RYSKEEN SANO MAT
Julkaisija: Tammelan Ryske r.y. Tammela
N:o 2165

24 pnä mArraskuuta 1965

lainen, osaa ottaa tätä askelta ilman opastusta, vailla toisen ihmisen ja ystävän tukea. Erityisesti
Olisi varmaankin tarkoituksen- nuoria ajateltaessavoimakkain tuki varmaankin saadaan kotoa,
mukaista puhua joutilaisuuden
omilta vanhemmilta, sisarilta ja
keinoja
torjunnasta, kun etsimme
veljiltä. Tietysti se voidaan saada
ohjataksemme nykyajan nuoria
myös hyvältä kaverilta, mutta hähyvien harrastusten piiriin. Elinnenkin harrastuksensa takana on
tarvitsee
tason noustessa meidän
yhä vähemmän varata aikaa elan- varmaankin hyvä koti.
O'n aivan selvää, etta henkisesti
tomme ja jokapäiväisen toimeentulomme varmistamiseksi, ja siitä ja ruumiillisesti tasapainoisen ihon seurauksena, ettemme tiedä, misen sekä tasapainoisenja turvalmiten parhaiten käyttäisimme tai lisen yhteiskunnan luomisessahymitä yleensätekisimme vapaa-aika- vällä kodilla on avainasema.hiykyajan elämäntyyli ja ankara kilpailu
namme?
elintasosta
on johtanut perheen
tlsein kuulee puhuttavan, että
kyllä kaupungeissa nuorten kel- pois turvallisen kodin rakentamisen tieltä. Yhteiskunta, lainsäätäpäa, kun siellä on järjestetty niin
jär
avulla ja elintason nousun anmonipuoliset mahdollisuudet ja
hyvät puitteet erilaisia harrastuk- taessa siihen mahdollisuuksia, on
sia varten. Raha on kasautunut ottanut hoitaakseenja valvoakseen
kaupunkeihin ja muihin asuintaa- monia sellaisia tehtäviä sekä ottanut vastuun monista sellaisista
jarniin . Ja rahalla saa mitä vain!
lJäin oikein ! Mutta onko tässä asioista, jotka näihin asti on katkoko totuus? Minkä vuoksi me sottu luonnostaan kuuluvan kun:saammetoistuvasti tietoja nuoriso- niallisen isän tai äidin velvollimellakoista ja muista joutilaisuu- suuksiin. Onko lainsäätäjä vienyt
den mukanaan tuomista levotto- äidiltä ja isältä mielenkiinnon kotia kohtaan?
muusilmiöistä?
T'untuu siltä, ettå meidän oliKaikki nuoret eivät osaa hakeusi
eräissä asenteissammeotettava
tua ilman ohjausta ja ulkopuolista
vinikettä hyvien ja kehittävien har- upari purlausta pakkiau" Ajattelen,
rasttrsten pariin. Saattaa jopu olla että nuorison ongelma on ennen
kaikkea kodin ongelma. Hyvän, tzniinkin, ettei kukaan nuori ihminlen, tai varttuneempikaan kansa- sapainoisen ja turvallisen kodin
nuorilla ei ole vapaa-ajan vieton
ongelmaa, koska he hakeutuvat
kuin itsestään hyvien haruastusten
Kultaseppä - Kelloseppä
piiriin ja koska heillä on pyrkimyksissään omien vanhempiensa
kannustava tuki. Näin nåyttåå
asian laita olevan niin maaseuclulla kuin kaupungeissakin.Ongelmana on, miten saadailman omaa syyHankittepa sitten
tåån ,varjon puolella" varttuva
nuori kehittävien harrastusten paKELLON _ KORUN _
riin ja tasavertaiseksikilvoittelijakLAHJAIY.- KIHLAT si muiden nuorten joukkoon? ElSILMÄLASIT
lei häntä saada mukaan, hän j ää
Foiketkaa liikkeessäm'me.
auttamattomasti toiseksi.
Mo'nipuolisi,sta vali'koimistamme
Urheiluseura Tammelan Ryrostatte tarvitsemanne edullisesti.
keen julkaisema oma lehti ilmestyy julkisesti nyt toisen kerran.
on lähestyä
Tarkoituksenamme
E. PÄÄKKÖ}{EN
Tammelan kaikkia koteja saadakForssa, Puistolinna
semme teidän henkisen tuen työlPuh. I 1 099
lemme. Me puolestamme koetamOptikko
Jalokivihiomo
me tarjota kaikille Tammelan
kodeille mahdollisuuden hakeutua
VAPAA-AJAN VIETOII
ONGBLMA
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I vsk

hyvän harrastuksen pariin. O'lemme asettaneetitsellemme vaativan
tavoitteen: Auttaa nuorta ihmistä
henkisesti vireiden ja ruumiillisesti terveiden elämäntapojen omak,
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Ensi kesän Suomen Suurkisat
kutsuvat rryös Tamrnelan Ryskeen
jäsenistöä mukaan. Seuran johtokunta on jo tehnyt ennakkoilmoittautumisen Suurkisatoimistolle.Tämän mukaan yli 100 Ryskeen jä*
sentä lähtee Suurkisoihin.
Halukkaat
Suurkisaosanottajat
tehkää ilmoitus mahdollisesta lähdöstänne näihin nuorison
Suurjuhliin mahdollisimman pian seuraaville henkilöille: Markku Heikkilä, Hannes Ahonen, Ilmo VähäHerttua, Kalevi Yli-Jaukkari. Aarno Mle,roja Eero Tuomola.
Ryskeen Sanomien ensi talven
numerossa selvitetåån tarkemrnin
Suurkisa-asioita.

Ki riapainotyönne
suorittaa nopeasti ia
huolellisesti

Forssan

Kiriapaino Ov
Forssa,puh. 1155,5.
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9lJain uoi uoi k aiotua uoi lle

Lamalan Osuusmeijeri
TAMMELA
Puh. 40 A32

PIKKUJOULU

Tammelan Ryskeen pikkujoulu
pidetään tänä vuonna Eerikkilän
maan. Se on jo tapahtunut tosiasia. Urheiluopistolla joulukuun 8 päiOlemme saaneet jo useita kertoja vänä klo 19.30.
Huom! Ainoastaan Ryskeen täolla toteamassamonia kunnioitusta
herättäviä suorituksia siitäkin huo- män vuoden jäsenkortilla päiisee
Eräässätunnetussa viikkolehdes- linratta, että usein vieläkin on kyl- sisään ja huomatkaa, jäsenkortteja
sä muistetaan säännöllisesti,että mäkiskoisesti suhtauduttu naisur- ei myydä enää ovella. Jäsenkorttemaailma pyöriskelee ja naureske- heiluun
pidetty toisarvoisena ja voi lunastaa seuraavilta henkilöiltä: Susikas Markku Heikkilä,
lee. Sita väitettä ei ole syytä men- seikkana.
nä kumoamaan, sillä pyöriskeleeTuli kuitenkin tyttöjä muuta- Riihialho Jorma Heikkonen ja
Aarno Mero, Tammela kk Kaleyi
hän se,ja enemmän kuin luultavaa mia, jotka eivät pelänneet. TyönoD, että se myös naureskelee.Sillä sivät kuulaa, heittivät keihästä, Yli-Jaukkari (OK), Kaukola Ilmo
on kyllä aihetta hy*yillä partaan- juoksivat aitajuoksuakin ja tekivät Vähä-Herttua, Porras Onni Kari,
sa seuratessaanvuosien ja vuosisa- hyviä tuloksia. T'urhaan räpytte- Liesj?irvi Flannes Ahonen, Letku
Lahti, Sukula Pirjo Kymätäitojen varrella erilaisia virtauksia limme silmiämme. Eikä heillä ol#f
ja muoteja, ennakkoluuloja ja har- lut huulip artaa eikä tivoliatleetin
hakäsityksiä,joita kaikkien aikojen lihaksia. Turhaan odotimme kuuihmisellä on ollut enemmän tai levamme römähtelevän bassotorE ERI K K I L HN
vähemrnän. Viisaita ja hulluja toi- ven. Nauru helähteli täysin kirklauksia. Enimmäkseen viimeksi- kaana ja koko olemus huokui n_aiU RT {E I L UO P I S T O
mainittuja, sillä eivät viisaat anna sellisuutta ja terveyttä.
Kuntokoulu: Tiistai,
naureskeluun aihetta.
Maailma oli taas pyörähtänyt ja
torstai ja perjantai
Me pyöriskelemme maailman naureskellut.
Urheilij atyttöset
kl
o 18.
mukan a ja joudumme katselemaan naureskelivat myös. Me emme nauuusia näkymiä, vaikka aina samas- reskelleet, mutta silmämme pyörita ikkunasta tuijottelisirnme. Yksi vät. Ihmetyksestä. TahtomattamKULTAA JA KUI\NIAA
planeetta saattoi eilen näyttää ta- me.
vattoman hassunkuriselta ja epäTällä hetkellä on naisurheiliT'ammelan Ryskeen kesän 1965
edulliselta, mutta tänään sen näyt- joilla, ja on ollut jo kauan aikaa, yleisurheilukausi tuotti
j älleen
täessäitseään paremmasta kulmas- omat Suomen mestaruuskilpailun- kerran kauniita tuloksia. Seuraotta, ott se suorastaanonnea tuottava sa.Aik anaan,monista vastalauseista telut ForssanSalamaaja
Jokioisten
möykky jota jokainen Dug Hem- ja pitkistä vastustuspuheistahuoJännettä vastaan voitettiin. Alueja
dalin kykyjä ounastelevaihailee
limatta voitti naisten kanta äänes- mestaruuskilpailujen yleinen osa
toivoo syntyneensä tämän uuden tyksen 23-8, ellen väärin muista. voitettiin ia nuorten kohdalla selkappaleen merkeissä.
On siis olemassanaisillakin kyl- vittiin toiselle sijalle Ypäjän Y11äVielä muutama vuosi sitten oli
lin arvokas tavoite innostamassa tyksen voittaessa.
naisten urheilu sellainen pyrstö- urheiluun. Kuitenkaan harrastus ei
L-H Osuuskassojenkiertopalkintähti, joka nähtiin hyvin epäsuo- ole levinnyt vielä joka kolkkaan
to AM-kilpailujen pisteissä tuli
tuisassa sektorissa.Miehet kauhis- maatamme. Vuosi vuodelta tulee seuran palkintokaappiin selvä11ä
tuivat nähdessäänurheilupukuisen uusia naisurheilun keskuksia mu- piste-erolla ja samoin voitimme
naisen radalla tai murtomaalla kaan. Lounais-Hämeessäon myös Reliefi-kiertopalkinnon missä lasj uoksemassa,puhum attakaan siitä, jalansijansa täIIä urheilun saralla. ketaan yhteen hiihto ja yleisurheilujor tämä femiini otti heittääkseen - Suuri puute ,kuitenkin on riittämäI{annu Mattila voitti piirinmeskeihästä tai työntääkseen kuulaa. tön naisohjaajien (huoltaja) mäii- taruudet 10.000m:n ja 25.000m:n
Hänet tuomittiin yksimielisesti ns. tä. T'ammelan Ryske esittää tässä juoksuissa, sekä Pirjo Kymäläinen
naiselliset sulonsa menettäneeksi, vetoomuksen oman pitäjän naisil- naisten 5-ottelussa.
puisteltiin pååtå, säälittiin houru- le.,- Jor tunnette kiinnostusta joNäiden hyvien seurasaavutusten
päiseksi ja naurettiin ulos kentäl- ko itse aktiivisesti urheilla tai toi- ja PM-voittojen lisäksi seuran piitå. Ei naisen paikka ollut kentällä mia tyttöjen ja naisten huoltaj arta, rissä voidaan iloita lupaavasta
eikä naisen harrastus saanut olla ohj aajana, valmentaj ana jr.., niin
nuorten ja poikien esilletulosta.
urheiluz, mieluummin häntä kat- tulkaa mukaan urheilun kenttätyö- Tämä jor mikään tietää jatkossa
seltiin hyvin tai huonosti maalat- hön nimenomaan naisten urheilun
hvvää.
tuna kapakassatai kadulla harras- saralla. S;eurammejohto tulee anIlman työtä ja vaivaa, eikä myöstamassaujalompiau urheilumuoto- tamaan Teille tukensa tässä mer- kään ilman hikeä pääsrä tuloksiin.
kittävässä työssä.
Niinpä lupaavien nuoriemme onJa.
Mutta suomalainen nainen ei
Tytöt ja naiset mååratietoisuur- kin nyt käytettåvå edessä oleva
olisi suomalainen nainen, ellei hä- ta urheilun harrastuksessa,
niin sil- talvi todella hyväkseenja - harjoinellä olisi urheiluasioissakinsisua loin näemme, mihin suomalainen teltava. Ainoastaan harjoittelun
karsia ennakkoluulot pois ja kään- - ja ennen kaikkea tammelalainen kautta saaVutetaankultaa ja kun*
tää planeetta edullisempaan kulnainen pystyy
niaa.

rnukaan
Ir{ais;et
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VUOSIKOKOUKSEN
KYNNYKSELLÄ
Vuodenloppu-ja alkupuolenaikana eri seurat pitävät vuosikokouksensa ja valitsevat parhaat
mahdolliset voimat hoitamaan uutena toimikautena niitä tehtäviä,
joiden varassa kunkin seuran toiminia elää ja pyörii. On selvää,
että tuon vuosikokouksen päätökset, henkilövalinnat ja muut ratkaisut tulevat väistämättömästi
vaikuttamaan kaikkeen seuran toimintaaan alkavana työkautena.
Sen vuoksi on yhtä selväå,ertä nuo
päätökset, henkilövalinnar ja ratkaisut eivät. saa tapahtua sattumanvaraisest! vaan niiden tekemiseen on suhtauduttava mahdollisimman suurella harkinnalla ia
vastuuntunnolla. On senvuoksi tärpeellista, että me kukin kohdallamme kokoukseen valmistautuessamme teemme itsellemme selväksi
seuramme työn merkityksen, käsit:
täen, että se ei saa kohdistua vain
oman huvimme ja ajanvietteen etsimiseen, vaan että sillä tvöllä on
myöskin laajaa yhteiskunnallista
pohjaa, koska sen avulla pyrimme
kokoamaan nuorten joukot ja ohjaamaan niitä hyvien harrastusten
pariin. Me kukin omalra kohdaltamme voimme anrtaa apumme
tuon työn onnistumiselle, kunhan
vain tulemme ajatelleeksi, että juuri minunkin osuuteni on asiaa auttamassa.Työmme vakavuudesta ja
arvokkuudesta, sen ihanteellisista
päämäåiristäja rehellisestä, tunnollisesta päämäärään pyrkimisestä
taas riippuu se, minkä arvon yhteiskunta meidän tvöllemme antaa.
Ja tästä taasen monella tavalla riip
puvat ne olosuhteet ja edellytykset,
joissa saamme jatkuvasti toimia.
Sen vuoksi onkin jokaisen jäsenen vakavasti valmistauduttava tähän vuotuiseen
"parlamentti-istuntoon> ja huolehdittava vielä siitäkin, että lähimmät seuraroverit
tässä suhteessatävttävät ensimmäisen velvollisuutensa seuransa jäseninä. Täyttyköön Ryskeen vuosikokoushuone ensi tammikuussa intomielisistä ja toimintararmoisista
jäsenistä ja tuokoot vuosikokouksen päätökset hyviä ja onnellisia
ratkaisuja uudelle toimintavuodelle. Eräs näistä tärkeistä päätöksistä on varmasti se, että Ryskeen
toiminnan pitäisi levita kaikkiin
Tammelan kyliin, sillä onhan seura nimenornaan. Tammelassa toimiva seura ja näin ollen kotiseutunsa nuorison ja myös vanhem-.
man urheilevan ja urheilua harrastavan henkilön oma hotiseutuseura.
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on yhtä lähellä
kuinlähinpuhelin
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Ryskeen mitali ja ansiolevy ovat
valmistuneet. Mitalin suunnitteli
taiteilija Pentti Hammarberg ja
kuvaa mirali keihäänheittäjää (keihäs osoittaa eteenpäin - ylöspäin)
ja.sen mukaisesti pitäisi seuran toiminnan myös pyrkiä. Keihäänheittäjän takana kuvaa Hakkapeliittapatsas entisiä aikoja. Mitalin reunassa kiertää seuran nimi TAMI
MELAN RYSKE.
Mitalin
valmistajana
toimii
Kulta- ja Kelloliike E. Pääkkönen.
Mitalia tullaan j akamaan kilpailuissa palkintona sekä ansiolevykettä johtokunnan laatimien sääntöjen perusteella hyville seuråtoimintanaisille ja miehille pitkäaikaisesta seuran hyväksi tehdystä
työstä.

KIERTÄÄ

Ryskeeläisten kitpailtavana on
Pääkkösen Haarikka, jonka on lahjoittanut Kulta- ja Kelloliike E.
Pääkkönen. Yleisurheilijar: mieher,
naiset ja iluoret >taistelevatuhaarikasta l0 vuoden ajan. Vuosittainen voittaja saa pienoishaarikan
muistoksi kesän saavutuksistaan,.
V. 1965 voitrajaksi tuli pirjo Kymäläirren hyvällä pisremeafllä *tg
ja pah ana kilpailijana hänellä oli
toiseksi tullut ja v. 1963 voimaja
Ftrannu Mattila 26 pisteellä. Kotmannen tilan otti V. Puputti 1l
pistettä ja v. 1964voirmja H. Ahlflen vei neljännen sijan 6 pisteellään. Muur sijoitukset olivat: 5)
M. Laurila ja Meeri Uutela 4, 7)
I. Hätönen ja K. Tenhami B, g) J.
Heikkonen, M. Perttula ja Anneli
Kannisto 2, 12) A. Uutela, Sinikka
Mäki-Tulokas, P. Teppo, M. Ojunen ja Marjatta Haavisto t piste.
Kokonaistilanne Pääkkösen Haarikka-kilpailussa kolmen kilpailuvuoden jälkeen on: I) H. Mättila
6t6,5,7) Pirjo Kymäläinen 33, 3)
S. Ahlgren 27,5, +) H. Ahlgren
25,75,5) V. Puputti 15, 6) K. T'enhami 13, 7) Meeri Uutela I l, B)
Elsa Kivilä 9, l0) A. Lahti b,Zb,
1l) J. Ruoko 5, 12) A. Uutela 4,25,
13) M. Laurila, M. Ojanen, I.
Teppo 4, 16) A. Mero, P. Teppo,
I. Hätönen ja Sinikka Mäki-T'utokas 3, 20) J. Heikkonen, M. Perttula, Anneli Kannisto, R. Mero 2,
24) M. Heikkilä 1,5, 25) Marjatta
Haavisto, J. Pelto-Huikko, p. Liimatainen, Maija Juhala l, 29) A.
Heinonen $',25pistettä.
$orooon
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URHEILIJALEVYKE
jaetaan urheilullisista
ansioista
vuosittain ja jaon suorittaa johtokunta. V. 1965 urheilijalevyke on
myönnetty lupaavalle ja monipuoliselle urheilijanuorukaiselle Veikko Puputille hänen viime kesän
saavutustensaperusteella. Mainittakoon, ettå V. Puputti loukkaantui vaikeasti syksylläja on tälläkin
hetkellä sairaalahoidossa.
SHEll-tuotteita

Morris
MG
Ra,rnbIer
Chrysler
Simca
*Plymout ja Fargo piirimyyjä paikkakunnalla.
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Tam m elan
Autohuolto
Puh.+O0+9

VARAOSIA
TARVIKKEITA
Forssa. Kartanonkatu 12
puh. II 461
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oHJErl''A NUORILLE
NOSTAJILLE
f
Perustan tämän ohjelman pelkästään omaan kokemukseeni, siksi ha,luaisinkin kertoa vähän siitä
harjoitteluohjelmasta jota
pidin
silloin yllä kun olin 15--18 vuotias,.
Miel,estäni tä.nä ikäkautena on hvvin tärkeää oppia harjoit tarnaån
kehoaan oikein, kun ajatell aan tulevaa miehuusiän kovaa harjoitusta.
Minun
painonnostoharjoitteluni
tuossa iässä oli pääasias,saleikinomaista, vain Oly*pianostoja ja
jalkaharjoitusta noin 2-3 kertaa
viikossa, silti pystyin tekem åan jo
silloin kohtalaisia tuloksia vetolajeissa, punnerrus oli'kin sitten huomattavasti heikompi, mutta siihen
palaan myöhemmin.
Flarjoittelussani oli pååasia, ei
suinkaan. voiman
hankkiminen
ja
vaar l m ahdollis i m m a nh y v ä n
m o n i p u o I i se n l ii k k u m i sky v y n
om aami n e n .
Tähän
auttoi minua suurosti muitten urheilulajien harjoitus, joista kilpailumie,lessäharjo'ittelin mm. yleisurheilussa kai,kkia lajeja, hiihdossa
kilpailin hyvin paljoil, iisäksi pelasin vakituisesti jalkap alloa ja jääkiekon sarjapeleissä,vielä harjoittelin jonkun verran uintia ja soutua.
Tällaista oli siis suunnilleen
harjoitteluni ennerr arrieij aan menoani. Se on ollut hyvin monipuolista ja siitä ilmeisesti johtuu että
nykyään omaan poi,kkeuksellisen
hyvän liikkumiskyvyn.
Punnerrus. . on minun heikkouteni; enkä ilmeisesti sitä pysty ikinä
korjaamaan. Syitä siihen on rnonia,
suurin niistä on liian heikko ja taipuisa keskivartalo, tähän seikkaan
kehoittaisinkin erikoisesti kiinnittämään huomi ota aloittaessanne
painonnostoharjoittelun,
s1 1 S
,kes k iv ar t a' loa
p a ljot ,
v a h v i s t av i a I i i k k e i t ä .
Sitten muutamia sääntöjä jotka
on syytä muistaa:
1. Kaik,kien lihasryhmien tasapuolinen vahvistaminen, tärkeimmät
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LAMINAATTILEVYJÄ-

ovat tietenkin jalat ja keskiv artalo
sillä nehän kantavat kaikista suurimman taakan.
2. Kehitä itsellesi mahdollisimman
hyuä ja monipuolinen liikkumis-

LASTULEVYJÄ.

HIIHTOKAUSI

KIfrAPILEVYJÄ

ALKAA

Hiihtäjät
talvi tekee tuloaan
ja nyt pitäisi olla parhaillaan menossa kova kuntopohjan hakeminen edessäolevia koitoksia varten"
kvkv.
Jor joku Matti-myöhäinen ei vielä
3. Harjoittele nuorempana enemole todella päässyt kiinni harjoitkui n
m ä n kestävyysl uj ej a
voimalajeja, si'llä sisäelimet sydän, felusta kunnolla, n iin nyt on korkea ' aika aloittaa tositoimet sillä
keunlkot jne. tarvitsevat paljon kes- 'pian
se on jo myöhäistä.
tävyyttä.
Ryskeeläiset
pääsevät hiitrtä4. Vältä isojen rautojen ,nostarnista liiaksi, sillä nivele,siovat kasvu- mään suksilla nyt jo vaikka joka
iässä eikä kyllin vahvat kestä- päivä ja sitä etua olisi käytettävä
hyväksi. Pururadat mahdollistavat
rnåån suuria rasituksia"
tosi hiihtoharjoittelun tånå syksy5 ,. K e h itä i tsel l esi oi keoppi nä. Metsäopistolle on valmistunut
tekni i kka,
tehokas
nen
n.
I km pitirinen pururata ja on se
ju
sitten vasta
k?iytä ensin päätäsi
vapaasti ryskeeläistenkäytettävissä.
lihaksiasi.
Toinen lyhyempi rata on Kaukoj a ki l har j oi tus
6 . K ä y tå
johon
j
p ai I u k i r u u
merkitset lassa Saaren koulun lähellä Kaujokaisen nostosi niin harjoituksissa kolan osastonlaittamana.
Yhtä hyvin vesikelillä kuin pakkuin kilpailuissakin, myöskin ki'tkasellakin
voi näillä racloilla harpailuissasitekemät virheet.
mi ehi set
e1ä- joitella. T'avallinen suksi käy aivan
7 . T e rv eet
hanki i tsel l esikun- hyvin tässä harjoittelussa joskin
mä n ta vat,
rnuovipohjainen tai lasikuitutuksi
non ammatti, ennenkuin hurjat uron parempi luistoltaan.
heilutulokset, ehdit sen hyvin tehdå, sillä huippupainonnostajan keski-ikä on noin 27 vuotta.
Radioitten radio
VARSII{AISESTA PAINOI\I\OSTO-OHIELMASTA:
3 kertaa viikossa, jokaisena päivåna yksi Olf pianosto, loppuharjoitus vartalon kehittämisliikkeitä,
jalat, maastaveto, vatsalihakset, käsivarret ojentajapuoli ju koukistaVisioitten visio
japuoli, hartialihakset, jt". . . noin
15-35 nostoa 3 sarjoina kutakin
Piirimyynti ja huolto
lajia, mutta sarjojen lukua ja nostojen mååråå tarvitsee aina välillä muuttaa jotta harjoitus olisi
ikäänkuin aaltomaista. Kunnon veryttely ennenj a 1jälkeenharjoi tuksen.
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Ajanmukaisin rautakauppa Forssan talousalueella.
Tervetuloa tekernään edullisia ostoksia.
Puhelimet: TukkumyTnti 11 67'3

Myvmälä 11t
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Tammela
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Vastaava toimittaja:
Eero Tuomola
Lehti ilmestyy tarvittaessa
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