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LUKIJALLE!
Tammelan Ryske r.y:n lähettäessä julkisuuteen nyt ensimmäisen numeron Ryskeen-Sanomia 
toivomme, että se herättää yleisön mielenkiintoa ja saa kannatusta osakseen.
Lehtemrne  ei  halua  toimia  kaupallisessa  mielessä  eikä  mainoslehtenä,  vaan  pyrkii 
kertomaan  Tammelan  Ryskeen  toimintaa,  sekä  myös  ryskeeläisten  harrastuksista  ja 
pyrkimyksistä. Ryskeen-Sanomat, joka on jokaisen Tammelan asukkaan omaisuutta, tulee 
ilmestymään tarvittaessa. Pyrkimyksemme on jokaisessa numerossa tarjota mahdollisimman 
monelle jotakin. Toivomme, että lehtemme saa viitteitä ja hyviä ehdotuksia niiden taholta 
jotka sitä lukevat. Ryskeen-Sanomat on valmis palvelemaan kaikin mahdollisin tavoin oman 
paikkakuntansa asukkaita. Lehtemme on lähtenyt liikkeelle.
Kuinka jatkossa tulee käymään, on kokonaan riippuvainen siitä,  missä määrin lehtemme 
asiaan ollaan kiinnostuneita.  Odotamme parasta.  Hyvää kevättä kaikille levikkialueemme 
asukkaille.
RYSKEEN-SANOMAT
- - - - 

- - - - - -



Tammelan Ryske 45-v
Riihivalkaman Ryske

Toukokuun  18  pnä  1921  oli  Riihavalkaman  kansakoululla  kokoontunut  voimistelua  ja 
urheilua  harrastavaa  nuorisoa  keskustelemaan aiheesta:  olisiko  tällekin  kulmalle  saatava 
seura,  jossa  koetettaisiin  kasvattaa  ihmisen  fyysillistä  ruumista,  samalla  pitäen  huolta 
myöskin ihmisen psyykillisestä kehityksestä eli siis kasvatettava ihmistä kokonaisuudessaan 
eikä vaan puolittaen.
Kaikki läsnäolijat olivat yksimielisiä siitä, että tällainen seura olisi perustettava ja päätettiin 
ruveta pitämään kokousta yllämainitusta asiasta. Tamrnelan Ryskeen historian alkulehdiltä 
löytyy  edelläkirjoitettu  palanen,  mutta  palatkaamme  takaisin  varsinaiseen  ensimmäiseen 
kokoukseen.

Ryskeen perustamiskokous
1§

Kokouksen puhlenjohtajaksi valittiin opettaja Otto Karhula ja sihteeriksi Leo Gylden.
2§

Perustettavaan seuraan liittyi 38 jäsentä
3§

Seuran  nimeksi  päätettiin  panna  ”Ryske”  joka  nimi  sai  äänestyksessä  melkein 
yksimielisen kannatuksen.

4§
Lippuäänestystä  käyttäen  valittiin  seuralle  johtokunta,  johon  tulivat  seuraavat  7 
henkilöä: puheenjohtajaksi Otto Karhula ja muiksi jäseniksi Kalle Jaakkola, Aarne 
Ryhtä, Joose Markkula, Lauri Jaakkola, Sulo Salmi ja Leo Gylden.

Näin siis syntyi nykyisen Ryskeen edeltäjä Riihivalkaman Ryske jota nimeä seura etupäässä 
käytti  vuosina  1921-1940  vaikka  toiminta  laajeni  heti  ensimmäisenä  toimintavuotena 
mm:ssa Letkulle. Vuonna 1940 varsinaisesti toiminta laajeni koko Tammelaa käsittäväksi ja 
nyt siis Tammelan Ryske jatkaa Riihivalkaman Ryskeen viitoittamaa tietä.

Palatkaamme  vielä  kuitenkin  Ryskeen  ensitaipaleille.  Ensimmäisessä  johtokunnan 
kokouksessa  valittiin  sihteeriksi  Leo  Gylden,  varapuheenjohtajaksi  Aarne  Ryhtä, 
rahastonhoitajaksi ja kantomieheksi Kalle Jaakkola ja taloudenhoitajaksi Joose Markkula. 
Ensimmäinen  johtokunta  aloitti  ripeästi  toiminnan.  Iltamat  päätettiin  pitää  varojen 
saamiseksi ja samassa yhteydessä pidettiin jäsenten väliset kilpailut 10-ottelussa. Ryske siis 
aloitti urheilutoiminnan moniottelulinjalla.



Johtokunta  päätti  käynnistää  myös  niin  sanotut  kansankilpailut  ja  tällaiseksi  katsottiin 
mm:ssa  ammunta.  Ampumakilpailuissa  sai  2  rnarkan  maksusta  ampua  3  laukausta. 
Ammunnasta huolehtivat Kalle Anttila, Einari Gylden ja Lauri Knaapi. Mailanheittokilpailu 
taas annettiin Mikko Sillanpään huoleksi järjestää.

Ryskeen ensimmäinen urheilujoukkue käsitti 9 miestä ja ensinrmäisenä kilpailumatkana oli 
Forssassa pidettävät Hämeen piirin kilpailut v. 1921. Joukkueen muodostivat: S. Anttila, K. 
Jaakkola,  L.  Jaakkola,  J.Markkula,  E.  Siren.  O.  Kaskila,  M. Sillanpää,  P.  Simola  ja  M. 
Simola.

Vuonna 1921 toiminnasta ja päätöksistä mainittakoon vielä seuraavaa: 15 pnä heinäkuuta 
1921 johtokunta päätti, että jäsenmaksu on 1 mk jäseneltä. Joulukuun 18 pnä perustettiin 
Ryskeelle  naisjaosto.  Ensimmäiseksi  puheenjohtajaksi  naisjaostoon  valittiin  opettajatar 
Saimi Tähtinen ja jaostoon liittyi heti 20 jäsentä. Ryskeen jäsenmäärä oli 31.12.192l: miehiä 
45, poikia 6 ja naisjaostossa 20.

Seuran ensimmäiset hiihtokilpailut pidettiin Letkulla tammikuun 6 pnä 1922. Mainittakoon 
vielä  näiden  hiihtojen  sijoitukset  tältä  alkutaipaleelta  kuten  myös  ensimmäisten 
urheilukilpailujen  palkintojärjestys.  Hiihto  10  km:  1)  M.  Ylitalo,  2)  L.  Jaakkola,  3)  V. 
Perälä, 4) Y. Knuutila, 5) K. Jaakkola, 6) A. Ryhtä, 7 ) M. Sillanpää, 8) K. Markkula, 9) M. 
Simola.
Naisten 2 km hiihto: 1) E. Ryhtä, 2) M. Knuutila, 3) O. Vuori, 4) I. Sarin, 5) E. Markkula, 6) 
L. Nikula. Poikien 5 km: 1) J. Markkula, 2) E. Sillanpää, 3) N. Ryhtä. 4) A. Lindfors, 5) J. 
Knuutila, 6) J. Markkula. Ensimmäisten urheilukilpailujen palkinnot jakaantuivat: 1) Selim
Anttilä , 2) Kalle Jaakkola, 3 ) Lauri Jaakkola, 4) Joose Markkula, 5 ) Ensi Siren, 6) Jussi 
Markkula.

Seuran toiminta

Ryskeen toimintaan on 45 vuoden aikana sopinut niin ilon kuin ”surun” päiviä. Toiminnan 
aikana  on  harrastettu  mm:ssa  seuraavia  urheilumuotoja:  hiihto,  yleisurheilu,  suunnistus, 
nyrkkeily, painonnosto, hiihtoammunta, voimistelu, pesäpallo, lentopallo, kuntourheilu.
- - -

Ryskeen  parhaita  urheilijoita  ovat  olleet  v.  1931  jälkeen  mm:ssa  seuraavat  nais-  ja 
miesurheilijat:
Sylvi  Markkula  (Kunnas),  Lempi  Österman,  Meeri  Knuutila,  Olga  ja  Aili  Saari,  Helmi 
Maurola,  Toini  ja Taimi Tapola,  Elsa Kivilä,  Marketta Ahlgren,  Pirjo Kymäläinen, Eeva 
Puosi,  Kyllikki  Örn,  Viljo  Ryyppö,  Veijo  Knuutila,  Ilkka  Teppo,  Teuvo  Liski,  Hannu 
Mattila,  Heikki ja Sakari  Ahlgren, Veikko Puputti,  Jorma Lahti,  Kalervo Tenhami, Pauli 
Kostamo, Yrjö Kestilä.  Menestyksellisiä Ryskeen värien puolustajia on ollut runsaasti  ja 
edellämainitut muodostavat siitä vain pienen osan.

Tällä hetkellä Ryskeellä on tulossa ja kehittymässä hyvä nuorten kaarti puolustamaan seuran 
värejä ja tästä lupaavien joukosta mainittakoon mm:ssa Markku Perttula, Heimo Paukku, 
Lauri Hieperi, Harri Merta, Tapani Palén ja tyttöjen puolelta Pirjo Kymäläinen.

- -  - - - - - - -



- - - 
Urheilijalevyke

Vuonna  1967  urheilijalevykkeen  johtokunta  kokouksessaan  päätti  myöntää  pitkienmatkojen 
juoksijalle Hannu Mattilalle. Hannu sai tämän arvokkaan palkinnon monivuotisesta seuran hyvästä 
edustuksesta  ja  viime  kesän  PM  kilpailujen  esimerkillisesta  suorituksestaan.  PM  kilpailuissa 
Hannun 10 000 m juoksu oli sisun ja peräänantamattoman taisteluhengen esitys joka olkoon hyvänä 
esimerkkinä nuorille urheilijoillemme tulevissa kamppailuissa niin henkilökohtaisessa kilpailussa 
kuin seuraedustuksessa.

- - - -
RYSKE RYNNISTÄÄ
Tammelan Ryske on osoittautunut ylivoimaiseksi yleisurheiluseuraksi SVUL:n Hämeen piirin 3. 
alueella ja samalla myös Lounais-Hämeessä. Ryskeen pahimmat kilpailijat Lounais-Hämeessä ovat 
Someron  Esa  (joka  kuuluu  Varsinais-Suomen  piiriin)  ja  Ypäjän  Yllätys.  Viime  kesinä  näistä 
seuroista ei ollut kuitenkaan riittävästi vastusta Tammelan Ryskeelle.



Tammelan Ryskeen nuoret urheilijat  nimenomaan ovat ilahduttaneet saavutuksillaan koko kesän 
ajan. Ryskeen nuoret ovat piirtäneet varsin tehokkaasti Lounais-Hämettä ja Tammelaa, ei ainoastaan 
Hämeen piirin, vaan myös koko urheiluSuomen kartalle. Ryskeen saavutukset ovat sitä luokkaa, 
että vaikka luokittelupisteitä ei ole vielä laskettukaan, voidaan jo tässä vaiheessa todeta, että Ryske 
on  selviytynyt  valioluokan seuraksi.  Kiitos  tästä  lankeaa  eritoten  Ryskeen nuorille  urheilijoille, 
joilta ei ole todellakaan puuttunut intoa pitää seuransa lippua korkealla. Kaiken tämän takana on 
Ryskeen nuorten innostunut ”vetäjä” Markku Heikkilä,  joka on päättänyt,  että kyllä se urheilun 
pyhä tuli elää Tammelassakin, ja niinhän tuo näyttää elävänkin.

Mitaleja tuli  

Ryskeen yleisurheilukesä 1967 oli kaikkien aikojen kesä niin saavutuksiltaan kuin tuloksiltaankin. 
Ryskeen ”haaviin” tuli kolme Suomen mestaruutta, yksi SM-hopea, kolme SM-pronssia ja kaksi 
viidettä  sijaa  Suomen  mestaruuskilpailuissa.  Ryskeen  menestyksekkäin  urheilija  oli,  kuten 
edellisenäkin  vuonna  Forssan  yhteislyseon  lahjakas  abitura,  18-vuotias  Pirjo  Kymäläinen,  joka 
jälleen valittiin myös Hämeen piirin parhaaksi naisurheilijaksi. Pirjo olisi luonnollisesti ollut, niin 
kuin edellisenäkin vuonna, myös Hämeen piirin paras tyttöurheilija, mutta piirin yleisurheilujaosto 
katsoi,  että  muillekin on annettava mahdollisuus piirin  parhaan urheilijan arvoon,  ts.,  ettei  yksi 
urheilija saisi kuin yhden piirin parhaan tittelin. Pirjo voitti tyttöjen Suomen mestaruuskilpailuissa 
kolme mestaruutta  80 metrin  aidoissa,  pituushypyssä ja  viisiottelussa.  Naisten SM-viisiottelussa 
Pirjo  otti  lisäksi  pronssimitalin  ja  oli  naisten  SM-kisojen  pituushyppykilvan  viides.  Onpa  siinä 
saavutuksia kerrakseen!

Pirjo  on  erityisen  kiitollinen  naisurheilija  siinä  mielessä,  että  hän  oppii  lajin  tekniikan 
hämmästyttävän nopeasti. Pirjo työnteli kuulaakin tuollaisella ”ämmänvauhdilla”, mutta jo yhdellä 
harjoituksella  hän  oppi  tekniikan  ja  tulokset  paranivat.  Paras  työntö  kantoi  jo  10,06. 
Hämmästyttävän nopeasti Pirjo oppi myös kiekonheiton tekniikan ja nopeasti kiekko lensikin 25 
metriä.  En  muuten  ollenkaan  ihmettelisi,  vaikka  Pirjo  heittäisi  keihästäkin  40  metriä,  siksi 
luontevasti hän keihästäkin muutaman kerran sinkautti, totesi Markku Heikkilä.

Pirjo  Kymäläinen  on  siis  todellinen  lahjakkuus  naisurheilijana.  Toivottavasti  Pirjolta  nyt  riittää 
harrastusta  pitemmällekin.  Lisää kovuutta  harjoitteluun ja paikat  naisten maaotteluihin aukeavat 
varmasti.  -  Hämmästyttävältä  tuntuu  muuten  se,  että  naisurheilijoillemme  ei  valmennusleirien 
yhteydessä ollenkaan anneta omakohtaisia harjoitusohjelmia. Kaikkein eniten hämmästelin tätä, kun 
kuulin, ettei Pirjolla, liiton valmennusryhmän puitteissa, ollut ollenkaan harjoitusohjelmaa. Kyllä 
Suomen naisten valmennustouhut ovat vakituisessa valmennuksessa olevien kohdallakin melkoisen 
köykäiset, ihmetteli Markku Heikkilä vähän vihaisena - ja syystäkin.

Innostava esimerkki

Pirjo Kymäläisen esimerkki on innostanut muitakin Tammelan Ryskeen tyttöjä yrittämään, joten 
todennäköisesti lähiaikoina saadaan kuulla Ryskeen rynnistyksistä hyvinkin paljon. Viime kesä oli 
tässä mielessä kyllä kaikkein paras, sillä kun edellisenä kesänä kävi harjoituksissa kolme tyttöä, niin 
viime kesänä heitä oli  peräti  16.  Kaikkein hämmästyttävintä asiassa on se,  että 15-17 -vuotisia 
tyttöjä, joista meillä juuri on ollut pula tulvi harjoituksiin, kertoi Markku Heikkilä.

Monipuolisuus hajoitti hiukan

Pirjon  kehitys  jatkui  koko kesän  mukavasti,  vaikka  tyttö  häärikin  hyvin  monessa  lajissa,  mikä 
tietysti  oli  viisiottelijalle  välttämätöntäkin.  Mutta  niinpä  edistyminen  olikin  hyvin  vakuuttavaa. 
Edellisen  kesän  menestyksestään  johtuen  Pirjo  oli  huomattavasti  innostuneempi  kuin  ennen. 
Kuntopohja ei vielä kestänyt koko kesän kovia kilpailuja. Varsinkin 200 metriä, jota Pirjo juoksi 



monen monia kertoja, sekoitti hänen muita tuloksiaan. 200 metrin juoksemisesta nopeuskin kärsi, 
sillä Pirjo ei jaksanut säilyttää rytmiään koko 200 metriä, vaikka paransikin ennätystään jatkuvasti 
päätyen lopuksi aikaan 26,9. 100 metrin tulos ei kuitenkaan parantunut, ennen kuin syksyllä, kun 
Pirjo taas hankki  nopeutta  60 metrin  spurtein harjoituksissa -  ja sai  siten ennätyksekseen 12,7, 
kertoi  koko  Ryskeen  nuorten  touhujen  takana  oleva,  eräs  koko  maamme  innostuneimmista  ja 
innostavimmista seuratoimitsijoista, nuorten ”vetäjä”, maanviljelijä Markku Heikkilä. - Aitajuoksu 
meni  osittain  myös  200 metrin  takia  pieleen.  Kesä  alkoi  hyvin,  sillä  Pirjo  juoksi  heti  kärkeen 
ennätystään  sivuten  12,3,  mutta  sitten  ajat  huonontuivat,  kunnes  syksyllä  löytyi  taas  rytmi 
uudelleen.  Pirjon nopeudella  ja  juuri  aitajuoksuun erityisesti  sopeutuvalla  ruumiinrakenteella  12 
sekunnin alittamisen pitäisi kyllä onnistua milloin tahansa.

Pituushypyssä Pirjon tulokset paranivat erityisen paljon lähinnä siinä mielessä, että Pirjo varmistui.
540 oli vuorenvarrna koko kesän, ja ennätys parani lukemiin 552. Tämänkin lajin kohdalla Pirjon 
kehittymismahdollisuudet  ovat  vielä  valtavat.  Korkeushypyssäkin  Pirjo  saavutti  tuloksen  145. 
Harjoituksissa meni ennen pm-kisoja jo 149 kevyesti eikä Pirjo silloin ylempää yrittänytkään, koska 
edessä olivat vaativat kilpailut. Tämän lajin varmistuminen takaa lisäpisteitä varmasti.
- - - - 

Tammelan Ryskeen Cup-joukkue :

valmentaja  Markku  Heikkilä,  nuoret  urheilijat:  Liisa  Aate,  Anneli  Ellisaari,  Riitta  Haavisto, 
Marjatta  Haavisto,  Kaarina  Heikkilä,  Satu  Heinilä,  Anneli  Kannisto,  Heta  Kulmala,  Pirjo 
Kymäläinen,  Ulla  Kotilainen,  Tarja  Miikkulainen,  Pirjo  Miikkulainen,  Maarit  Leinonen,  Marja 
Virta, Marjatta Niemi, Arja Vuori, Kari Grahn, Harri Huhtala, Lauri Hieperi, Jukka Huusela, Ilkka 
Heinilä,  Jukka  Kannisto,  Pekka  Kotilainen,  Esa  Kannisto,  Juhani  Kujamäki,  Rauno Kaislasalo, 
Erkki Laiho, Olavi Lindeman, Pekka Lähteenkorva, Arto Miikkulainen, Juhani Martinsson, Tapani 
Palén, Juha Rytkönen, Matti Seppälä, Ahti Syrjäaho, Erkki Simola, Olavi Säteri, Harri Merta, Antti 
Tuominen.



- - - - - - 

- - - 



Pm-viesteissä  Ratinan  stadionilla  Tampereella  saalis  oli  26  (8,84)  pistettä.  Naisjoukkue 
(Anneli Ellisaari, Pirjo Kymäläinen, Leena Vihervehmas, Ulla Kotilainen) voitti 4x100 m, 
hopeaa saivat  B-tytöt  4x300 m:llä,  pronssia A-pojat  4x100 m:llä  ja  B-tytöt  4x100 m:llä 
Mainittakoon, että miesten viesteihin saatiin joukkue vain 4x800 m:lle, sekin täysin nuorten 
voimin. A-poikien pm-kisoissa Valkeakoskella kultaisen ”mitskun” sai Harri Huhtala SE-
heittoineen, hopeisen Matti Mikkola 800 m:ltä ja Arto Miikkulainen 110 m:n aitajuoksusta, 
pronssisen Harri kuulasta ja Matti 1500 m:n estejuoksusta. 

B-poikien pistepotti Virroilta oli 10 (3;40) pistettä. Markku Kannisto sai hopeaa 2000 m:ltä. 
Tytöt  kilpailivat  pm-kisansa  Toijalassa  -  -  -  A-tytöistä  pääsi  palkintokorokkeelle  Ulla 
Kotilainen - kultaa 100 m:n aidoissa, hopeaa 200 m:n aidoissa ja pituudessa, pronssia 100 
m:llä, Leena Vihervehmas - pronssia keihäässä sekä B-tytöistä Maarit Leinonen – kultaa 80 
m:n ja 200 m:n aidoissa, Satu Heinilä - hopeaa 200 m:n ja pronssia 80 m:n aidoissa sekä 
Pirjo Vähä-Herttua hopeaa kuulassa.

Miesten piirinmestaruuskilpailuihin Ryske sai vain kolme osanottajaa - - - Markku Perttula 
ja Harri Huhtala toivat lajeissaan 100 m ja moukari hopeaa, Harri Merta oli viides 3000 m:n 
estejuoksussa.
- - - 



- - - - 
JUNIOR

Tapasin hänet ensimmäisen kerran keväällä -67 Eerikkilän Urheiluopistolla. Tuomolan Eero 
oli  pyytänyt häntä tulemaan mukaan 3. alueen yhteisleirille,  koska hän oli  kuullut  pojan 
olevan kiinnostunut urheilusta. Varsinkin moukarinheitosta. Junior oli tuolloin vielä kovin 
hiljainen ja ujo. Ei paljon puhua pukahtanut, vaikka joku jotakin tältä ”keltanokalta” sattui 
kysymäänkin. Mahtoi olla jännää olla mukana oikealla urheiluleirillä.

Junior puki ylleen urheilijan hikisen työasun. Nyt, reilut 3 vuotta myöhemmin, useimmat 
meistä  tuolla  leirillä  mukana  olleista  seuraamme  Juniorin  edistymistä  suurella 
kunnioituksella  ja  ihmetellen.  Harri  ”Junior”  Huhtala  on  syntynyt  13.  8.  52  Paattisissa. 
Syyskuussa  Forssan  yhteislyseon 7.  luokan aloittavan  ”urheilijanalun”  tässä  tapauksessa 
merkittävät  mitat  ovat  varsin  kunnioitettavat  pituus  186  cm  ja  paino  noin  86  kg. 
Sopusuhtaisella  olemuksellaan  Junior  poistaa  osaltaan  käsityksiä  moukarinheittäjän 
massiivisesta  isomahaisesta  olemuksesta.  Junior  teki  ensimmäisen  kerran  tuttavuutta 
moukarin  kanssa  kesällä  -66.  Minimaalisella  harjoittelulla  ja  vähäisillä  ohjeilla  poikien 
”leka” lensi kuitenkin lähes 40 m. Se sai kuitenkin isä-Hannun huomaamaan, että pojassa 
voisi olla ainesta oikeaksi moukarimieheksi Niinpä Juniori sitten seuraavana keväänä sai 
alkeisopetuksen  Eerikkilässä  opistonjohtaja  Tuomolalta  ja  kesäkuun  lopussa,  hän  näillä 
eväillä voitti alkajaisiksi Hämeen piirin mestaruuden B-poikien (alle 16 v) sarjassa. Siitä se 
alkoi. Samana kesänä hän sijoittui SM-kisoissa hopealle ja heitti syksyllä tuloksen 44.95. 
Seuraavana talvena harjoitus oli jo suunnitelmallista ja säännöllistä niinpä kesällä -68 tulikin
puhdasta jälkeä: Suomen mestaruus, maaotteluedustus Tallinnassa sekä kauden päätteeksi 
vielä B-poikien SE 55.96, joka on edelleen vahvasti voimassa.

Jatko on ollut yhtä vakuuttavaa. 1969 Junior heitteli alkukauden 58-59 m, samoihin aikoihin
Alavieskan  Heikki  Kangas  paransi  A-poikien  SE:n  62,64:ään.  Syystä  tai  toisesta  SM-
kisoissa  Lapualla  Kangas  heitti  vain  56.90,  millä  tuloksella  hän  jäi  auttamattomasti 
hopealle, sillä Junior pamautti mahtavasti 60.26 ja toinen kultamitali oli selviö. Syksyllä 
ennätys parani vielä lukuihin 62.34. Jo tällöin oli selvää, että seuraavana kesänä Kankaan 
siirtyessä  sarjaa  ylemmäs  A-poikien  SE  tulee  parantumaan  tuntuvasti.  Ja  näinhän  on 
käynytkin. Jo toukokuun lopulla Junior heitti Ypäjällä 62.62 ja hieman sektorin ulkopuolelle 
menneellä  heitolla  jopa  63.74.  Koska  moukarinheittoa  pojille  on  suhteellisen  harvoissa 
kilpailuissa,  Kangas  sai  pitää  ennätystään  heinäkuuhun  saakka.  Poikien 
piirinmestaruuskisoissa,  9.7.  Valkeakoskella  aika  oli  täysi  ja  Juniorin  jälki  todella 
vakuuttavaa: 63.40 – yli  – 64.44 – 64.60 - 65.28 ja 63.60. Vasta nyt hän oli  virallisesti 
omilla lukemillaan. Vajaan viikon kuluttua kirjattiin pojalle jälleen uusi Suomen ennätys, 
tosin epävirallinen. Junior heitti  nimittäin miesten moukaria (7,257 kg pojathan heittävät 
5,44 kg:n moukaria) 54.98 ja muutamaa päivää myöhemmin tulos parani Tampereella tasan 
metrin - 55.98. Tämä tulos ylittää myös miesten A-luokan rajan (55.50) ja oikeuttaa siten 
osallistumaan Kalevan Kisoihin.

Ei kaksi ilman kolmatta, sanotaan. Tämä piti  paikkansa myös Juniorin kohdalla Suomen 
mestaruuksien suhteen, sillä 26. heinäkuuta hän voitti Ylivieskassa A-poikien mestaruuden 
tuloksella  64.00.  Voitto  oli  varsin  vakuuttava,  sillä  hänen heikoin heittonsa  kantoi  sekin 
62,54 ja hopeamitali saavutettiin tuloksella 60.44. Kovan sateen vuoksi kilpailu jouduttiin 
välillä jopa keskeyttämään ja tämä varmasti heikensi jonkin verran tuloksia. Koko kesän 



kova ja varma kunto takasivat Juniorille paikan myös nuortren kolmimaaotteluun Norjaan. 
Kuun  lopussa  käydään  nuorten  ja  poikien  maaottelu  Italiaa  vastaan  Lapualla,  syyskuun 
alussa tyttöjen ja poikien maaottelu Ruotsia vastaan Helsingissä ja puolivälissä ovat sitten 
tyttöjen  ja  nuorten  Euroopan  mestaruuskilpailut  Pariisissa.  Juniorilla  riittää  kyllä 
tavoittelemisen arvoisia kisoja.

Pari vuotta sitten eräs tunnettu yleisurheilija tokaisi harjoituksissaan Juniorille: ”Pyri 
samaan, kato!” Nyt voi Junior sanoa nuo samat sanat muille Ryskeen nuorille.
- - - - -

Vuodet 1966-1971 ovat olleet Ryskeessä erikoisesti yleisurheiluaikaa. Seuran urheilijat Pirjo 
Kymäläinen,  Hannu  Mattila,  Juha  Rytkönen,  Ilpo  Hätönen  ja  Harri  Huhtala  sekä  Harri 
Merta, Markku Perttula ja Matti Laurila ovat keränneet kultaa ja kunniaa seuralle. Pirjon 
tilillä on 3 Suomen rnestaruutta, 1 pronissinen mitali ja maaotteluedustus, Ilpo Hätönen ja 
Juha  Rytkönen  voittivat  pronssia  SM-kisoissa.  Hannu  Mattila  aloitti  ryskeeläisten 
mitalitaistot  voittamalla  B-mestaruuskilpailuissa  pronssia.  Harri  Merta  saavutti  Cup-
lajivoiton  Tampereella  ja  Matti  Laurila  juoksi  400  m  aidoissa  5.  sijan  nuorten  SM-
kilpailuissa. 

Markku Perttula oli  viime vuonna Kalevan Kisoissa  5.  100 metrillä  ja  mukana yhdessä 
maaottelussa.  Harri  Huhtala  voitti  ensin  B-poikien  SM-kisoissa  hopeaa.  Tämän  jälkeen 
hänellä on kolmen vuoden katkeamaton sarja SM kultaa. Kaksi mestaruutta A -pojissa ja sitä 
ennen yksi B-pojissa. Maaotteluedustuksia Harri on jo kerännyt 4 ja ylivoimaisen voiton 
Pohjoismaisissa  nuorisokisoissa  Tukholmassa.  Hänellä  on  tällä  hetkellä  nimissään  B-
poikien ja A-poikien Suomen ennätykset moukarinheitossa.
- - - - 



- - - -



MITALI- JA TULOSSATOA

Tammelan  Ryske  osoittautui  jälleen  ylivoimaiseksi  yleisurheiluseuraksi  Lounais-Hämeen 
alueella.  Ryskeen  nuoret  urheilijat  ovat  ilahduttaneet  saavutuksillaan  koko  kesän  ajan. 
Hyviä  saavutuksia  ja  mitaleita  on  kertynyt  Pohjoismaiden  ennätyksestä,  Suomen 
mestaruuksista, maaotteluedustuksista ja piirin mestaruuskilpailuista melkoisen suuri määrä.
Nuorten Suomen mestaruuskilpailuissa Keuruulla heitti  Harri  Huhtala moukaria 58,88 ja 
samalla ylivoimaisen voiton. Syksyllä Harri heitti Orivedellä uuden nuorten Pohjoismaiden 
ennätyksen 60,30 ja tämä tulos on jo kovaa valuuttaa moukaripörsseissä.

Risto Karvonen näytti kantapäitään Oulussa muille sarjansa juoksijoille voittamalla kaksi 
(2) Suomen mestaruutta. 800 m voittoaika oli 2.01,0 ja 300 m voittoaika 36,9. Harri Huhtala 
edusti  Suomea kahdessa  maaottelussa  Italiaa  ja  muita  Pohjoismaita  vastaan voitollisesti. 
Ulla Kotilainen 100 m aidat 17,0, Harri Huhtala moukarissa ja Risto Karvonen parantamalla 
SM aikaansa 300 metrillä lukemiin 36,7, tekivät uudet Hämeen piirin ennätykset.



Piiri  nimesi  Hämeen  parhaiksi  sarjoissaan  Maarit  Leinosen,  Risto  Karvosen  ja  Harri 
Huhtalan. Tämä on Ryskeeltä kova saavutus kun muistamme, että kaikki sarjat huomioiden
piiri nimesi 7 parasta yhteensä ja kolme näistä on Tammelan Ryskeestä.
 
Piiriotteluedustuksia ryskeeläisille kertyi viisi. Nämä tavallaan ”maaotteluedustajat” olivat 
Pirjo Vähä-Herttua, Ulla Kotilainen, sekä Risto ja Harri. Piirin mestaruuskilpailujen mitali- 
ja  pistesijoituksia  tuli  melkoinen  määrä.  Ryskeen tilille  kertyi  kaikkiaan  PM-kisoista  11 
mestaruutta, 6 hopeamitalia, 12 pronssimitalia ja 20 pistesijoitusta (sijaluvut IV-VI).

Kultamitalin  voittajat  (PM-kilpailut):  Maarit  Leinonen  (4),  Pirjo  Vähä-Herttua  (2),  Ulla 
Kotitainen, Olli Wessman, Risto Karvonen (2) ja Harri Huhtala.
Hopeamitalin  voittajat:  Satu  Heinilä  (2),  Ulla  Kotilainen,  Olli  Wessman  sekä  Ryskeen 
joukkueen  naisten  4  x  100  m  (Soile  Halonen,  Satu  Heinilä,  Maarit  Leinonen,  Ulla 
Kotilainen) ja nuorten maastojuoksu (Rauno Kaislasalo, Pertti Arpala, Markku Kannisto).
Pronssimitalin  voittajat:  Maarit  Leinonen  (2),  Ulla  Kotilainen,  Pirjo  Vähä-Herttua,  Ulla 
Rajakisto,  Markku  Arpala,  Risto  Karvonen  ja  Harri  Huhtala  sekä  joukkueet  B-tytöt 
maastojuoksu (Ulla Rajakisto, Päivi Huotilainen, Erja Kauhanen), A-tytöt 4x 100 m (Anna-
Maija Perttula, Liisa Alasentie, Anita Isotalo, Outi Viksten), A-pojat maastojuoksu (Markku 
Arpala, Erkki Tiensuu, Rauno Kaislasalo), B-pojat maastojuoksu (Jouko Bister, Ilkka Bister, 
Risto Karvonen). 
IV  sija:  Rauno  Kaislasalo  (2),  Esa  Kannisto,  Ulla  Rajakisto,  Pirjo  Vähä-Herttua,  Ulla 
Kotilainen, Maarit Leinonen.
V sija: Pertti Arpala, Olli Wessman ja joukkueet A-tytöt 4 x 400 m (Outi Viksten, Päivi 
Salminen,  Erja  Kauhanen,  Maarit  Leinonen),  A-pojat  4x800  m  (Markku  Arpala,  Harri 
Halonen,  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  Rajakisto,  Päivi  Salminen,  Irja  Tuovila,  Päivi  Huotilainen),  nuoret  4  x  100 m 
(Juhani Martinsson, Keijo Grahn, Harri Huhtala, Esa Kannisto), miehet 4 x 1500 m (Heikki 
Ali-Huokuna, Juhani Virtanen, Sakari Ahlgren, Rauno Kaislasalo).

Kaikkiaan  näitä  arvokilpailujen  pisteitä  ja  sijoituksia  on  seuralle  ollut  tuomassa  1972 
yleisurheilukaudella yhteensä 32 naista, tyttöä, poikaa ja miestä.
- - - -



- - - -
TAMMELA 500

Ryskeen kuntojaosto järjesti viime talvena 1/2 vuotta kestävän kuntokauden. Kuntokortteja 
pyydettiin  yllättävän  runsaasti,  yli  900  kpl.  Kortteja  palautettiin  kuitenkin  n.  15  %. 
Saaduista  tiedoista  päätellen  Tammela  täytti  tehtävänsä  yhtenä  pitkäaikaisena 
kuntotempauksena.  Eri  tietolähteistä  koottuina  paloina  voidaan  todeta  erittäin  monen 
tammelalaisen kuntoilleen vaikka ei sitten korttia palauttanutkaan. Tärkeämpää kuin kortin 
täyttö onkin kuntoilu omaksi ilokseen ja terveydeksi.
- - - -

TILASTOTIETOA 
Piirin v. 1973 yleisurheilutilasto kertoo Ryskeen urheilijoiden sijoituksista seuraavaa:
- - - -
muun muassa: ”B-pojat 100 m: 4) Juha Siitonen ja Esko
Tuovila 12,1. 300 m: 7) Esko Tuovila 40,6, 8) Juha Siitonen 40,9.
800 m: 6) Juha Siitonen 2.10,0.
100 m aidat:3) Juha Siitonen 15,5.
300 m aidat: 3) Juha Siitonen 44,3, 4) Tarmo Syrjäaho 47,0.
Pituus: 3) Esko Tuovila SB1, 8) Juha Siitonen 564.
3-loikka: 4) Esko Tuovila 11,78.



Kiekko: 5) Heikki Yrjölä 33,56.
4x100 m viesti: 2) Tammelan Ryske 50,4 (Tarmo Syrjäaho, Jouko Bister,  Juha Siitonen, 
Esko Tuovila).
4x800 m viesti: 2; Tammelan Ryske I .25,2 (Ilkka Bister, Juha Kauhanen, Esko Tuovila, 
Juha Siitonen).”
- - - - -

Ryskeen Sanomat 1985



Ote  puheenjohtaja  Mikko  Laaksosen  kirjoituksesta:  ”Kulunut  vuosi  on  Tammelan  Ryskeen  70:s 
toimintavuosi. Tammelan Ryske on perustettu 18.5.1921 opettaja, Otto Karhulan toimesta Riihivalkamassa. 
Jo alusta asti toimintaperiaatteena on ollut seuran jäsenten fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitäminen sekä 
kehittäminen. Etenkin viime vuosina seuran toiminta ja sen tavoitteet ovat olleet Ryskeessä mukana olleille 
nuorille ja toimintaa vetäville jäsenille tärkeitä. Kaikki tiedämme kuinka monenlaisten houkutusten kohteina 
nuoret nykyisinä ovat vapaa-aikanaan.
Hyvät  vanhemmat!  Mikäli  lapsenne  on  Ryskeen  järjestämässä  harjoituksessa  tai  kilpaiIussa,  voitte  olla 
huoletta. Lapsenne on terveen harrastuksen parissa. Vapaa-ajanvietto muiden saman henkisten nuorten k 
anssa, yhdessä suoritettu harjoitus sekä seuran kilpailut ovat hauskoja ja mieleenpainuvia kokemuksia.
Jokainen urheiluseura tarvitsee toimintaansa myös rahaa. Noin viidennneksen vuoden kuluistamme olemme 
saaneet Tammelan kunnalta seura-avustuksina. Loput tarvittavasta rahamäärästä, noin 100 000 markkaa, 
olemme  keränneet  päosin  erilaisten  talkoiden  ja  arpajaisten  muodossa.  Tämä  lehti  on  myös  eräs 
varainhankintamuodoistamme.  Haluammekin  esittää  parhaimmat  kiitoksemme  liikeyrityksille,  jotka  ovat 
tukeneet meitä tämän lehden julkaisemisessa.”

***********
RYSKEEN MARSSI
säv.ja san.
Erkki Liikanen
kantaesitys 8.6.1991

Huolta, murhetta meissä ei näy
jalo kilpa kun kutsuna soi.



Oi jos voitti T ammelan Ryske
rinta riemusta rintahan käy.

Tammela, Tammela
Sinä voimamme voittoisa aina.
Nuoret urheilijat täällä
ponnistavat
täällä on hakkapeliittojen
henki.

Pyhäjärven jo nousevat laineet
jännitystä ne ennustavat.
Meiltä menneet on arkiset
paineet
isät, äiditkin kannustavat.

Tammela, Tammela
Sinä voimamme voittoisa aina.
Nuoret urheilijat täällä
ponnistavat
täällä on hakkapeliittojen
henki.

Syrjäharjulla kuntomme pohjaa
juosten, hiihtäen hoidamme
näin.
Ryske Tammelan tietämme
ohjaa
kovaa kuilusta voittohon päin.

Tammela, Tammela
Sinä voimamme voittoisa aina.
Nuoret urheilijat täällä
ponnistavat
täällä on hakkapeliittojen
henki.

Juhlassa palkittuja

ANSIOMERKIT

Piirin hopeinen ansiomerkki
nro 921: Markku Perttula.

Piirin hopeinen levyke: Pekka Ali-Lekkala. Esko Silmälä.

Piirin pronssinen levyke: Ilpo Bister, Juha Siitonen, Jorma Vikman.

Hiihtoliiton hopeinen ansiomerkki:
Bister Uuno nro 1774, Mäkilä Veikko nro 1772, Uosukainen Veikko nro 1773.



Hiihtoliiton pronssinen ansiomerkki:
Hovila Raija nro 2113, Hovila Veikko nro 2115, Kirjavainen Rauno nro 2117, Kurkikangas Liisa 
nro 2112, Lilja
Eino nro 2118, Mikkola Raimo nro 2116, Vesterinen Paavo nro 2114.

Kävelyliiton pronssinen ansiomerkki: Eino Salminen.

Seuran hopeinen plaketti: Laaksonen Mikko, Lilja Sirkka, Palen Tapani, Pitkä Keijo, Rämö Kauko, 
Silmälä Anja, Vuoriranta Kalevi.

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, Ruottinen Heino, 
Sukki Martti, Tuominen Pentti, Tuominen Sirpa, Vikman Irene.

Pitkäaikaisista ansioista seuran hyväksi kukitettiin Vähä-Herttua Ilmo.

- - - - 
RYSKE  ALKAA  KUULUA  LOUNAIS-HÄMEESTÄ  ENNEN 
SALAMOIDEN LEISKUMISTA

MENESTYKSEN VUODET

Ryskeen  yleisurheilijoiden  menestys  piirin  tasolla  oli  verraten  vähäistä  aina  1960-luvulle  asti. 
Markku Heikkilän ja Eero Tuomolan valmennustyön ansiosta Ryskeen yleisurheilu aloitti nousun 
kohti  piirin  kärkeä  1960-luvun  alkupuoliskolla  ja  saavutti  huippunsa  vuosikymmenen lopulla  ja 
seuraavan kymmenen alussa, jolloin Ryske oli valioluokan seura useiden vuosien ajan ja eteläisen 
Hämeen vahvin yleisurheiluseura.

Kun Eero Tuomola, SUL:n entinen koulutusohjaaja ja valmentaja, tuli Eerikkilän urheiluopiston johtajaksi ja 
Markku Heikkilä samoihin aikoihin alkoi  koota ja ohjata Tammelan nuoria yleisurheiluharjoituksissa,  alkoi 
TaRy-lyhenne  näkyä  kesäisin  isojenkin  yleisurheilukilpailujen  tulosluetteloissa  komeillakin  sijoituksilla. 
Eerikkälässä  leireiltiin  talvella  viikonloppuisin  työn  ja  harjoituksen  merkeissä  ja  kesällä  kokoonnuttiin 
kirkonkylän kentälle kerran tai kaksi viikossa koviin harjoituksiin. Markku ja Eero opettivat, ohjasivat ja joskus 
"piiskasivatkin" – ja tulosta alkoi syntyä. Veikko Puputti (110 m aj, 10-ottelu), Kalervo Tenhami (korkeus) ja 
Hannu Mattila (5 000 - 10 000m) aloittivat näkymisen Hämeen piirin ulkopuolellakin ja iloinen joukko kasvoi. 
Joskus  jäsenten  välisissä  viikkokisoissa  oli  osanottajia  lähes  sata.  Polkupyörillä  tultiin  kirkonkyIän 
tiiilimurskalle Letkulta ja Liesjärveltäkin, kova harjoitus tai kisat ja ajo iltamyöhällä takaisin. Harjoitusta sekin. 
Uuttera valmentautuminen alkoi tuottaa tulosta ja 60-luvun jälkipuoliskolla alkoi tulla hurjaa jälkeä. Samassa 
viikonvaihteessa elokuussa vuonna 1967 Pirjo Kymäläinen voitti kolme SM-kultaa (T18 80 m aj., pituus ja 5-
ottelu),  Harri  Huhtala  (P16  moukari)  ja  Juha  Rytkönen  (P16  200  m aj)  SM-hopeaa sekä  Ilpo  Hätönen 
(nuorten 10-ottelu) SM-pronssia.

Lisäksi  pisteitä  toivat  ainakin  Harri  Merta  ja  Matti  Laurila.  Seuraavina vuosina  Harri  "Junior"  Huhtala  ja 
Markku Perttula (100 m 10,3 ja 200 m 21,1) sittemmin SVUL:n koulutusohjaaja ja nykyisin Paula Silmälän 
valmentaja, nostivat säännöllisesti Tammelan Ryskeen edustusasun palkintokorokkeelle SM-kisoissa,
kunnes molemmat siirtyivät asumaan ja edustamaan Tampereelle.
Vielä  vuonna  1972  SM-mitaleita  tuli  läjässä  Ryskeelle,  kun  Risto  Karvonen  otti  P16-sarjan  Suomen 
mestaruudet  sekä  300  metrillä  (36,3)  että  800  metrillä  (2.00,6).  Sen  jälkeen  urheilijoiden  muutot 
opiskelemaan muille paikkakunnille vähensi menestystä SM -kilpailuissa, mutta Markku Heikkilän lähes kaksi
vuosikymmentä kestäneen mahtavan valmennustyön ja asiaan todella innostuneen laajan urheilijajoukon 
ansiosta seura pysyi  vielä pari  vuotta  valioluokassa.  Junioreiden pm -  kisojen pistekilpailussa Ryske oli 
yleensä kolmen parhaan joukossa ja kamppailipa joskus jopa ykkössijasta Hämeen suuren ja mahtavan – 
Tampereen Pyrinnön – kanssa.

Sijoitus  piirin  tilastoissakin  alkoi  laskea  70-luvun  jälkipuoliskolla  urheilijoiden  vähetessä  ja  osaksi  myös 
riittämättömän kovan harjoittelun takia. Sama suuntaus jatkui 80-luvulla Ryskeen paikan vakiintuessa piirin 



tilastojen puoliväliin.  Toiminta  keskittyi  viime vuosikymmenellä  lähinnä  Sisulisäikäisiin  (alle  14-vuotiaisiin) 
nuoriin, joiden harjoittelutottumukset jäivät liian heikoiksi, jotta ainakin piirin tasolla menestyviä urheilijoita 
olisi tullut entiseen malliin. 

Yksittäisiä, hyvinkin kirkkaita tähtiä toki syttyi 80-luvullakin tuikkimaan SM- ja jopa MM-kilpailuissa. Paula 
Silmälä  (100  m  aj,  pituus,  korkeus,  7  -ottelu)  teki  seurahistoriaa  voittamalla  koululaisten 
maailmanmestaruuden  Espanjan  Barcelonassa  pituushypyssä  tuloksella  601.  Lisäksi  Paula  on  voittanut 
useita suomenmestaruuksia ja SM-mitaleita juniorisarjoissa.

Paulan  ohella  ryskeeläisistä  rrousi  SM-kisojen  palkintokorokkeelle  1980-luvulla  Riikka  Ali  -  Lekkala 
voittamalla pronssia T20-sarjan keihäänheitossa vuonna 1989.

Ryskeeläiset yleisurheilijat ovat olleet enimmäkseen nuoria tammelalaisia, jotka ovat menestyneet parhaiten 
nuorten  ja  junioreiden  saroissa.  Viime  vuosikymmenen  alkupuolella  aloitti  kuitenkin  myös  eräs  hieman 
varttuneempi ryskeeläinen veteraanisarjoissa (myös yleisessä sarjassa) kilpailu-uran, joka on ollut kullalla 
siloiteltu.  Eino Salminen on voittanut  rata- ja maantiekävelyssä mm. 13 suomenmestaruutta M50 – M60 
-sarjoissa  ja  tehnyt  yhden  Euroopan ja  kolme Suomen ennätystä.  Ja  vauhdin  pitäisi  tänä  vuonna taas 
kuulemma kiihtyä koventuneen harjoittelun myötä!

Tällä  hetkellä  Ryskeessä  on  Sisulisäjoukon  lisäksi  kymmenkunta  vähintään  piirin  tasolla  menestyvää 
yleisurheilijaa  (Paula  Silmälä,  Terhi  Johansson,  Taru  Mikkola,  Susanna  Vikman,  Jonna  Teperi,  Eino 
Salminen, Tomi Mikkola, Sami Kuusi, Marko Tuominen, Jussi Mäkilä, Taneli Arola, Pertti Lilja). Heistä suuri 
osa on siirtynyt  tänä vuonna 16 – vuotiaiden sarjaan.  Jotta näiden juniori-  ja  myos hieman nuorempien 
Sisulisäikäisten urheilijanalkujen kilpaura jymähtäisi oikeaan ja nousujohteiseen uomaan sekakuoroon 
ajautumisen  sijasta,  niin  heille  olisi  miellyttävä  haaste  omaksua  60-  ja  70-luvun  ryskeeläisten  nuorten 
innostus ja kova harjoitteluasenne, joka nosti tammelalaiset nuoret Hämeen piirin ja koko maankin kärkeen.




