jäsenkirje

Ryske liikuttaa 2020
Hyvä Ryskeen jäsen!
Jälleen on aika perinteisen jäsenkirjeemme. Käynnissä on seuramme 99. toimintakausi, ja jaostojen
kohdalla kerrotaan aktiivisesta toiminnasta ja huippukohdista 2018–2019 kaudella. Nyt olemme kuitenkin
kohdanneet poikkeuksellisen alkuvuoden. Tammi-helmikuu 2020 toi alueellemme leudoimman talven ainakin 60 vuoden ajanjaksolle. Hiihtokausi jäikin Tammelan seudulla lähes kokonaan väliin. Helmikuun
lopulla alkoivat korona-viruksen leviämisen vaikutukset heijastua myös Suomeen. Alun epätietoisuuden
jälkeen rajoitustoimet käynnistyivät hallituksen ohjeilla maaliskuun puolivälissä, jolloin yhteisharjoituksista luovuttiin ja kunnan sisäliikuntatilat suljettiin. Monet kevääseen ja kesään suunnitellut tapahtumat siirtyivät eteenpäin tai niitä jouduttiin kokonaan peruuttamaan.
Poikkeustilasta huolimatta kuntoilu ja liikunta ovat edelleen olennainen osa elämäämme. Aktiivisten liikkujien ja harjoitusten vetäjien innovaatiot ovat olleet tärkeitä, jotta olemme voineet hyödyntää tuttuja ja
löytää uusia hauskoja ja hyödyllisiä liikuntamahdollisuuksia. Kesäkuun alussa olemme palaamassa yhteisharjoituksiin, ja toivottavasti voimme viettää iloisen ja urheilullisen kesäkauden. Kiitokset ansaitsevat
kaikki jaostojen aktiivit, joiden voimin olemme aloittamassa kesän jalkapallo- ja yleisurheilukautta. Kiitokset myös kaikille monipuolisen toiminnan mahdollistaville yhteistyökumppaneillemme, joita ovat monet
yritykset ja Tammelan kunta.
Oikein hyvää, liikunnallista ja turvallista kesän odotusta kaikille jäsenillemme!
Tapio Salo
Puheenjohtaja

Hiihtojaosto
Kauden 2019 – 2020 hiihtokausi oli meidän leveysasteilla todella murheellinen, lunta ei satanut taivaalta,
eikä pakkastakaan ollut kuin nimeksi. Tammelan liikuntakeskuksen maastoon ei saatu latua tehtyä, pieni
300m:n lenkki saatiin tykkilumella tehtyä yläkentälle, jossa hiihtäjiä kävi hiihtämässä. Ryskeen Timanttiset hiihtokilpailut hiihdettiin tammikuun puolivälissä Lempäälän Hakkarissa, osallistujia oli huonoon talveen nähden ihan mukavasti, noin pari sataa hiihtäjää mitteli toisiaan vastaan. Tammelassa ei tällä kaudella järjestetty hiihtokoulua eikä myöskään yhtään kilpailua järjestetty. Ryskeen hiihtäjiä nähtiin harvalukuisesti muiden paikkakuntien kilpailuissa.
Hiihtojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Teemu Salminen 045 6744751, hiihto@tammelanryske.fi
Jalkapallojaosto
Jalkapallo on aloitettu Ryskeessä vuonna 2014. FC Ryskeellä on tällä hetkellä neljä aktiivisesti
toimivaa juniorijoukkuetta, yksi tytöille ja kolme pojille. Joukkueet pelaavat Suomen Palloliiton
sarjoissa. Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.
FC Ryske on järjestänyt vuosittain yhdessä OP Lounaismaan kanssa jalkapallokoulun uusille innokkaille
junioreille. Kesän alussa pidettävässä jalkapallokoulussa tutustutaan lajiin, palloillaan ja pidetään yhdessä hauskaa. Moni pikkupalloilija on löytänyt pallokoulun kautta itselleen uuden harrastuksen jalkapallon
parissa.
Harjoituksia on järjestetty talviaikana Tammelan koulukeskuksella ja Eerikkilän jalkapallohallissa. Kesän
harjoitukset pidetään pääsääntöisesti Tammelan liikuntakeskuksen uudella keinonurmella. Liikuntakes-
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kuksella pelataan myös FC Ryskeen kotiotteluita, tervetuloa seuraamaan ja kannustamaan joukkueet
voittoon! Jalkapallon harjoitusvuoroista ja peleistä saat lisätietoa Ryskeen kotisivuilta.
Jalkapallojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Heidi Kämi 040 519 5299.
jalkapallo@tammelanryske.fi
Voimailujaosto
Voimailujaoston vuosi 2019 oli menestyksekäs ja jälleen kerran Ryskeen rivistöissä tehtiin
hienoja tuloksia. Lähes jokaisista voimailun SM kisoista, varusteilla tai ilman, pujotettiin
Ryskeeläisten kaulaan mitali tai useampikin. Makkaramarkkinoiden voima- ja
maksimipunnerruskilpailut olivat todella suositut ja molemmat sarjat tulivat täyteen
ennätysajassa. Seuran omat kilpailijat menestyivät myös Makkaramarkkinoilla todella hyvin.
Loppuvuodesta pidetyt Ryskeen omat kisat Vesihelmellä olivat varsin suositut, juuri enempää kisailijoita
ei mukaan olisi mahtunutkaan.
Vuosi 2020 on ollut, ja tulee olemaan, haastava, mutta toivottavasti viimeistään loppuvuodesta voidaan
järjestää jälleen seuran omat kisat. Vuoden 2020 Makkaramarkkinat on valitettavasti peruttu, joten myös
maksimivoima- ja toistovoimapunnerruksen perinteikkäät kisat eivät toteudu Makkaramarkkinoiden
osalta.
Tammelan Ryskeelle ja Lopen Kunto ja Voima Team ry:lle myönnettiin järjestettäväksi vuoden 2021
klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailut 26 - 28.2.2021. Kilpailupaikkana toimii Eerikkilän
urheiluopisto. Tammelan Ryskeen Voimailujaosto juhlistaa näillä kisoilla seuran satavuotista taivalta.
Voimailujaoston toiminnasta saat lisätietoja: Saara Olkkonen 040 571 8423, voimailu@tammelanryske.fi
Yleisurheilu
Yleisurheilun upea kesä 2019 huipentui valtakunnalliseen Seuracup finaaliin, joka kisattiin
elokuun lopussa Alavetelissä Pohjanmaalla. Ryske oli finaalissa mukana jo viidettä kertaa
peräkkäin. Lähdimme kisamatkalle edellisenä iltana, jotta olisimme aamulla klo 9.20 reippaina seurojen esittelytilaisuudessa Alavetelin urheilukentällä. Seuracup on yleisurheilukilpailujen poikkeus siksi, että siinä kilpaillaan joukkueena. Finaalimatka olikin samalla urheilijoille
kauden yhteinen huipentuma, josta jäi monta mukavaa muistoa.
Elokuussa kilpailtiin 14-15 -vuotiaiden Suomen mestaruuksista Lahdessa. Ryskeeltä oli kisoissa mukana
neljä urheilijaa, jotka voittivat yhteensä viisi mitalia: pronssia Veeti Saarinen M15 800 metrillä ja Vili Välimäki M15 kuulassa. Jani Laakso ja Vili Välimäki voittivat kultaa P15 kuulan joukkuekilpailussa sekä
Samu Kauppi ja Vili Välimäki pronssia P15 keihään joukkuekilpailussa. 16-17 -vuotiaiden SMkilpailuissa Ryskeen värejä edustivat moukarissa ja kuulassa Henna Salminen sekä Siiri Laukkanen kuulassa. 19-22 -vuotiaiden SM-kisoissa oli mukana Ville Tuki M19 korkeudessa. Näiden lisäksi Ryskeen
urheilijat keräsivät pm- ja aluekisoissa jopa 52 mitalia. Nuorten lisäksi Ryskeen aikuisurheilijat ovat aktivoituneet ja saavuttaneet menestystä Suomen Aikuisurheiluliiton (SAUL) SM-kisoissa.
Kesän yleisurheilukoulu voidaan toteuttaa tänä poikkeuksellisena kesänäkin, tosin hieman erilaisin järjestelyin kuin aiemmin. K-Market Tammela -yleisurheilukoulussa tutustutaan yleisurheiluun pelaillen ja
leikkien huomioiden eri ikäluokat. Ohjauksesta vastaavat koulutetut ohjaajat.
Kilparyhmä on tarkoitettu sisulisäikäisille tavoitteellisille urheilijoille, jotka haluavat harjoitella jo enemmän
ja kilpailla muuallakin kuin Tammelan omissa kilpailuissa. Kilparyhmälle on tarjolla harjoituksia eri valmentajien vetämänä läpi vuoden. Tänä kautena uutena ryhmänä on nuorisovalmennusryhmä (NVR), joka on tarkoitettu nuorten SM-sarjaikäisille tavoitteellisille urheilijoille. Kaikki tiedot eri ryhmien aikatauluista ja ilmoittautumisesta löytyvät Ryskeen netistä, tervetuloa mukaan.
Kunniakierros järjestetään myös tänä vuonna, onhan se yleisurheilujaoston tärkein varainhankintatapa.
Toteutukseen on tuotu tänä vuonna mukaan uusia vaihtoehtoja vallitsevan tilanteen takia. Lähde mukaan haasteeseen tai tukemaan suoraan tuttua yleisurheilijaa. Lisätietoa kunniakierroksesta saat Anu
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Syrjälältä p. 040 751 1306, urheilukouluryhmien ohjaajilta sekä nettisivuilta. Kiitos kaikille Kunniakierrokseen osallistuville!
Yleisurheilujaoston toiminnasta
lu@tammelanryske.fi

saat

lisätietoa:

Sirpa

Hovila

045

640

9529,

yleisurhei-

Lentopallojaosto
Lentopallojaosto osallistui kaudella 2019‒2020 Loimijokiliigaan. Koronatilanteen vuoksi kausi
keskeytettiin keväällä 2020. Tammelan Ryskeen lentopalloedustus pelaa tulevalla kaudella
(2020–2021) samalla sarjatasolla kuin 2018-2019, eli miesten 2-sarjassa, mikäli Lentopalloliitto
päättää käynnistää sarjat syksyllä 2020. Edustusjoukkueemme kotiottelut pelataan Tammelan
koulukeskuksen salissa ja otteluihin on katsojilla vapaa pääsy. Tarkemman otteluohjelman löydät
Tammelan Ryskeen nettisivuilta kohdasta ”Lentopallojaosto” tai joukkueen omalta Facebook-sivulta:
Tammelan Ryske / Lentopallo.
Lentopallojaosto ylläpitää edustustoiminnan lisäksi niin miehille kuin naisillekin avointa kuntolentopallovuoroa joka perjantai klo 18–20 Tammelan koulukeskuksella. Tervetuloa mukaan!
Kesällä Lentopallojaosto järjestää jokavuotisen Hakkapeliitta Beach –rantalentopallotapahtuman. Heinäkuussa 2019 pelattu turnaus oli järjestyksessään kahdestoista, joten kesällä 2020 on vuorossa 13. turnaus (varaus koronatilanteen vuoksi). Kesän 2020 Hakkapeliitta Beach -turnauksesta lentopallojaosto
tiedottaa tarkemmin Tammelan Ryskeen nettisivuilla sekä lentopallojaoston omilla Facebook-sivuilla.
Turnauksessa on omat sarjat sekä kilpa- että harrastepelaajille.
Lentopallojaoston toiminnasta
lo@tammelanryske.fi

saat

lisätietoja:

Markku

Kaakinen

0400

549

929,

lentopal-

Kuntojaosto
Kuntojaosto osallistui Kalevan Kierrokselle 2019, ja menestys oli tavallistakin parempi. Ari Ilola voitti M50-sarjan, ja oli hienosti kokonaiskilpailun yhdeksäs. Jouko Peipinen uudisti M60sarjan ykkössijan. Joukkueena Ryske oli viidestoista. Vuoden 2020 Kalevan kierroksella
Ryskeestä ei saatu kuuden hengen joukkuetta liikkeelle, mutta kolme aktiivia on mukana.
Junnujen sulkapallovuoro jatkuu tällä kaudella Koulukeskuksessa torstaisin 18:30–19:30. Sulkapallo oli
mukana 1-2 luokkalaisten Liikuntapassi-tapahtumassa syksyllä 2019. Aikuisten sulkapallovuoroa on pelattu Riihivalkaman koululla keskiviikkoisin 20:00–22:00. Juniorien ja aikuisten joukkoon voit tulla mukaan testaamaan sulkapalloa yksin tai kavereiden kanssa. Tarvittaessa järjestetään opastusta sulkapallon varusteisiin ja tekniikkaan liittyen. Sulkapallomailojen jännitystä ja korjausta voi tiedustella Tapio Salolta, 0400 477 144, tapio.salo@surffi.net
Kuntojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Ville Peltonen, 044 773 3234, kunto@tammelanryske.fi
Suvi-ilta ja Makkaramarkkinat jäävät väliin 2020
Kaksi perinteistä Ryskeen väkeä koonnutta tapahtumaa joudutaan tänä vuonna jättämään väliin Koronaan varautumisen takia. Forssan Suvi-illassa olemme hoitaneet tukijamme OP Lounaismaan huoltopistettä Tammelan koulukeskuksen kohdalla. Makkaramarkkinoilla voimailijat ovat esitelleet lajia viihdyttävässä kilpailussa. Molemmat tapahtuvat jatkuvat toivottavasti entistä innokkaammin kesällä 2021.
Vesihelmen jäsenetu
Tammelan Ryskeen jäsenet pääsevät alennetulla sisäänpääsymaksulla Vesihelmeen (lapset 5€ /aikuiset
7€). Kassalla on nimilista, johon kirjoitetaan nimi etua käytettäessä.
Urheilu-Kenni jäsenetu
Ryskeen jäsenien on mahdollisuutta saada alennusta Urheilu-Kennin myymälästä seuraavasti: kaikki
tekstiilit ja jalkineet ‒15 %, urheiluvälineet (pl. polkupyörät, varaosa – ja huoltopalvelut, sekä pyöräkelkat)
‒15 %. Muista mainita Ryskeen jäsenyydestä kassalla ostoksia maksaessasi.
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KJ-Sportin jäsenetu
Yleisurheilun erikoisvälineiden hankintaan Ryskeen jäsenten on mahdollista saada KJ-Sportin kautta
tuotekohtaisia alennuksia.

OP Lounaismaa yhteistyö
Ryskeen ja OP Lounaismaan yhteistyö on edellisvuosien tapaan vahvaa, vaikka osasta perinteisistä tapahtumista kuten Hippo-hiihdoista ja Suvi-illan juottopisteestä joudutaan pitämään välivuosi. Jalkapalloja yleisurheilukoulut tekevät yhteistyötä OP-Lounaismaan kanssa ja etsimme loppuvuodelle sopivia tapahtumia yhteistyön merkiksi.

Yhteystietojen muutokset
Jos haluat tehdä muutoksia jäsentietoihisi, niin ilmoitathan niistä joko sähköpostitse jasenrekisteri@tammelanryske.fi tai seuran kotisivujen kautta www.tammelanryske.fi/jasenasiat/jasenyys/.
Siirrämme jäsenpostituksemme pääosin sähköpostilla tapahtuvaksi, joten ilmoitathan käyttämäsi sähköpostiosoitteen. Ajan tasalla oleva jäsen- ja yhteystietorekisteri on jäsenten ja koko seuran yhteinen etu!
Jäsenmaksu 2019 – 2020
Tämän kirjeen mukana on seuran jäsenmaksu toimintakaudelle 2019–2020. Jäsenmaksuamme korotettiin viime syksyn vuosikokouksessa pitkän tauon jälkeen ja uusi jäsenmaksu on 15 euroa/jäsen tai vaihtoehtoisesti perhejäsenmaksuna 50 €/perhe. Jäsenmaksun suorittaminen on tärkeää seuran toiminnan
kannalta. Jäsentensä ansiosta seura voi toteuttaa liikuntatoimintaa paikkakunnan kaikenikäisille liikunnan harrastajille ja aktiivisille kilpaurheilijoille. Jos olet liittynyt Ryskeeseen vuoden 2020 aikana ja olet
tänä vuonna jo maksanut jäsenmaksusi, niin sitä ei tarvitse nyt uudestaan maksaa.
Kiitos kun olet Ryskeen jäsen, tavataan liikunnan ja urheilun merkeissä!

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme!

