jäsenkirje

Ryskeessä liikkumaan
Hyvä Ryskeen jäsen!
Olet ehkä kaivannut perinteistä jäsenkirjettämme ja sen mukana tulevaa jäsenmaksua. Kauden 2020–
2021 jäsenkirje jäi odottamaan Covid-19 pandemian selkiintymistä, joka onkin sitten kestänyt näihin päiviin asti. Viime vuonna oli seuramme 100. toimintakausi, ja tätä olemme viettäneet erilaisten kilpailujen
kautta. Jaostojen kohdalla kerrotaan toiminnasta ja kisoista tarkemmin. Yhteinen tekeminen kilpailujen ja
harjoitusten ulkopuolella on kärsinyt tautipaineesta, ja esimerkiksi 100-vuotisjuhlaa olemme kaavailemassa vasta tälle keväälle. Merkkivuoden juhlat pidetään näillä näkymillä Valkeeniemen pirtillä lauantaina 9.4.2022. Tiedotamme tästä tarkemmin jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme.
Korona-epidemian vaikutukset liikkumiseen ovat kohdelleet jaostojamme eri tavoin. Yleisurheilu ja jalkapallo ovat onnistuneet viettämään melko normaalit harjoitus- ja kilpailukaudet. Hiihdossa olemme onneksi päässeet nauttimaan kahdesta peräkkäisestä kunnon talvesta, ja hiihtokoulut on pidetty onnistuneesti.
Timanttiset Ryske-hiihdot talvella 2021 jouduttiin perumaan ja tammikuun 2022 kisoissakin monet osanottajat olivat vielä jääneet kotiin. Lentopallossa kilpajoukkueen kausi jäi jo toisen kerran kesken, ja kilpalentopallossa on päätetty vetää 2021–2022 kausi henkeä. Voimailussa kisoja on peruuntui paljon, mutta
SM-kisat sekä pidettiin että moniin osallistuttiin. Kuntopuolella salien sulkeutumiset ovat vähentäneet
harrastusmahdollisuuksia, mutta salien avautuessa käyttöä on ollut mukavasti.
Nyt on luvassa toivottavasti tilanteen palaaminen normaaliksi ja toivottavasti jäsenemme jatkavat innokasta liikkumista ja harrastamista. Kiitokset myös kaikille monipuolisen toiminnan mahdollistaville yhteistyökumppaneillemme, joita ovat monet yritykset ja Tammelan kunta. Tammelan kunnan saleissa on
myös melko hyvin vapaita aikoja, ja mahdollisuuksia olisi kevätkaudella harrastamiseen perheen tai tuttavien kesken.
Oikein hyvää, liikunnallista ja turvallista syksyä ja talven odotusta kaikille jäsenillemme!
Tapio Salo
Puheenjohtaja

Hiihtojaosto
Kauden 2020–2021 hiihtokausi oli pitkästä aikaa kohtuullisen hyvä. Hiihtokoulu onnistuttiin toteuttamaan
hyvissä oloissa ja turvallisesti. Sen sijaan suunnitelmissa olleet Ryskeen Timanttiset hiihtokilpailut jouduttiin perumaan, koska koronarajoitukset tiukentuivat juuri kilpailujen edellä. Alkutalvesta 2021 käynnistettiin hiihtokoulu yhdessä Forssan Salaman kanssa ja Timanttiset Ryske 101-v kisatkin onnistuttiin pitämään 5.2.2022. Parin vuoden tauon jälkeen myös Hippo-hiihdot saatiin järjestymään 17.2.2022.
Hiihtojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Teemu Salminen 045 6744751, hiihto@tammelanryske.fi
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Jalkapallojaosto
Jalkapallo on aloitettu Ryskeessä vuonna 2014. FC Ryskeellä pelasi kesällä 2021 viisi joukkuetta Suomen Palloliiton sarjoissa. Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan kevään harjoituskaudella ja kesän peleihin.
FC Ryske on järjestänyt vuosittain yhdessä OP Lounaismaan kanssa jalkapallokoulun uusille innokkaille
junioreille. Kesäkuussa 2021 pidetyssä jalkapallokoulussa tutustuttiin lajiin, palloiltiin ja pidettiin yhdessä
hauskaa. Moni pikkupalloilija on löytänyt pallokoulun kautta itselleen uuden harrastuksen jalkapallon parissa. Pallokoulua jatketaan tuttuun tapaan kesäkuussa 2022.
Harjoituksia järjestetään talviaikana Tammelan koulukeskuksella ja Eerikkilän jalkapallohallissa. Jalkapallon harjoitusvuoroista saat lisätietoa Ryskeen kotisivuilta.
Jalkapallojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Heidi Kämi 040 519 5299.
jalkapallo@tammelanryske.fi
Voimailujaosto
Vuosi 2021 oli toisti voimailun osalta edellisen kauden haasteita, koska salit olivat osan aikaa
suljettuina ja suurin osa kilpailuista peruttiin. Makkaramarkkinoiden maksimivoima- ja
toistovoimapunnerruksen perinteikkäät kisat peruuntuivat myös kesällä 2021
Tammelan Ryskeelle ja Lopen Kunto ja Voima Team ry:lle järjestettäväksi myönnetyt vuoden 2021
klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailut siirtyivät kahdesti, mutta 24 - 26.9.2021 pidettiin
onnistuneesti Eerikkilän urheiluopisto. Tammelan Ryskeen Voimailujaosto juhlisti näillä kisoilla seuran
satavuotista taivalta. Ryskeen voimailijat jatkoivat myös tälle kaudella SM-kisoissa mitalivauhdissa.
Voimailujaoston toiminnasta saat lisätietoja: Tuomas Nikkilä, 050 5868178,
voimailu@tammelanryske.fi

Yleisurheilu

Ryskeen yleisurheilukausi on ollut jälleen kerran hieno. Koronasta johtuen vähemmälle jääneiden yhteisharjoitusten jälkeen
toukokuussa päästiin jo kilpailemaan, ja sen jälkeen kierrettiin
kisoja ahkerasti.
Sisulisähuipentumassa Tampereella 17–18.7. Ryskeelle tuli jälleen paljon menestystä ja kotiin tuomisina
oli yhteensä 21 mitalia, joista 8 kultaista, 8 hopeaa ja 5 pronssia sekä useita pistesijoja. Piirinmestaruuden voittivat Ville Rekola, Aleksi Jokela (x2), Niilo Laukkanen (x2), Eero Korvenoja (x2) ja Taika Kuusela.
16–17-vuotiaiden pm-kilpailuissa Tampereella 20–21.7. Veeti Saarinen toi Ryskeelle piirinmestaruuden
1500 m:llä, JaniLaakso moukarissa ja kuulassa sekä Erica Syrjälä keihäässä. Atte Kuusela hyppäsi seipäässä ja Vili Välimäki työnsi kuulassa hopeaa. Jani Laakso voitti lisäksi kiekossa pronssia. 19vuotiaiden pm-kilpailuissa 4.-5.8. Nokialla N19 sarjassa Henna Salminen heitti moukarissa ja Emmi
Nieminen hyppäsi kolmiloikassa hopeaa. Nuorten 14–15-vuotiaiden SM-kisat käytiin 6–8.8. Kokkolassa.
Ryskeellä oli mukana kisoissa 5 urheilijaa. T15 sarjassa Erica Syrjälä (yksilökisassa 5.) ja Viivi Välimäki
(yksilökisassa 15.) voittivat kultaa keihään joukkuekilpailussa. Nuorten 16–17-vuotiaiden SM-kisat käytiin
6–8.8. Hyvinkäällä ja Ryskeen kolmesta urheilijasta Atte Kuusela voitti pronssia M16 seiväshypyssä.
Yleisurheilun kesä huipentui 4.9. Pohjola Seura-cup A-sarjan finaalissa Laitilassa. Ryske pääsi finaaliin
A-sarjan kuudentena piirikilpailuissa kerätyllä pistemäärällä 16 912. Ryskeen urheilijat tekivät taas hienoja suorituksia.
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Yleisurheilukoulu toteutettiin myös kesän 2021 aikana. K-Market Tammela -yleisurheilukoulussa tutustuttiin yleisurheiluun pelaillen ja leikkien huomioiden eri ikäluokat. Ohjauksesta vastasivat koulutetut ohjaajat yhdessä nuorten kesätyöntekijöiden kanssa.
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 järjestettiin myös viime vuonna 15.7.2021. Kiitos kaikille Kunniakierrokseen osallistuneille!
Yleisurheilujaoston toiminnasta saat lisätietoa:
lu@tammelanryske.fi

Paula Laakso ja Päivi Nieminen,

yleisurhei-

Lentopallojaosto
Tammelan Ryskeen lentopalloedustus aloitti kauden (2020–2021) miesten 2-sarjassa. Harjoitukset käynnistyivät innokkaasti syksyllä, ja sarjapeleissäkin menestys oli mukavaa. Kausi katkesi
kuitenkin toisen kerran peräkkäin Covid-19 pandemian rajoituksiin, ja edustuslentopallon toiminta
siirtyi toistaiseksi tauolle.
Lentopallojaosto ylläpitää edustustoiminnan lisäksi niin miehille kuin naisillekin avointa kuntolentopallovuoroa joka perjantai klo 18–20 Tammelan koulukeskuksella. Tervetuloa mukaan!
Hakkapeliitta Beach –turnaus järjestettiin elokuussa yhdessä Koijärven kunnon kanssa elokuussa 2021.
Lentopallojaoston
toiminnasta
lentopallo@tammelanryske.fi

saat

lisätietoja:

Markku

Kaakinen

0400

549929

Kuntojaosto
Kuntojaosto aktiivit osallistuivat kolmen urheilijan voimin Kalevan kierrokselle 2020. Ryskeestä ei tällöin saatu enää joukkuetta liikkeelle, ja vuodelle 2021 voimat yhdistettiin Forssan Salaman alle, jossa Kalevan kierros oli myös sytyttänyt aktiivikuntoilijoita.
Junnujen sulkapallovuoro jatkuu tällä kaudella Koulukeskuksessa torstaisin 18:30–19:30. Sulkapallo oli
tutusti mukana 1-2 luokkalaisten Liikuntapassi-tapahtumassa syksyllä 2021. Aikuisten sulkapallovuoro
on tarjolla Riihivalkaman koululla keskiviikkoisin 20:30–22:00 ja sunnuntaisin on kaksikin vuoroa, ensin
aamuvirkuille 10-11:00 ja sitten yökyöpeleille 19-21:00. 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: Anssi Posiolta, kunto@tammelanryske.fi

Suvi-ilta ja Makkaramarkkinat jääneet väliin 2020 ja 2021
Kaksi perinteistä Ryskeen väkeä koonnutta tapahtumaa on nyt ollut telakalla Koronaan varautumisen takia. Kesällä 2022 voinemme kuitenkin valmistautua osallistumaan innokkaasti molempiin tapahtumiin.
Vesihelmen jäsenetu
Tammelan Ryskeen jäsenet pääsevät alennetulla sisäänpääsymaksulla Vesihelmeen (lapset 5€ /aikuiset
7€). Kassalla on nimilista, johon kirjoitetaan nimi etua käytettäessä.
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Intersport-Forssa yhteistyö
Urheilu-Kennin toiminnan päätyttyä syksyllä 2021 Ryske on neuvotellut yhteistyösopimuksen IntersportForssan kanssa ja tukeudumme jatkossa Intersportin ja Craftin tuotevalikoimaan.
OP Lounaismaa yhteistyö
Ryskeen ja OP Lounaismaan yhteistyö on edellisvuosien tapaan vahvaa. Hippo-hiihdot saatiin juuri pidettyä ja Suvi-illan juottopiste toivottavasti toteutuu tänä vuonna. Jalkapallo- ja yleisurheilukoulut tekevät
yhteistyötä OP-Lounaismaan kanssa ja OP-maastojuoksucup on pidetty nyt syksyllä 2020 ja 2021 yhdessä muiden paikallisten yleisurheiluseurojen kanssa.

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 2021 – 2022
Tämän kirjeen mukana on seuran jäsenmaksu toimintakaudelle 2021–2022. Jäsenmaksumme 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 2022
aikana ja olet tänä vuonna jo maksanut jäsenmaksusi, niin sitä ei tarvitse nyt uudestaan maksaa.
Tammelan Ryske on mukana Hämeenmaan Kannustajat-kampanjassa
Anna tukesi toiminnalle!
S-ryhmän käyttöön sähköpostiosoitteensa luovuttaneet Osuuskauppa Hämeemaan asiakasomistajatalouden jäsenet, jotka eivät ole asettaneet tutkimuskieltoa, saavat sähköpostiinsa Kannustajat-ohjelman
äänestyslinkin viikolla 11. Äänestysaikaa on maaliskuun loppuun asti, anna äänesi ja tue toimintaamme!

Kiitos kun olet Ryskeen jäsen, tavataan liikunnan ja urheilun merkeissä!

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme!

