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KANNAMMEKO VETTÄ-
KAIVOON?

Jo muutaman ky,mmenen työnte-
kijän yrityksessä valitetaan usein,
ettei organisaatio pelaa tai ettei tie-
to kulj e tyydyttävästi. Käytettävis-
sä on kuitenkin virkatie tarkasti
määritel'tyine vastuineen ja velvol-
lisuuksineen. IJsein siihen liit,tyy
tiedotust'oiminnasta huolehtiva vir-
kaiti ja.

Asia on aivan toinen vapaaehtoi-
sessa järjestötyössä. Käskyvaltasuh-
de on siinä mahdollisimman väljä.
Asioiden pitäisi kuitenkin luistaa
seurajohdon, jaostojen ja iäsenis-
tön välillä kitkat,tomasti. Yh,teyksiä
pitäisi hoitaa ylös- ja alaspäin s'ekä
myös ulospäin. Toiminta nojaa yk-

sityisten henkilöiden vapaaehtoi-
seen työpanokseen.

Vapaaehtoisuus on urheilutyöm-
me v'oima ja heikkous. Moni seura-
toimintaan osallistuva on >vihkiy-
tynyt>, iiikuntatyöhön, mikä on
tietty aktiivisuuden ia innostuksen
tae. Vapaaehtoisuudesta muodostuu
kuitenkin valitettavan usein myös
kulissi, j onka taakse on helppo pii-

loutua vastuuta.
Samalla kun saavu,tamrn'e ulkoa-

päin katsottuna varsin näy'ttäviä

tuloksia kitpailu- ja valmennustoi-
minnassa, sairastamme sisäisesti
lisääntyvää näivetystautia. Tehtä-
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tyylikkyys. Sekä naisille että miehille.

Myös kulta- ia doublekelloia. Huom! Hel'
vetia-kellot ovat mm. Ruotsissa eniten os'
tettuja.

E, Piililtliönen

Olemme iäl
korkealuokkai
rannekelloja
hintaan. Tul

kaa itse Hel

eriuäin
HELVETJA.

-n edulliseen

- ja todet.
nykyaikainen

Harri Huhtala

viä laiminlyödään, pyydettyjä tie-

toja ja asioita ei toistuvista pyyn-

nöistä huolimatta toimiteta aj oissa

tai jätetään kokonaan tetkemättä.

Tehtävät kasautuvat muutamien

käsiin ja suurimmalta juuri joiden-

kin laiminlyönneistä johtuen. Huo-

no omatunto synnyttää tä,män iäl-
keen ensin huolestumis'ta. Sitten se

saa syyttetryn muodon: organisaatio

ei pelaa, valrmennusta ei hoid'eta oi-

kein, sitä tai tätä ei ole hoidettu ja

tie,to ei kulje ine. Kaikki. kuitenkin

riippuu viime kädessä jokaisen yk-

sityisen johtokunnan jäsenen, jaos-

ton jäsenen ia iäriestömiehen sekä

-naisen henkilökohtaisesta työpa-
noksesta sekä vastuusta. T'ehok-
kaimmin rakennamme seuraamrne

Pohjoismaiden ennätys ja Suomen mestaruus
moukarinheitossa.

vaatimalla jokainen itseltämme
enemmän.

Toiminnan kriisi ei koettele vain
meitä. Kiireinen ihminen ei hevin
ole halukas nykyaikana mihinkään
yhdistystoimintaan. Meidän on kui-
tenkin rnentävä itseemme ja aloi-
tettava o,massa keskuudessamme
järjestökurin velvollisuuksista. Tä-

fnä koskee varsinkin niitä, jotka

ovat ottaneet vastaan eriasteisia
tehtäviä s'€uråtoiminnassa.

Ellemme pysty tekemään itsek-
semme ja keskuudessamme kriittis-
tä arvostelua teke'misistämme tai
tekemättä jättämisistämme olernme
huonoilla jätjillä. Silloin tavallaan
kannamme vettä kaivoon, mikä on
tunnetus,ti hullun hommaa.
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RYSKEEN SAT{OMAT

MITALI. JA TULOSSATOA

Tammelan Ryske osoittautui jäl-

leen ylivoimaiseksi yleisurheilu-
seuraksi Lounais-Hämeen alueella.
Ryskeen nuoret urheilijat ovat
ilahduttaneet saavutuksillaan koko
kesän ajan. Hyviä saavutuksia ja

mitaleita on kertynyt Pohjoismai-
den ennätyksestä, Suomen mesta-
ruuksis'ta, maaottelued.ustuksista ja
piirin mestaruuskilpailuista melkoi-
sen suuri määrä.

Nubrten Su,ornen mestaruuskil-
pailuissa Keuruulla heitti Harri
Huhtala moukaria 5B,BB ja samalla
ylivoimaisen voiton. Syksyllä Harri
heitti Orivedellä uuden nuort,en
Pohjoismaiden ennätyksen 60,30 ja
tämä tulos on jo kovaa valuuttaa
moukaripörsseissä.

Risto Karvonen näytti kantapäi-
tään Oulussa muille sarjansa juok-
sijoille voittamalla kaksi (2) Suo-
men mestaruutta. 800 m voittoaika
ol i  2.01,0 ja 300 m voittoaika 36,9.

Harri lluhtala edusti -Suomea

kahdessa maaottelussa Italiaa ja
' muita Pohjois,maita vas,taan voitol-

l isesti.

UIla Kotilainen 100 m aidat 17,0,
Harri Huhtala moukarissa 

'ja 
Risto

Karvonen parantamalla SM aikaan-
sa 300 metrillä lukemiin 36,7, teki-
vät uudet Hämeen piirin ennätyk-
set.

Piiri nimesi Hämeen parhaiksi
sarj oissaan Maarit Leinosen, Risto
Karvosen ja Harri Huhtalan. Tämä
on Ryskeeltä kova saavutus kun
muistamme, et,tä kaikki sarjat huo-
mioiden piiri nimesi 7 parasta yh-
teensä ja kolme näistä on Tamme-
lan Ryskeestä.

Piiriotteluedustuksia ryskeeläi-
sille kertyi viisi. Nämä tavallaan
>)maaotteluedustaj at>> olivat Pirj o
Vähä-Herttua," Ulla Kotilainen, se-
kä Risto ja llarri.

Piirin mes'taruuskilpailuj en mita-
n- ja pistesijoituksia tuli melkoi-
nen määrä. Ryskeen tilille kertyi
kaikkiaan PM-kisoista 11 mesta-
ruutta, 6 hopeamitalia, L2 pronssi-

mitalia ja 2A pistesijoitusta (sijalu-
vut IV-VI).

Kultami'talin voittajat (PM-kil-
pailu't): Maarit Leinonen (4), Pirjo
Vähä-Herttua (2), Ulla Kotitainen,
Olli Wessman, Risto Karvonen (2)
ja Harri Huhtala.

Hopeamitalin voittajat: Satu Hei-
nilä (2), Ulla Kotilainen, Olli Wess-
man sekä Ryskeen joukkueen nais-
ten 4 x 100 m (Soile Halonen, Satu
Heinilä, Maarit Leinonen, Ulla Ko-
tilainen) ja nuorten maastojuoksu
(Rauno Kaislasalo, Pertti Arpala,
Markku Kannisto).

Pronssimitalin voittajat: Maarit
Leinonen (2), Ulla Kotilainen, Pir-
jo Vähä-Hetottua, Ulla Rajakisto,
Markku Arpala, Risto Karvonen ja
Harri Huhtala sekä j,oukkueet B-
tytöt rnaasto'juoksu (Utla Rajakis-
to, Päivi Huotilainen, Erja Kauha-
nen), A-tytöt 4x 100 m (Anna-Mai-
ja Perttula, Liisa Alasentie, Anita
Iso,talo, Outi Viksten), A-pojat
rnaastojuoksu (Markku Arpala,
Erkki Tiensuu, Rauno Kaislasalo),
B-pojat maastojuoksu (Jouko Bis-
ter, Ilkka Bister, Risto Karvonen).

IV sija: Rauno Kaislasalo (2), Esa
Kannisto, Ulla Rajakisto, Pirjo Vä-
hä-Herttua, Ulla Kotilainen, Maarit
Leinonen.

V sija: Pertti Arpala, OIli Wess-
man ja joukkueet A-tytöt 4 x 400 m
(Ou'ti Viksten, Päivi Salminen, Er-
ja Kauhanen, Maarit Leinonen), A-
poja't  4x800 m (Markku Arpala,
Harri }falonen, Erkki Tiensuu), B-
pojat 4x800 m (Risto Karvonen,
Jouko Bister, Ilkka Bister, pertti
Kantelus).

VI sija: Esko Tuovila (2), Maarit
Leinonen (2), Keijo Grahn sekä
joukkueet B-tytöt 4x100 m (Ulla
Rajakist'o, Päivi Salminen, Irja
Tuovila, Päivi Huotilainen), nuoret
4 x 100 m (Juhani Martinsson, Keijo
Grahn, Harri Huhtala, Esa Kannis-
to), miehet 4 x 1500 m (Heikki Ali-
Huokuna, Juhani Virtanen, Sakari
Ahlgren, Rauno l(aislasalo).

Kaikkiaan näitä arvokilpailujen
pisteitä ja sijoituksia on seuralle
ollut tuomassa 19* yleisurheilu-
kaudella ylq,tgSpff, naista, -Wt-
töä,.poikaci jä'-

r-

PIIRIN KRISTALLIMALJA

1) Luopioisten Luj a 2.138 pistettä.
2) Tampere,en Pyrintö 2.0?3 p.
3) Tammelan Ryske 1.96? pistet-

tä: B/ Risto Ka,rvonen 800 m/2.A1,0/
?31, A/ Markku Arpala 1b00 m/
4,L9,7 /662, N/ Rauno Kaislasalo 1500
m/4.32,4/574.

ruBNHItre
kata6 lm,usnååsti
Myös joulupöytään KERN|-liina. Kuvan
kuosi  lsabel  on vuoden -73 mal l is-
tosta^

F"fcason- MUOVITEHTAAT
OVFINIAYSON-FORSSA AB
FORSSA r PUI{ 916 - 11501



RYSKEENI SA}I,OMAT ,3

MAATALOT'SKONEET

EDULLISESTI ALAN

ERIKOISLI IKKEESTÄ

K. MAATALOUSKESKUS
Forssa. Kartanonkatu 6.

Puh. 1 I  218, 12 213.

PÄÄKKöSEN
HAARIKKA

V. 1963 lahjoitti Kulta- ja Kello-
liike E. Pääkkönen Tammelan Rys-
keelle HOPEAHAARIKAN kilpait-
tavaksi yleisurheilussa. Kilpailussa
huo'mioitiin vain afvokilpailujen
pisteet: Suomen mestaruuskilpailut,
maaott,elut, piiriottelut, piirin- ja
alueen mesitaruuskilpailut. Kilpailu-
aika oli
voittaja
rikan.

Haarik
urheilija,
10 vuoden aikana. Voitto,jen men-
nessä tasan ratkaisee näiden kes-
ken lopullisen paremmuud,en yh-
teispisteet.

V. 1972 Pääkkösen Haarikan voit-
taja on Har'ri Huhtala 58 pistettä,
2) Maarit L,einonen 4'2,75 pistettä, B)
Ulla Kotilainen 2A,2,5 pistettä.

Pääkkösen Haarikan voi,ttajat eri
vuosina:

1963: Hannu Mattila 29,5 p.

10 vuotta ja vuotuinen
sai muistoksi pienoishaa-

affii$ptlinen voittaja on
jo'leär saa eniten voittoja

1964: Heikki Ahlgren L1,25 p.
1965: Pirjo Kymäläinen 29 p.
1966: Pirjo Kymäläinen 28,5 p.
1967: Pir jo Kymäläinen 37 p.
1968: Markku Perttula 34,5 p.
1969: Pirjo Kymäläinen 70 p.
1970: Harri Huhtala 38 p.
L97L: Harri Huhtala 40,5 p.
1972: Harri Huhtala 58 p.
Hopeahaarikan lopulliseksi omis-

tajaksi selvitti itsensä Pirjo Kymä-
läinen. V. L972 voittaja Harri Huh-
tala luovuttaa haarikan Pirj olle
ensi syksynä.

Risto Karvonen Suomen mestaruudet 300 m ja 800 m matkoilla.

SEURALUOKITTELU 1973
Tilasto SUL:n seuraluokittelusta

v. 1973 on valmis,tunut. Seuraluokit-
telussa huomioidaan ainoastaan ar-
vokilpailujen SM- ja PM-kilpailu-
jen pisteet eti todeltiset saavutuk-
set (eikä kuten eräät urheilumuo-
d'ot, jotka huomioivat osanottajat
ja kilpailujen järjestelyt ym. muut
seuraluokitt eluunsa ) .

Tammelan Ryske on saavuttanut
78 pistettä ja 60. sijan koko maassa.
Valioluokkaan kuuluu 50 parasta
seuraa, I tk. 100 seuraavaa seuraa,
U lk. 150 seuraavaa ja III lk. pää-
s'evät seurat, jotka ovat saaneet pis-
teitä B-1. Kaikkiaan 490 seuraa
on selvittänyt itsensä j ohonkin
Iuok'kaan.

Luokittelun kärjessä on Kalevan
Maljan voittaja Viipurin Urheilijat
kovalla pistemäärällä 339. T,oiseksi
paras Raahe on jäänyt VU:sta 70
pistettä.

Hämäläisseurojen kärki ja Lou-
nais-Hämeen seurojen pisteet ja si-
joi,tukset ovat:

L2) Tampereen Pyrintö l8b, Bb)
Tampereen Urheilijat -BB, 4L)
Oriveden Ponnistu:s 702, bS) No-
kian Urheili jat 79, 60) Tammelan
Ryske 78, g'2) Hämeenlinnan Tar-
ffio, Ruoveden Pirkat ja Vatkeakos-
ken Haka 57, 102), Virtain Urheili-
jat 51, 17) Mäntän Urtreili jat 81,
2L7) Urjalan Urheilijat 20, Zg7)
Ypäjän Yllätys 17, 2b0) Hu,mppilan
Yri 15, 295) Jokioisten Jänne 11,
4I9) Kylmäkosken Veikot Z, 4bB)
Forssan Salama 1 piste.

LADAT ia ELITET
saatte mei l ta.

FORSSAN AUTOPIRTTI OY
Forssa. Puh, I  I  0 l  5

KUMIKORJAAMO

RENGASPINTA

Velj. Jaakkola

Hämeent ie.  Puh .  12 130



RYSKE,EN S,A[-{OMAT

ASA VIIHDETTÄ

Forssan Radio on uusinut liiket-
tään kovasti. Nu'oriso erikoisesti on
ollut liikkeen huomion kohteena.
Liikkeessä on levybaari ja stereo-
laitteet ynnä muuta huomionarvois-
ta ja mukavaa.

Kun haluat orkesterinnusiikkia,
ajanvietteellistä musiikkia tai vah-
vaa rautalankamusiikkia,_ poikkea
silloin Forssan Radioon.

Forssan Radiosta löytää myös
muuta tarvittavaa ja mukavaa te-
levisiosta Asa-Cordesiin ja aina
Ufoihin asti.

Poikkea :* katso 
-- 

tutustu ja

tee ostopäärtös. Ellet sat,tuisi tietä-
mään niin Forssan Radio on Fors*
sassa Puistolinnan talossa.

KIITOS JA KUMARRUS

Tammelalaiset ja erikoisesti Rys-
keen j äsenistö sekä kannattaj at
huomioikaa ne ilmoittaja,t, jotka

tässä lehdessä ovat tukeneet Rys-
kettä ilmoituksillaan.

Huomioikaa myös liikkeet, jotka

ovat erilaisin lahjoituksin tukeneet
seuran toimintaa. Lehjoittajia ovat:

Kello Nyström. Forssa.
Hämeen Sanomat. Hämeenlinna.
Kumivaruste Ky. Forssa.
Kulta- ja Kelloliike E. Pääkkö-

nen. Forssa.
Sampo-Tarmo. Vakuutusyhtiö.
Forssan Seudr.ln Osuuspankki

Tammelan konttori.
Forssan'Tammelan Säästöpankki.

Forssa.
Lions Ktubi. Tamm,ela.
Aa'mulehti. Tampere.
Hietasen Kirjakauppa Oy. Forssa.
T:mi Kangas- ja Vaate. Tammela.
Tammelan Shell"
Tammelan Ruoka-Aitta.
LSO. Tamme1a.
Risto Vire. Forssa.

AAMULEHTI

on muuten mistä lukea

IIGKAUSIURHEILIJAT
OIKEILLA JÄLJILLÄ

,rNappulaurheilijat>> eli ikäkausi-
urheili jat alle L4 v. ja alle L2 v.
ryskeeläiset ovat aika mukavasti jo

vähän vanhempien urheilijain jäI-
ji11ä. Myös täIlä puolella on nä-
kyvissä uutta hyvää urheili ja-ai-
nesta tulossa. Pieni silmäys )>nap-
puloiden>> arvokilpailutilastoon an-
taa tästä selvän kuvan.

Alle L2 v. ty,ttöjen 4 x 300-m vies-
tijoukkue Outi Viksten, Merja Jus-
sila, Irja Tuovila, Päivi Salminen
sijoittui 6. >SM-kilpailuissa>>.

Nämä samat tytöt juoksivat 2
pi i r iennätystä 4x100 m ja 4x300
m matkoilla.

Kari Mäki1ä voitti alle t2 v. poi-
kien piirinmestaruuden heitto-otte-
lussa.

Juha Siitonen oli puolestaan L4 v.
poikien sarjassa 4. PM-kilpailuissa.

Toiv,ottavasti edellä mainitut saa-
vutukset antavat toisille ikäkausi-
urheilij oille intoa harj oitella j a
päästä tuloksissaan eteenpäin.

NAISTEN MALJA

Maataloustu'ottajain Tammelan
Yhdistyksen lahjoittaman kierto-
palkinnon NAISTEN MALJAN
voit'ti L972 Maarirt Leinonen. Pis-
teet: 1) Maarit Leinonen 42,75 p.,
2) UIIa Kotilainen 2'5,2'5 p'., 3) Pirjo
Vähä-Herttu a 25 p., 4) Satu Heinilä
Ll,26 p.

TAMMELA 5OO

Tammela 500 on alkanut, Mikä
on Tammela 500? Se on Tam,melan
Ryskeen Kuntojaoston järjestä,mä

kuntokausi, joka alkoi mamaskuus-
sa ja päättyy huhtikuu,D. lopussa
1 973.

Tammela 500 kuntokauden tar-
koitus on saada mahdollisimman
moni tarnmelalainen huoleh,timaan
ku,nnostaan kuntopisteiden keruun
muodossa. Kuntokortteja on saata-
vissa mm. kunnantoimistosta, kir-

' konkylän osuuspankista, Portaan
Tam'mesta ja postista, Liesjärvellä
Kalevi Vuorirannalta sekä ryskee-
läisiltä.

Tammela 500 on meille jokaiselle
sopiva kuntotavoite. Tässä kuntoi-
lussa on ns. HöLKKÄ 1 km mat-
kalla perusmatkana. Jos siis hölk-
käät 1 km saat yhden pisteen, ja
kahdesta kil'ometris tä 2 piste,ttä jne.
1 km höIkkää ( 1 pistettä) vastaaa
2 km hiihto, 3 km kävely, 4 km
pyöräily tai 150 m uinti.

Tammela 500:ssa huomioidaan
myös kotivoimistelu jos se tapah-
tuu vähintään 3 kertaa viikossa ja
on pituudeltaan 15-20 minuuttia.
Samoin huomioidaan kuntokoulu-
käynti jos ohjelmoitu harjoitus kes-
tää 45-60 min. Kotivoimistelu ja
kuntokoulu antavat 3 pistettä.

Tavoitteena on saada kokoon 500
pistettä. Tämä piste'määrä tulee ko-
koon, jos marraskuusta huhJikuun
loppu-un hölkkää n. 20 km viikot-
tain. Yht'äkkiä ajatellen rnäärä o,n
suuri, mutta tarkemmin jos rnietit
asiaa niin ei tämä 20 pistettä vii-
kossa mikään mahdottomuus ole.

Kuntoja,osto toivoo, että' jokainen
kuntoilija palauttaa kuntokorttinsa
huhtikuun lopussa Eerikkilän lfr-
heiluopis,tolle olipa kortissa vähän
tai paljon pisteitä. Samalla jokainen
voi lausua toivomuksen, mitä lajeja
laitetaan seuraavaan kuntokauteen
mukaan.

Siis mahdollisimman moni kun-
toilemaan omaksi ilokseerl. Pyri
säännölliseen ja monipuoliseen lii-
kuntaan. Ryskeen kuntojaosto toi-
vottaa hauskoja hetkiä kuntoilun
parissa j a uskoo että liikunta tuo
terveyttä ja iloa.

Hyvöt Tarnmeloloiset
Kun rakennatte uutta tai  koriaatte vanhaa, kannattaa aina

muistaa RENLUND - tavaratalo juuri  rakentaj ia varten.

Renlund
Turunt ie 38, Forssa, puh. 12 590
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RYSKEENI SAI{'OMAT

VARAOSIEN ja TARVIKKEIDEN

ERIKOISLIIKE

FORSSAN AUTOPALVELU
Hämeent ie 5.  Puh. 1 I  518

Ka u ppa katu

Lounais-Hämeen

OSUUSMEIJERI

FORSSA

Ulla.Kotitainen Hämeen piirin ennätys 100 m aidoissa.

HAASTEITA

Tammela 500 on herättänyt kiin-
nostusta. Kiinnostus hölkkää ja
yleensä kuntoilua koh'taan tuo tul-
lessaan uusia ,muotoja. Tämä Tam-
mela 500 kunt'oilun haas,tekampan-
ja, joka nyt on alullaan, on kehit-
tänyt mielenkiintoisen seurustelu-
muodon. Perhe,et, jotka haastavat
toise,nsa Tarmmela 500 >>leikkiin>> ei-
vät enää vieraillessaan toistensa
luona juo ainoastaan kahvia ja seu-
rustele. Nyt he tekevät ensin höIk-
kä- tai kävelylenkin keskenään ja
vasta sen jälkeen nautitaan virvok-
keet ja vietetään iltaa muis,sa mer-
keissä.

Kokeilkaapa mahdollisimman mo-
ni perhe tätä uutta seurustelumuo-
toa.

Tammela 500 haasteita on tullut
tietoomme seuraavasti, jotka tässä
annetaan asianomaisten tiedoksi:

Juhani ja rouva Penttilä haasta-
vat Risto ja rouva Longan Tam,me-
la 500 kuntoiluun.

Pentti ja ro,uva Launonen haasta-
vat Torsti ja rouva Sipilän.

Markku ja rouva Heikkilä haas-
tavat Esa ja rouva Kauhasen.

Allan ja rouva Laaksonen haasta-
vat Antti. ja rouva" Kolin.

Kosti ja rouva Kaislasalo haasta-
vat Toivo ja rouva Tiensuun.

Kalle ja rouva Karvonen haasta-
vat Hannu ja rouva Huhtalan.

Haastetuille ja haastajille Rys-

_ TUTUSTA
_ TALOSTA

Tammi reidänkin tahol la

keen Sanomat toivottaa mielekästä
kuntokautta. Tammelalaiset - teh-
kää Te samoin kuin edellä maini-
tut, haastakaa toisianne perhekurr-
nittain kuntoiluseurust,eluun.

ENNÄTYKSIÄ

Hämeen piirin yleisurheilijat saa-
vuttivat kuluneella kilpailukaudella
2 uutta Pohjoismaiden ja Suo,men
ennätystä. Nämä ennätys,merkinnät
olivat Matti YrjöIän kuulaennätys
ja Ryskeen Harri Huhfalan ennätys
60,30 moukarinheitossa.

Hämäläisurheilijat tekivät kaik-
kiaan 36 uutta piiriennätystä. Näis-
tä ennätysmerkinnöistä tuli kolme
Tammelan Ryskeen jäsenten rri:
miin. Harri Huhtala tuli jo maini-
tuksi. Uudet PE:t tekivät myös
Ulla Ko,tilainen 100 m aitaju'oksus-
sa ajalla 17,0 ja Risto Karvionen 800
m juoksussa ajalla 36,'1 .

Uusien ennätysten tekijät piiri
palkitsi ennätysmitalilla.

PELAAJAT
LUOTTAVAT
KOHOON

ERI PUOLILLA
MAAILMAA



RYSKEEN SANOMAT

T:mi VAHTERA & KUMPP.
Koulukatu 16. Puh. 12 654

KAUKON
KENKÄKAUPPA OY

Ka rta non ka tu 6 .

FORSSAN
AUTOTARVIKE

Hämeent.  37.  Puh. I  1 096

SUL VALMENNUS

Ryskeen Harri Huhtala on saanut
Suomen Urheiluli iton valmennus-
stipendin mk 2.000:- vuodelle
19?3. Tämä st ipendi jatkuu vuosit-
tain aina seuraaviin olympialaisiin
asti saman suuruisena ellei sitten
Harri sitä muuta. Muutoksen Harri
saa aikaan parantamalla kovasti
tul'oksiaan ja näin stipendi suure-
nee. Toivotarn-me Harrille onnea ja

menestystä.
Risto Karvonen on nimetty Suo-

men Urheiluliiton nuorten valmen-
nusryhmään ns. Esikartoitusryh-
mään. Tämä tietää sitä, että SUL
maksaa Riston leirlkulut ja matka-
kulut leireille harj oituskautena
L972 syksystä vuoden 1973 syksyyn.

Ulla Rajakisto on nimetty Hä-
meen piirin nuorten valmennusryh-
mään. Piiri maksaa näin ollen UI-
lan leirikulut.

LINJA.AUTOASEMAN
KUKKAKIOSKI

Forssa. Puh. 11 845

EERIKKILÄN
URHEILUOPISTO

Maarit Leirionen Hämeen

TUTKIMUS

SSrksyllä -72 teki Aamulehti tut-
kimuksen millä tavalla lasten van-
hemmat orvat kiinnostuneita lasten-

sa urheilusta ia urheiluttamisesta.
I(aikkiaan viisisatäa kyselyä teh-

tiin eri puolilla Hämettä ja mm.

Tam,melassa täytettiin 11. 25 vas-
tausta.

Tutkimuksen rhukaan 84,4 %
vanhemmista on kiinnostunut las-

tensa urheilun harrastuksesta. 15,6

% se on yhdentekevää.

Kysymykseen, haluavatko van-
hemmat, e,ttä lapset aloittaisivat
säännöllisen harjoittelun 9-10 vu'o-

den iässä, olivat vastaukset seuraa-

vat: 7L,56 % vastasi kYllä, 7,34 %
vastasi ei ja zL,L % ei osannut sa-

noa puolesta eikä vastaan.

52,3 % vastaajista oli valmis
maksamaan lastensa johdetusta

harjoittelusta lukukausimaksua 30:-

- $Q;-. 29,3'5 % ei halunnut maksaa
ja L8,35 % ei osannut sanoa mak-

susta mitään.

piirin paras A-tytöissä.

HÄMEEN PARHAAT

Piirin yleisurheilujaosto nimesi
ja palkitsi parhaat yleisurheilijat
piirissämme sarjoittain syysparla-
mentissa TampereeIIa. Parhaitten
lista on ryskeeläisittäin erittäin
hyvä, sillä kolme seuramme urhei-
l i jaa,olt  sarjojensa kärjessä. Pi ir in
parhaat olivat:

Naiset: Hannele Kivistö, ViVi.
A-tytöt: Hannele Leinonen, Tam-

melan Ryske.
B-tytöt: Raija Mustonen, VaHa.
Mi'ehet: Matti Yrjölä, KyPo.
Nuoret: Harri Huhtala, Tamrne-

lan Ryske.
A-pojat: Erkki Kukkonen, No,{I.
B-pojat: Risto Karvonen, Tam-

melan Ryske.

RYSKEEN SANOMAT
Tammela

Puh.30 841

Vastaava toimit ta ja:
Eero Tuomola

Leh ti i I mestyy ta rvittaessa

Kuntokoulu:

maanantaina klo
t i is ta ina >)
keskivi ikkona >
torstaina >)

Kuntokoulumaksu å
Puh. 30 841

18 miehet
18 naiset
1 8 m iehet
18 naiset
ja miehet

1 t -  /hen ki lö

Juoksemalla terveYttä -

Aamutehdestä tietoutta
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