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Ryske liikuttaa 2019 
 
 
 

Hyvä Ryskeen jäsen! 
 
Jälleen on aika joka keväisen perinteisen jäsenkirjeemme. Käynnissä on jo seuramme 98. toimin-
nan täyteinen kausi. Ilokseni voin todeta, että seuramme jäsenmäärä on jatkanut edelleen ta-
saista kasvua. Toimintaa seurassamme on ollut jälleen ympäri vuoden hyvinkin monipuolisesti ja 
tämä on ollutkin erinomainen asia. Olemme saaneet myös huomata, että seuramme laaja ja ak-
tiivinen toiminta on noteerattu muuallakin koko seutukunnallamme. Urheilumenestyksen osalta 
seuramme urheilijat ja joukkueet ovat niittäneet menestystä jälleen roppakaupalla. Hyviä sijoituk-
sia ja tuloksia onkin saavutettu kaikkien jaostojemme toimesta. 
 
Seuramme aktiivinen toiminta tarvitsee myös aktiivisia seuratoimijoita. Jotta seuramme toiminta 
pysyisi jatkossakin aktiivisena, sekä monipuolisena niin toivoisinkin uusia jäseniä mukaan toimin-
taamme. Tarvitsemme toimihenkilöitä, valmentajia, urheilukouluohjaajia, huoltajia, joukkueenjoh-
tajia, kioskihenkilöitä ja muita seura-aktiiveja mukaansa tempaavaan toimintaamme. Pienikin 
mahdollinen panostuksesi on seuramme toiminnan kannalta erittäin tärkeää! 
 
Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme, sekä Tammelan kunnalle Liikuntapuistoon sat-
saamisesta. Liikuntapuiston uusitut ja päivitetyt puitteet ovat tällä hetkellä todella huippuluokkaa. 
Näissä puitteissa kelpaa kyllä harrastaa ja liikkua ihan jokaisen niin hiihtoladulla, keinonurmella, 
kuin juoksuradallakin. Mielenkiintoista on myös seurata keskusteluita seutukuntamme uusista lii-
kuntasaleista. Harras toiveeni olisikin, että seutukunnallemme saataisiin lähivuosina mahdollisim-
man monta riittävät mitat täyttävää sisäliikuntasalia. Tämä olisi ennen kaikkea kaikkien seutukun-
talaistemme etu ja samalla satsaus tulevaisuuteen, sekä hyvinvointiimme. Jo viime vuoden puo-
lella käynnistetty Seudullinen junioriseurojen puheenjohtajafoorumi on myös osoittanut sen, että 
seuratasolla seutukuntamme asioita keskustellaan nykyisin entistä enemmän yhdessä - tämä lu-
paa hyvää jatkoa ajatellen. 
 
Oikein hyvää ja liikunnallista kesän odotusta kaikille jäsenillemme! 
 
Ville Peltonen 
Puheenjohtaja 
 
 

Hiihtojaosto 
 

Ryskeen hiihtoaktiivit pitivät syksyllä 2018 parikin yhteisleiriä: Vuokatissa sekä Lep-
pävirralla. Joulukuussa lunta tykitettiin jälleen liikuntakeskukselle, ladut saatiin jou-
luksi hiihtokuntoon. Hiihtokilpailut aloitettiin Tammelassa perinteisillä Timanttiset 

Ryske hiihdoilla, osallistujia kisoissa oli 175, OP-Cup hiihtojen 25. vuosi aloitettiin jälleen Tam-
melan osakilpailulla tammikuun puolivälissä, hiihtäjiä oli kolmisenkymmentä. Helmikuun puolivä-
lin piirinmestaruushiihdoissa Hämeenlinnassa Ryskeen hiihtäjät voittivat 4 mitalia ja saavuttivat 
kaksi pistesijaa. Eetu Kurkikangas voitti M20- sarjan, Paavo Vesterinen hiihti hopealle M70-sar-
jassa ja pronssille hiihtävät Mauri Juhola M12-sarjassa ja Taika Kuusela N10-sarjassa. Eino Kor-
pela hiihti M9-sarjassa neljänneksi ja Joona Salminen sijalle 8 M13-sarjassa. Kuluvana vuonna 
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Ryskeeläishiihtäjiä on kilpailuissa näkynyt harvalukuisesti, Koskelan Salla on keskittynyt hiihto-
suunnistukseen ja Kurkikankaan Eetu astunut armeijan harmaisiin. Nuoremmat hiihtäjät ovat kier-
täneet OP-Cuppia sekä paikallisia kisoja enimmäkseen. 
 
Hiihtokoulu on ollut liikuntakeskuksella toiminnassa loka-maaliskuun aikana, ikähaarukassa 4-
16v. Hiihtokoulun osallistujamäärä on pysynyt viime vuoden tasolla, noin 30 nuorta on opetellut 
hiihdon saloja. Hiihtokoulun ohjaajia on ollut 8, myös hiihtokoulun rehtori Paavo Vesterinen on 
ollut mukana opettamassa nuoria. Hippo-hiihdot, Tammelan kunnanmestaruushiihdot sekä Rys-
keen mestaruushiihdot on hiihdetty Tammelassa. Tampereella aikuisurheiluliiton SM hiihdoissa 
Paavo oli 7. Tammelassa hiihdettiin vielä 30.3. Hämeen nuorisoviesti. 
 
Hiihtojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Teemu Salminen 045 674 4751, hiihto@tammelan-
ryske.fi 
 

Jalkapallojaosto 
 

Jalkapallo on aloitettu Ryskeessä vuonna 2014. FC Ryskeellä on tällä hetkellä viisi aktii-
visesti toimivaa juniorijoukkuetta, yksi tytöille ja neljä pojille. Joukkueet pelaavat Suomen 
Palloliiton Tampereen piirin sarjoissa. Uudet pelaajat ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan. 

 
FC Ryske on järjestänyt vuosittain yhdessä OP Lounaismaan kanssa jalkapallokoulun uusille in-
nokkaille 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. 
Liikuntakeskuksella pelataan myös FC Ryskeen kotiotteluita, tervetuloa seuraamaan ja kannus-
tamaan joukkueet voittoon! Jalkapallon harjoitusvuoroista ja peleistä saat lisätietoa Ryskeen ko-
tisivuilta. 
 
Jalkapallojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Heidi Kämi 040 519 5299, jalkapallo@tammelan-
ryske.fi 

 
Voimailujaosto 

 
Voimailujaosto toimii aktiivisesti ja jaostossa urheilee nostajia kaikissa ikäluokissa. 
Jaoston urheilijoilla on mahdollista kilpailla voimanostossa, varustevoimanostossa, 
penkkipunnerruksessa , varustepenkkipunnerruksessa sekä voima- ja 
toistovoimapunnerruksessa. Viime kaudella Ryskeen saldoksi saatiin yhteensä 

yhdeksän arvokisamitalia ja yksi maailmanennätys. Ryskeen voimailijoiden järjestämät Klassisen 
penkkipunnerruksen SM kilpailut Eerikkilän Urheiluopistolla 23-25.2.2018 olivat menestys ja 
tapahtumaa kiiteltiin vuolaasti. Omaan seuraan kyseisestä tapahtumasta saatiin yhteensä neljä 
SM-mitalia, joista kolme kultaisia.  
  
Voimailujaosto järjestää myös kesäkuussa jo perinteeksi muodostuneen Tammelan 
Makkaramarkkinoiden voimapunnerruskilpailun. Sen lisäksi kuluvan kauden aikana tullaan 
järjestämään muutamat kansalliset voimanostokilpailut. Suurempien kisojen osalta katseet 
käännetään vuoteen 2021, kun perinteikäs Tammelan Ryske täyttää pyöreät sata vuotta.  
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Jaosto on linjannut tärkeiksi tehtävikseen nuorten liikunnan ja harrastamisen tukemisen, sekä 
toiminnan puhtaan urheilun puolesta. Jatkamme samalla polulla ja toivotamme lämpimästi 
tervetulleeksi kaikki voimailusta kiinnostuneet. 
 
Voimailujaoston toiminnasta saat lisätietoja: Saara Olkkonen 040 571 8423, voimailu@tamme-
lanryske.fi 
 

Yleisurheilu 
 
Ryskeen Yleisurheilukausi 2018-2019 oli upea. Urheilijat kiersivät kisoja ahkerasti ja 
keräsivät arvokisoista tukun mitaleita, hienoja pistesijoja ja uusia ennätystuloksia. 
Ryske oli kauden päätteeksi hienosti neljäs Hämeen piirin sisulisäpisteytyksessä ja 
56. valtakunnallisissa nuorisotoimintapisteissä. 
 

Yleisurheilun kesä 2018 huipentui edellisvuosien tapaan valtakunnalliseen Seura Cupin Mega-
sarjan finaaliin, joka kisattiin syyskuun alussa Urjalassa. Ryske oli Mega-sarjan finaalissa mu-
kana nyt neljättä kertaa ollen lopputuloksissa sijalla kuusi. 
 
Ryskeen värit nähtiin tänäkin vuonna aikuisten SM-kilpailuissa. Ensimmäistä kertaa Kalevan ki-
soihin osallistunut Ville Tuki hyppäsi korkeudessa 194 cm jääden vain 4 cm päähän finaalipai-
kasta. 
 
Elokuussa kilpailtiin nuorten Suomen mestaruuksista. Ryskeeltä oli kisoissa vahva edustus 12 
urheilijan voimin. Ryskeen nuoret saavuttivat SM-kilpailuista yhteensä 3 hopeista mitalia: Ville 
Tuki M17 korkeudessa, Jani Laakso ja Vili Välimäki P14 kuulan joukkuekilpailussa sekä Siiri Lauk-
kanen ja Henna Salminen T15 kuulan joukkuekilpailussa. 
 
Näiden lisäksi Ryskeen urheilijat keräsivät pm- ja aluekisoissa mahtavat 60 mitalia.   
 
Suuren suosion saavuttanut yleisurheilukoulu liikuttaa 5‒16 -vuotiaita lapsia ja nuoria tulevana-
kin kesänä. Yleisurheilukoulussa tutustutaan yleisurheiluun pelaillen ja leikkien huomioiden eri 
ikäluokat. Ohjauksesta vastaavat koulutetut ohjaajat. Ryskeen nettisivulle tulee ilmoitus kevään 
aikana siitä, milloin yleisurheilukoulun ilmoittautuminen alkaa. 
 
Kilparyhmä on tarkoitettu sisulisäikäisille tavoitteellisille urheilijoille, jotka haluavat harjoitella jo 
enemmän ja kilpailla muuallakin kuin Tammelan omissa kilpailuissa. Kilparyhmälle on tarjolla har-
joituksia eri valmentajien vetämänä läpi vuoden. 
 
Kaikki tiedot eri ryhmien aikatauluista ja ilmoittautumisesta löytyvät Ryskeen netistä, tervetuloa 
mukaan. 
 
Kunniakierros järjestetään myös tänä vuonna, onhan se yleisurheilujaoston tärkein varainhankin-
tatapa. Tervetuloa kiertämään kenttää juosten tai kävellen ja nauttimaan liikunnan riemusta sekä 
sen mukanaan tuomasta hyvästä olosta. Voit nyt jo alkaa kerätä itsellesi tukijoita. Lisätietoa kun-
niakierroksesta ja keräyslomakkeita saat Anu Syrjälältä p. 040 751 1306 ja yleisurheilu-koulusta 
sekä nettisivuilta. Kiitos kaikille Kunniakierrosta tukeville! 
 
Yleisurheilujaoston toiminnasta saat lisätietoa: Sirpa Hovila 045 640 9529, yleisurheilu@tamme-
lanryske.fi 
 

Lentopallojaosto 
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Lentopallojaosto osallistui kaudella 2017‒2018 Lentopalloliiton miesten 2-sarjaan. Tamme-
lan Ryskeen lentopalloedustus pelaa kuluvallakin kaudella (2018–2019) samalla sarjata-
solla, eli miesten 2-sarjassa. Edustusjoukkueemme kotiottelut pelataan Tammelan koulu-
keskuksen salissa ja otteluihin on katsojilla vapaa pääsy. Kauden ensimmäisellä puoliskolla 
katsojia on ollut n. 60 - 70 per ottelu, lisää katsojia ja kannustajia kaivataan. 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 kunto-len-
topallovuoroa joka perjantai klo 18–20 Tammelan koulukeskuksella. Tervetuloa mukaan! 
 
Kesällä Lentopallojaosto järjestää jokavuotisen Hakkapeliitta Beach –rantalentopallotapahtuman. 
Heinäkuussa 2018 pelattu turnaus oli järjestyksessään yhdestoista, joten kesällä 2019 on vuo-
rossa 12. turnaus. Kesän 2019 Hakkapeliitta Beach -turnauksesta lentopallojaosto tiedottaa tar-
kemmin Tammelan Ryskeen nettisivuilla sekä lentopallojaoston omilla Facebook-sivuilla. Tur-
nauksessa on omat sarjat sekä kilpa- että harrastepelaajille. 
 
Lentopallojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Markku Kaakinen 0400 549 929, lentopallo@tam-
melanryske.fi 
 

Kuntojaosto 
 

Kuntojaosto osallistui Kalevan Kierrokselle 2018 kuuden teholiikkujan voimin. Ari Ilola 
oli henkilökohtaisen kisan yhdestoista ja samalla M50-sarjan kolmas.  Jouko Peipinen 
voitti hienosti M60-sarjan ollen kokonaiskisan 16. Joukkueena Ryske oli kahdestoista, 
kun mukaan laskettiin 41:n joukkueen tulokset kuudesta lajista. Vuoden 2019 kierrok-

sella aktiivit ovat mukana kuuden hengen joukkueella. 
 
Sulkapalloa ja muita pallopelejä junioreille 

 
Junnujen sulkapallovuoro on tällä kaudella Koulukeskuksessa torstaisin 18:30–19:30. Sulkapallo 
oli mukana 1-2 luokkalaisten Liikuntapassi-tapahtumassa syksyllä 2018.  Aikuisten sulkapallo-
vuoro jatkuu Tammelan koulukeskuksessa keskiviikkoisin 20:00–22:00. Juniorien ja aikuisten 
joukkoon voit tulla mukaan testaamaan sulkapalloa yksin tai kavereiden kanssa. Tarvittaessa jär-
jestetään opastusta sulkapallon varusteisiin ja tekniikkaan liittyen. 
 
Kuntojaoston toiminnasta saat lisätietoja: Tapio Salo 0400 477 144, kunto@tammelanryske.fi 

 
Suvi-illassa ryskeläiset ovat myös juottopaikalla 
 

Jos et aio juosta Forssan Suvi-illassa, niin tule tapahtumaan mukaan hoitamaan Ryskeelle an-
nettua tukijamme Lounaismaan Osuuspankin juottopaikkaa. Suvi-ilta juostaan 15.6.2019. Juotto-
paikka perustetaan perinteisesti Tammelan koulukeskuksen kohdalle. Talkoolaiset saavat Suvi-
illan T-paidan. 
 

Vesihelmen jäsenetu 
 

Tammelan Ryskeen jäsenet pääsevät alennetulla sisäänpääsymaksulla Vesihelmeen (lapset 5€ 
/aikuiset 7€). Kassalla on nimilista, johon kirjoitetaan nimi etua käytettäessä. 
 

Urheilu-Kenni jäsenetu 
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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!  
 

OP Lounaismaa yhteistyö 
 
Ryskeen ja OP Lounaismaan yhteistyö on edellisvuosien tapaan vahvaa.  Ryske järjestää yhteis-
työssä OP Lounaismaan kanssa kauden aikana jälleen OP:n nimeä kantavat hiihto- ja juoksukil-
pailut Tammelan liikuntakeskuksella. Myös perinteinen Suvi-illan maratonin OP:n juottopiste hoi-
detaan Ryskeen talkoovoimin tänäkin vuonna. 
 

Yhteystietojen muutokset 
 
Jos haluat tehdä muutoksia jäsentietoihisi, niin ilmoitathan niistä joko sähköpostitse jasenrekis-
teri@tammelanryske.fi tai seuran kotisivujen kautta www.tammelanryske.fi/jasenasiat/jasenyys/. 
 
Ajan tasalla oleva jäsen- ja yhteystietorekisteri on jäsenten ja koko seuran yhteinen etu! 
 

Jäsenmaksu 2018 – 2019 
 

Tämän kirjeen mukana on seuran jäsenmaksu toimintakaudelle 2018-2019. Jäsenmaksu on py-
synyt samana, kuin viime vuonnakin, eli vain 10 euroa/jäsen tai sitten vaihtoehtoisesti perhejä-
senmaksuna 40€/perhe. Jäsenmaksun suorittaminen on tärkeää seuran toiminnan kannalta. Jä-
sentensä ansiosta seura voi toteuttaa liikuntatoimintaa paikkakunnan kaikenikäisille liikunnan har-
rastajille ja aktiivisille kilpaurheilijoille. Jos olet liittynyt Ryskeeseen vuoden 2019 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! 
 
Tammelan Ryske 

 
 

Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme! 
 

 

 

     

    
 
 


