trIikä sitten on totuus urheilun
terveellisyydestä tai va,hingollisuudesta. S'e lienee hyvinkin pyöreä
määritelmä, sillä tiede ei ole todennut, että urheilu olisi terveel.'le
nuorukaiselle tai tytölle vahingollista. Näin ollen jokainen terve
tyttö ja nuorukainen voi urheilla
o,maksi
hyvällä
omallatunnolla
i,lokseen ja kilpailuviettinsä tyyLuo t i.
dyttämiseksi.
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Saksan FoRD-tehtaiden ylpein saavutus
Taunus 20 M 0,r nyt markkinoilla.
Taunus 20 M rnaksaa 2-ovisenavain
1 2.3 80 : ja 4 - ov is ena 12. 950: - .
Ottakaa, nämä hinnat ja tiedot vertailupohjaksennevalitessanneluotettavaa matkavaunua.

F ero Tuornola:

MAAISTOJUOKSUKAUSI
ON OYEttA
Lumet ovat jälleen sulaneet ja
niinpä urheilijat pääsevät käyttämään maaston suomia etuja harjoittelussaan. O'n lisäksi huomattava, että siinä ei tarvita erikoista radan valmistelua, eikä erikoisempia
vdlineitä vaan ldheinen metsä ja
niityt kelpaavat tarkoitukseen.
Maastojuo,ksun avulla saavutetaan helposti fyysillinen ikunto.
Sentakia se sopii kaikkeen urheiluun alkumuodoksi. Myöhemmissäkin vaiheissa kuuluu maastojuoksu kaikille urheilijoille huolimatta erikoistumisestajohonkin muuhun lajiin. S'e on eräs tärkeimpiä
pohjakunnon yl'läpitäjiä. Ennenkaikkea maastojuoksun pitäisi olla massojen harrastus- ja kilpailulaj i.
Mikä onkaan sen nautittavampaa kuin samoileminen viileässä
metsässäkuumana kesäpäivänä tai
illalla juosten ja kävellen. Seurat
järjest åvåt parhaillaan jäsentenvälisiä kilpai,luja maastojuoksussaja
heti perään seuraatat ns. arvokil-

Forssa, Puh. 12 3Bl

'kuin sileällä keskipitkillä ja pitkillä matkoilla. Tietysti maasto,n
nousut ja laskut sekä pohjan laatu
osittain vaativat vaihtelevaa te'kniikkaa. Ylämäessäjuoksija taivuttaa vartalo aart eteenpäin, pitkä askel lyhenee, jalka nousee korkeammalle ja paino tulee kohtisuoraan maata vastaan.
Alamäessä vartalon asento on
pystysuora ja askel pitenee. Paino
asettuu kantapäälle i" ialka taipuu
polvesta enemmän. Hyvin jyrkissä
alamåissä ei juoksija juokse suoraan vaan tyhyitä mutkia tehden.
Oksikas ja kivinen vaik'kakin ta'
sainen maasto pakottaa lyhentämään askelta ja erikoisesti on kiinnitettävä huomiota mihin astuu.
Sama koskee myös juostessapettäväpohjaista maastoa. Kuraisten ja
vetisten paikkoj.t ylitys on Paras
suorittaa hyvällä vauhdilla ia hypyllä, vaikkakin se särkee juoksun
kokonaisuutta, rytmiä. Pensasmaisessamaastossaon tarkasti katsottava minkä pensaan välistä edullisin reitti kulkee. O'n myös varjeltava vartaloa ja kasvoja oksilta.
Matalat ja kapeat purot on ehdottomasti paremp,i ylit tää hyppäämällä. L,eveäm'mätp,urot on pakko
ylittää pohjaa 'myöden tai koettaa
ne väistää.
Vaakasuorat esteetkuten kaatuneet puut ym. sellaiset ylitetåån
juosten kohott amalla vain vähän
enemmän jalkoja jos pohja on kova. 'Ko,rkeammat esteet ylitetään
vauhdilckaalla hypyllä. Alastulopaikka on kuitenkin katsottava ia
jor se ei ole kelvollinen niin este
on ylitettävä kiipeämällä.
Erikoisen tekniikan oppiminen
maastojuoksuun edellyttäå pitkäaikaista harjoittelua. On kuitenkin huomattava, että varsinaisen
ratajuoksijan ei sitä kannata op'etella. Maaston erikoisuudet ja
juoksurytmi on opittava tapaus
kerrallaan kussakin maastossa.
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suuret rnååråt osanottajia mukaan
hakemaart peruskunto,a. Samalla
näistä tilaisuuksista tulisi hyvä lähtölaukaus koko kesätoiminnalle.
Huom attavaa or, että myös naisurheilijoille tämä maasto'lenkkeily
sopii yhtä hyvin kuin 'miehil'lekin.
On vain muistettava, että ei matka >tapa> vaan vauhti.
Riippuen nraaston ominaisuuksista, pehmeä, kova jt.., sen mukaan se vaatii juoksijalta huomio,ta kaikissa mahdollisissatilanteissa.
Hänen on nopeasti pystyttävä
ratkaisemaan mikä on helpoin ja
vaarattomin tapa eteen tulevien
esteitten ylitykseen. Tekniikka
maastojuoksussaon yleensä sama

URHEILUKOULU
aloittaa toimintansa Tammelan urheilukentällä heti koulujen päätyttyä kesäkuun alussa.Urheilukoulu on tarkoitettu nuorille tytöille ja pojille.
Urheilukoulussa opetet aän peruskuntoasioita, yleisurheilua, tAhdään retkiä ja syksyllä tietysti on
koulun päättäjäiset jolloin jaetaan
ahkeruus ym. palkintoja. Ohj aajina tulevat toimim aarl^seuran valm,entajut.

MA AT A L OU S .
KA U PP A
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RY S K EE N L A V A
Lou'nais-FIämeen suosittu tanssipaikka tarjoaa jäIleen tulevana
myötäilekesänä valioyhtyeitten
mänä kauden huippuiskelmäuutuudet.
15. 5. klo 20
AVAJAISET
Laaja paikoitusalue välittömässä
läheisYYdessä'
RYSKE

tounai6-7(ärneen

Y-iria
Tammela. Puh. 40 173
Säästöpanki'ntalo
KIRJALLISUUTTA
PAPERITAVARAA
KEMIKAALIOITA
Mitään erikoisen vaikeaa ei maastojuoksun opetus ole. Kaikissa tapauksissa on huomioitava jokaisen
juoksijur kunto.
Maastokilp'ailun lähdössä on p,arasta päästä etujoukkoon. Esteille
tultaessa on varottaya rykelmiä ja
toisten tiellä olemista. Eteentulevat esteet on pystytt åvå huomioimaan ajoissa, ettå voi arvioida onko ne kierrettåvå vai voiko, ne ylittää aikaa hukkaamatta.
jälkeen voi
Maastoharjoittelun
harjoitusta jatkaa kentällä tai voimistelusalissa ym. ja syventyä silloin omaan erikoislajiinsa.
Ryskeeläiset urheilijat
nyt
jouko'lla maastoon ja seuran jäsenkilpailuihin
mukaan.
Suurella
joukkokatselmuksella
saadaan tulevista seuran maastokisoista todella maastojuoksun arvoiset urheilevan tammelalaisnuorison kisat.

RYSiKE,E,N"ISANiOiMAT

KAKSI LATUA
Kuinka paljon tapaammekaan
ihmisiä, joilta puuttuu suunnitelmallisuus ja pitemmän tähtäimen
tarpeellisuuden taju!
Näin on laita yksityisen ns. tavallisen ihmisen, niin myös urheilijan ja usein seurojenkin. Urheilu opettaa meitä kouriintuntuvalla tavalla suhtautumaan elämäämme pitkällä t:ihtäimellä. Urheilussa ei menestytä noin vain, vaan
nenestyminen vaatii mädrätietoista pitkän tähtäirnen työtä ja kaikkien mahdollisten asiaan vaikuttavien seikkojen huomioimista.
Vain tdllainen mädrätietoinen työ
,tuottaa rnenestyksen niin urheilukentällä kuin arkisessa elämässäkin. Urheiluseurankaan toiminta
ei nrenesty no'in vain, vaan sekin
vaatii $uunnitelmallista ja määrätietoista pyrkimystä asetettuun tavoitteeseen.Vain näin toimien voi
seura pysyvästi menestyä.
Seuralla on viitoitettuna kaksi
latua. Ensimmäinen ja tärkein on
saada mahdollisimman suuret joukot tajuamaan liikunnan rnerkitys
terveyden ja työkykyisyyden säilyttäjänä ja siinä mielessäsaada mahdollisimman suur€t joukot liikunnan pariin ja toimintansa piiriin.
Toinen latu johtaa kehittyviä
yksilöitä kilvoittelun kautta yhä
korkeampiin
saavutuksiin, vaativimpiin
edustustehtäviin, toimimaan innoittajina ja tulisoihtuina
niille, jotka eivät syystä tai toises'ta ole vie'lä ornakohtaisen liikunnan lumoihin joutuneet. Huippuurheilun asema - niin parjattu
kuin se usein onkin - on kunniakas ja velvoittava ja siihen pystyvät vain parhaimrnat yksilöt. Se on
liikunnan korkeakoulu ja sellaisenaan merkittiivä tekijä kasvatuksellisessamielessä.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 päästäisiin 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 huomenna saamme niittää. Tiimä vakaumus velvoittaa ja opettaa meitä
näkemään tien edessämme kutsuvana ja velvoittavana, mikä urheilussa merkitsee sitä että liikuntaharrastusten avulla me tietoisesti
kehitiirnme ja kasvatamme jäsenis-
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edullisesti varas,tossärnfiie olevat koristevalais'irnet.

I kpl vähän käytetty
Huom!

Myymälämme

fJpo' 2r2 kg pesukone.

siirretty varaston yhteyteen.

Tamrmelan Ryske saa
kevään kuluessa o,man
SE,URAMITALIN
sekä
ANISIOLEVYKKETEN.
Mitalin suunnittelee taiteilija Pentti Ffammarberg ja sen valmistaa
Kulta- ja Kelloliike E. Pääkkönen.
Mitalia tullaan jakamaarr palkinto,na mååråtyissä kilpailuissa. Ansiolevykkeen tuleva,t saamaan HYVÄT urheilijat ja seuratoirninrrä$'
sa ansioitu:neet seuratoimitsijat.

Hinta 4.990:-

Kartanonk. +
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Osuuskauppa
!L A STE N

!
JU H I-A
paikkakunnan ja liihiympäristön lapsille Ryskeen lavalla sunnuntaina, 23. 5. Mukar\a ,mm Sirkustirehtööri O.
Kontio mukartaan joko f.akiiri Kronblom tai OnniKlovni.
Riemullinen lasten juhla.
Tervetuloa
Järj. Tammelan
Ryske
,tössämmeniitä niin henkisiä kuin
fyysillisiäkin avujä,Irrme,joita tar.
vitse'mme iokapäiväisessäelämässä
ponnistellessamme elämäntarpeitten tyydyttämiseksi. Me pyrimme
tietoisesti kehittämään itsellemme
sielua ja tervettä ruumista. Ja tiimä
tietoisuus on se jo'usi, joka jatkuvasti jaksaa pitää meitä >rintamassa> vielä sittenkin kun nuoruusvuosien intornielinen liekki on hii'punut hehkuksi, mutta jatkuvasti
lämmimäväksi hiil,lokseksi.
Mita aikaisemmin tuo tietoisuus
syventyy ja selvenee yksilölle, sitä
,suUremman panoksen hiin aikanaan pystyy urheiluelämälle ja sen
kautta koko rkansallemme antamaan. Tehkäämme P,arhaamme,
jotta tuo, vakaurnus voimistuisi jokaisessaurheiluseuran j äsenessä.

RYSKE
j ätj estää S Ä Ä V E IK K A U K S EN
15.4.-15. 6. välisenä aikana. Veikkauskohde on Juhannusaaton sää
(lämpötila 1/ 10) asteen tarkkuudella Jokioisten Observatorion mukaan) klo 20.0'0'.
Veikkausmaksuon 1:- kupongilta.
Palkinno,t:
I p, kultakello (miesten 'tai naisten rannekello) arvo,n"230:II p Asa Ulasto,ri matkaradio, arvo 178:III p Tammela-koru (kultaa-ruusukvartsi) arvo 8,5:-.
Veikkauskuponkeja saatavissaseuran jäseniltä. Palkinnot nähtävissä:
I ja III p Kulta- ja Kelloliike E.
Pääkkösen näyteikkunassa sekä II
p Forssan Radion näyteikkunassa"
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SAHA
Tammela. Puh. 40 007
Ostaa tukkeja.
Myy raaka- ia
puutavataa'

höylättyä

RYSIK'E,EN-SANOMAT
Tammela
Puh. 30 841
Vastaava toimitta-ia:
Eero Tuomola
Lehti ilmestYv tarvittaessa
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