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Miesten edustusjoukkue, 2-sarja
2. Joonas Hintsanen
Pituus/paino: 172/75
Pelipaikka: passari

Hevosen pohkeilla varustettu Joonas Hintsanen on pitkistä hiuksista eroon hankkiuduttuaan vankistanut asemiaan Ryskeen komeusrankingissa. Joonaksen vahvuuksia ovat
monipuolisen passipelin lisäksi ketterät syöksypuolustukset sekä paikallisen anniskeluravintolan kesäterassi. Joonaksen torjunta ohitetaan useimmiten yläkautta. Jaksaa pelata
kerrallaan enintään neljä erää, joista viimeisessä piiputtaa jo ankarasti.

3. Touko Lukkala
Pituus/paino: pidempi kuin Joonas/96
Pelipaikka: hakkuri, yleispelaaja

Joukkueen saunailtavastaava Touko Lukkala tunnetaan painavan puolapuulyönnin lisäksi
kiukkuisesta syötöstä ja alati reistailevasta fysiikasta. Aloitti säännöllisen parturissa
käymisen Ryskeen 3-sarjakaudella 2016-2017 ja on entisestään tiivistänyt parturitahtia käynnissä olevalla 2-sarjakaudella. Tunnetaan joukkueen epävirallisena selfiekuninkaana. Muita kentän ulkopuolisia intohimoja ovat visakoivukulhot, epäkuntoiset
autot ja muutot.

4. Iivari Ingves

Pituus/paino: 181/100
Pelipaikka: yleispelaaja, libero

Siunattu Iivari Ingves on Ryskeen väsymätön Puuha-Pete ja puolustuspään viimeinen
lukko. Iivari on muuten ihan hyvä mies, mutta sekaantuminen hevosurheiluun on tahrannut hänen maineensa ja mielensä pahanpäiväisesti. Iivarin ehdoton vahvuus on nosto
yhdellä kädellä takaviistoon kaatuen. Iivu on ryskeeläisille ominaiseen tapaan loukkaantuneena vuoden jokaisena päivänä. Pelikunnossa pysyäkseen tarvitsisi vähintään pari
omaa lääkäriä ja henkilöautollisen fysioterapeutteja.

5. Matias Ryhtä

Pituus/paino: 183/87
Pelipaikka: keskitorjuja

Tammelan Juhana Helmenkalastajaksi tituleerattu Matias on Ryskeen kovapomppuinen
ja huippufysiikalla varustettu keskitorjuja. Paitsi tällä kaudella, kun Matias on päättänyt
juhlistaa sarjanousua keräämällä lisäpainoa vyötäisille vähintään kilon per kuukausi.
Vaikutusta tehostaakseen mies lopetti punttisalilla käymisen. Tästä huolimatta hyökkää
vielä väkevästi keskeltä, tarjoilee kiperää hyppyleijaa sekä pyörii jatkuvasti Ryskeen
sisäisen torjuntatilaston kärkiporukoissa. Huhujen mukaan Matiakselle ollaan kaavailemassa 2+2-vuotista sopimusta kotiottelukioskin apupojaksi, mikäli paluu punttisalille ei
ala tapahtua.

6. Ville Saarenmaa

Pituus/paino: 193/90
Pelipaikka: hakkuri, yleispelaaja

Ensimmäisen kauden Ryskeeläisiin lukeutuu vihaisesta lyönnistään tunnettu Ville
Saarenmaa. Ville on kehittynyt varsin päteväksi lentopalloilijaksi siitä huolimatta, että hän
on joutunut varttumaan Tammelan Kaukjärvellä joukkueenjohtaja Kaakisen vaikutuspiirissä. Muita menestyksekkään lentopallouran esteitä ovat olleet etenkin insinööriopinnot
ja asuminen Tampereella. Näistä epäonnisista elämänvaiheista huolimatta Villeltä löytyy
kuitenkin myös maininnan arvoisia vahvuuksia, kuten liigatason pikkuveli sekä vikkelät
tanssijalat. Ville taisteleekin sisäisen pistetilaston voiton lisäksi ihan tosissaan myös
Ryskeen yökerhokuninkaan tittelistä.

Miesten edustusjoukkue, 2-sarja
7. Jouni Karjala

Pituus/paino: 195/95 (mehupaaston jälkeen)
Pelipaikka: yleispelaaja, hakkuri, keskitorjuja

Ensimmäistä kauttaan Tammelan Ryskeessä tahkoava Jouni Karjala on joukkueen ainoa
lentopalloilijan kokoinen pelaaja. Jopa liigakokemusta omaavan Jounin vahvuuksia ovat
erityisesti painavat takakenttälyönnit, iso torjunta, vastustajan tuijottaminen, itsensä
voitelu sekä heti Tonin jälkeen 2-sarjan toiseksi ärjyvimmät tuuletukset. Heikkouksiin
laskettakoon alaselkä, yläselkä ja ristiselkä. Jakaa kesäaamuisin nimikirjoituksia perunalaarien ympäröimänä Forssan torilla.

8.Tero Heiskanen

Pituus/paino: 185/90
Pelipaikka: yleispelaaja, libero
Tero ”Hässi” Heiskanen on Ryskeen konkariosaston isähahmo ja joukkueen nuorempien pelaajien ihka oma setämies. Miehen lentopallokokemus on vuosissa mitattuna
suurempi kuin kaikkien muiden pelaajien yhteenlaskettu kokemus yhtään mistään. Tämä
ei valitettavasti näy hänen taidoissansa. Teron harvat vahvuudet tulevat parhaiten esille
saunailtojen jälkipuoliskolla miteltävissä sormikoukkuturnauksissa sekä oman peurakolaroidun BMW:n apukuskin paikalla. Joukkueen ainoa, joka on noussut Hesburgerin
bonusklubissa kateutta herättävästi platina-tasolle.

9. Jere Aaltonen

Pituus/paino: kasvuiässä
Pelipaikka: passari, yleispelaaja

Kassun mopoauton apukuski. Jos Kassu on juuttunut hankeen, kulkee Jere kevarilla
kesät talvet. Tuomaroi rajamiehenä aina liigapeleissä asti ja lienee siksi Ryskeen ainoa
pelaaja, joka osaa edes auttavasti lentopallon säännöt.

10. Matti Ranta

Pituus/paino: 185/85
Pelipaikka: keskitorjuja

Tammelan Antti Tuisku ja Ryskeen some-vastaava. Ei ymmärrä lentopallosta mitään,
eikä osaa sitä oikein pelatakaan. Sen sijaan alkulämpöjalkapallossa aivan suvereeni
kikkamaisteri. Mitä korkeammalle sarjatasolle Ryske nousee, sitä vähemmän Matti
harjoittelee. Lisännyt tälle kaudelle tuntuvasti myös sairaspoissaolojen määrää. Pilaa
ottelupäivän musalistat Petoshow:lla ja vieraspelimatkat Hesburger-höpinöillä. Auttaa
joukkuetta parhaiten vaihtopenkillä tai kotona. Vahvuuksina verkon alle syöttäminen ja
pallosta ohi lyöminen. Jos tulisi yhtä myöhässä kotiin kuin torjuntaan, saattaisi parisuhde
olla pian katkolla.

11. Toni Vilkkinen

Pituus/paino: sopivasti
Pelipaikka: yleispelaaja, libero

Joukkueen nuorisokaartiin kuuluva Toni Vilkkinen on yksi Koijärven Kunnon kasvattamista
keskitorjujista. Ryskeessä Toni on kuitenkin niittänyt mainetta pääasiassa yleispelaajana
ja liberona. Mies tunnetaan nopeista jaloista, sulavan teknisistä otteista, joka paikkaan
myöhässä tulemisesta sekä kakkossarjan kovimmista tuuletuksista. Ei puhu paljon, mutta
kun puhuu, niin yleensä tuomarilta keltaisen kortin. Otteluissa tunnistat Tonin aikalisällä
suoritettavista punnerruksista, vatsoista ja tiikerispurteista. Tämän miehen harjoitusmäärillä kaikki muut ryskeeläiset olisivat ylikunnossa alle viikossa.

Miesten edustusjoukkue, 2-sarja
12. Jussi Vesala

Pituus/paino: 183/78
Pelipaikka: keskitorjuja, passari, yleispelaaja, hakkuri, valmentaja,
maanviljelijä ja isä

Matkun metsämies on joka paikan höylä niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Tunnetaan pelatessaan riskipitoisesta hyppyleijasta, uhrautuvista syöksyistä ja Viru Valge
-juomapulloista. Toisinaan unohtuu Matkun maatilalleen ennalta arvaamattomiksi ajoiksi.
Elää muutoin sosiaalisen median vaikutuspiirin ulkopuolella, mutta joukkueen sisäisessä
Whatsapp-ryhmässä jakaa auliisti ”elämänviisauksia” nuoremmille pelaajille.

13. Petri Hintsanen

Pituus/paino: ei kommentoi
Pelipaikka: passari

Joukkueen toinen erinomaisilla pohjegeeneillä varustettu Hintsanen. Pitänyt ennen
kautta 2017-2018 muutaman vuoden treenitaukoa, jonka seurauksena kunto vakiintunut
kestämään enintään kolme erää kerrallaan. Molempien Hintsasten ollessa täydessä
kunnossa pystyvät he yhdessä nipin napin hoitamaan passarivastuut viisieräisessä
kamppailussa. Tuntee kaikki Suomen lentopalloilijat.

14. Aku Hirvonen

Pituus/paino: 187/80
Pelipaikka: hakkuri, yleispelaaja

Lähes samanniminen kuin Aku Hirviniemi, mutta tämän meidän Akun vitsit ovat ihan
oleellisesti huonompia. Beach volley -kenttien kuningas ja parketillakin pätevä peluri.
Tunnetaan erityisesti tuhoisasta hyppyleijasta ja Matin hanat avaavasta nelospaikan
piiskasta. Fanittaa Bull-Mentulaa, mutta ei anna sen näkyä omassa lihaksistossaan.
Omistaa joukkueen rikkinäisimmän oikean olkapään. Pysäköi autonsa treenisalin
eteen yleensä siten, että etupuskurit irtoilevat miesten kaartaessa harjoituksista kohti
paikallista.

15. Aki Vihreäsaari

Pituus/paino/hiusten pituus: 177/74/90
Pelipaikka: libero

Akia on täysin turha esitellä, sillä mies on reilut kolmekymmentä vuotta omistanut
hyperaktiiviselle itsensä esittelylle Forssan seudulla. Tunnetaan pitkästä letistä ja kovasta
äänestä. Intoutuu välillä vaihdossa ollessaan kannustamaan omiaan niin kovaa, että
vetää tanssikengät jalkaan ja yrittää kiivetä tuomaritorniin painille. Ensimmäisen kauden
perusteella vahva ehdokas seuraavaksi saunailtavastaavaksi.

18. Kasper Vuorinen

Pituus/paino: kasvuiässä
Pelipaikka: keskitorjuja, yleispelaaja, hakkuri

Kassu on toinen joukkueen junioreista. Tämän pojan tuntomerkkejä ovat viuhuva
laakasyöttö ja seutukunnan tyylikkäin mopoauto. Vaikka kiertää reenejä Tammelan
lentopallopyhätön lisäksi myös Koijärven Kunnossa sekä osana lukio-opintojaan, on silti
yksi Ryskeen osallistumisrankingin kärkinimiä. Näyttää venyvän koko ajan pituutta, joten
saattaa olla ensi kaudella Jounin siipimiehenä Ryskeen toinen pitkähköksi luokiteltava
pelaaja.

Tutustu uuteen mallistoon.
Rannekoru 69€ / Helat alk. 29 € / Sormus 39€ / Korvakorut 39€

pandora.net

Valmentaja: Juha Härmä

Pituus/paino: 190/85
Rooli joukkueessa: päävalmentaja
Pelipaikka: passari, yleispelaaja

Pääasiassa päävalmentaja, mutta pelikuntoisena myös passarina sekä yleispelaajana
luutiva Juha Härmä tunnetaan päävalmentajan roolissa jääkylmästä olemuksesta ja
pelaajana lasisista polvista. Loukkaantumisherkkä Härmä on kentällä teknisesti taitava ja
kentän laidalla taktisesti pitelemätön. Komistunut loukkaantumisen tuomien kilojen myötä
ja kenties siitä syystä lisännyt varsin tuntuvasti selfie-kuvaamista.

Joukkueenjohtaja: Markku Kaakinen

Pituus/paino: 183/79
Rooli joukkueessa: joukkueenjohtaja, apuvalmentaja

Ryskeen ja koko Tammelan lentopalloilun sydän, keuhkot ja munuaiset (maksan roolia
hoitavat eri miehet). Järjestää joukkueen taustalla kaikki mahdolliset ja mahdottomat
asiat, jotta muut joukkueessa voisivat keskittyä harjoitteluun ja pelaamiseen. Tammelan
tuleva pormestari. Ei heikkouksia.

Jokioisten
Rakennuspalvelu Kivistö
050–5283 892 ville@rakennuskivisto.fi
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