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TOIVAKAN RIVAKAN TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Toivakan Rivakka, tuttavallisemmin ToiRi, on heinäkuussa 1915 perustettu urheiluseura, jonka 

tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman 

moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa 

mukaisesti. 

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kuntoliikuntaa, valmennus- ja 

harjoitustoimintaa ja kilpailutoimintaa. Toivakan Rivakka edistää myös muiden kuin seuran jäsenten 

liikunnan iloa tarjoamalla toivakkalaisille monipuolisia mahdollisuuksia liikkumiseen. 

 

Vuosi 2015 oli Toivakan Rivakan 100. toimintavuosi. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin 

toivakkalaisille paljon erilaisia urheilutapahtumia sekä vuoden lopulla mieleenpainuva 100-

vuotisjuhla.  

 

Tähän toimintakertomukseen on koottu Toivakan Rivakan vuoden 2015 toiminta jaostoittain sekä 

muisteloita 100-vuotisjuhlasta. Toimintakertomukseen on listattu myös seurassa vuoden 2015 aikana 

palkitut aktiivitoimijat ja urheilijat. 

 

TOIVAKAN RIVAKAN JÄSENET 

 

Toivakan Rivakan jäsenyydet koostuvat henkilöjäsenyyksistä ja perhejäsenyyksistä. Aikuinen voi 

liittyä seuran jäseneksi maksamalla 25 euron vuotuisen jäsenmaksun tai perheen lapsi voidaan liittää 

seuran jäseneksi 20 euron vuotuisella jäsenmaksulla. Myös koko perhe voi liittyä jäseneksi. Tällöin 

jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa.  Vuonna 2015 Toivakan Rivakalla oli henkilöjäsenyyksiä ja 

perhejäsenyyksiä yhteensä 106.  

 

TOIVAKAN RIVAKAN HALLINTO 

 

Toivakan Rivakan puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Pauli Hintikka ja varapuheenjohtajana Terttu 

Marttila. Sihteerin tehtävissä toimi Sirkka Heinström ja rahastonhoitajana Eila Huikko. Muut 

johtokunnan jäsenet olivat Pekka Huikko, Minna-Mari Kivimäki, Kari Niemi, Kimmo Nieminen, Päivi 

Saarelainen ja  Jukka Tuliniemi. Johtokunta kokoontui vuoden 2015 aikana virallisesti neljä kertaa. 

Lisäksi kokoonnuttiin useita kertoja epävirallisesti 100-vuotisjuhlan suunnittelun ja järjestelyjen 

tiimoilta. Kevätkokous järjestettiin 15.4. ja syyskokous 17.12. 
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TOIVAKAN RIVAKAN TOIMINTA VUONNA 2015 JAOSTOITTAIN 

 

HIIHTOJAOSTO 

 

Vuoden 2015 alkutalvi oli haastava hiihtoväelle. Monen vuoden jälkeen Toivakka ilmoittautui mukaan 

maakuntaviestiin, mutta pakkasen takia siirretty uusi kilpailupäivä ei sopinut hiihtäjien kalentereihin. 

Seuran aktiivisia jäseniä osallistui mahdollisuuksien mukaan piirikunnallisiin, kansallisiin sekä 

aikuisurheiluliiton SM-kisoihin. Toivakan omissa sarjahiihdoissa (järjestettiin kolmet) kävi 33 eri-

ikäistä hiihtäjää. 

 

Toivakan Osuuspankin ja vapaa-aikatoimen kanssa järjestettiin Hippo-Hiihdot perheen pienimmille; 

maaliin asti sivakoi 52 innokasta hiihtäjänalkua. Piirikunnalliset iltahiihdot ja Pitäjänmestaruushiihdot 

saivat liikkeelle 39 hiihtäjää. Koulun hiihtokilpailuja ei tänä talvena järjestetty. Syksyllä järjestettiin 

kaikille avoimia yhteisiä sauvarinneharjoituksia urheilukentän maastossa sekä kuntopiiriä koulun 

salissa. 

 

Toivakan uusittu kuntorata on saanut sankoin joukoin kuntoliikkujia hiihtelemään. Uuden osan 

loivapiirteinen maasto on omiaan sekä lapsille että vanhuksille ja pururadan huikeat mäet tarjoavat 

haastetta kovemmillekin hiihtäjille. 

 

JALKAPALLOJAOSTO 

 

Toivakkalaiset 2004-2006 syntyneet pojat ovat pelanneet viimeisten 2-3 vuoden aikana JJK 

junioireiden nimissä ensin Kuokkalan kaupunginosajoukkueessa ja sitten Toivakassa JJK Viherketut-

nimisenä joukkueena. Koska myös valmentajat (Jonne Kilpikoski ja Kimmo Nieminen) ovat 

toivakkalaisia, heräsi ajatus siitä, että kesällä 2015 pelattaisiin Toivakan Rivakan nimellä. Se vaati 

kuitenkin isoja satsauksia niin rahallisesti, kuin työnäkin, koska Rivakan piti ensin liittyä Suomen 

Palloliittoon ja Palloliiton Keski-Suomen piiriin. Sen lisäksi pelaajat piti vielä saada siirrettyä JJK 

Junioreista ToiRiin ja tehdä tarvittavat rekisteröinnit ja yli-ikäisyyshakemukset. Joukkue ilmoitettiin 

Palloliiton Keski-Suomen 2005-syntyneiden pienkenttäsarjaan, jossa pelattiin 7 vastaan 7 -pelejä. 

 

Oli suuri ilo nähdä yli kaksikymmentä poikaa ja mikä parasta, kolme tyttöäkin, kentän reunalla, kun 

harjoitukset aloitettiin toukokuun alussa. Paikalliset yritykset ANAIKA OY, OP Toivakka ja Ruuhipirtti 

Oy olivat lähteneet sponsoreiksi ja niin joukkueelle saatiin yhtenäiset pelipaidat.  
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Ensimmäiset pelit pelattiin Palokan tekonurmella jo parin viikon harjoittelun jälkeen, mutta 

vastustajan, eli Palokan Riennon joukkueet olivat molemmissa peleissä parempia. Kevätkausi kesti 

touko-kesäkuun ja sinä aikana ToiRi pelasi yhteensä 4 peli-iltaa, joissa oli aina pari peliä per peli-ilta. 

Turnauksia oli Palokan lisäksi Muuramessa, Toivakassa ja Halssilassa. Pelit olivat hieman haastavia 

ToiRille, mutta Ilo repesi Halssilassa, kun ToiRi:n joukkue voitti peli-illan molemmat pelit JJK 

Junioreiden joukkueita vastaan. Piirisarjan lisäksi ToiRi:n joukkue osallistui Äänekoskella paikallisen 

Huiman turnaukseen. Siellä pelit menivät hyvin ja maalieron perusteella ToiRi tippui loppuottelusta. 

 

 

 

Kevätkauden aikana joukkueeseen tuli vielä puolenkymmentä uutta pelaajaa ja koska peleissä 

kentälle pääsi ainoastaan 7 + maalivahti kerrallaan, niin peliaika jäi usein aika pieneksi. Tämän takia 

syyspuolelle ilmoitettiin ToiRi:sta toinenkin joukkue samaan sarjaan ja niinpä syyskaudella 2005-

syntyneiden pienkenttäsarjassa pelasi ToiRi Keltainen ja ToiRi Vihreä. Molemmat joukkueet pelasivat 

samoissa peli-illoissa, joita tällä kertaa oli Toivakassa peräti kahteen otteeseen. Pelit sujuivat 

vaihtelevasti, mutta kumpikin joukkue pääsi kuitenkin voittojenkin makuun. Tosin erot parhaita 

joukkueita vastaa olivat yli kymmenen maalin luokkaa. Samalla joukkue alkoi pienentyä, kun koulujen 

alkamisen myötä ei kaikkia enää jalkapallo niin paljon kiinnostanut. 

 

Kesän voi kuitenkin todeta olleen urheilullisesti onnistunut, vaikka säiden puolesta se oli melkein 

katastrofi. Milloin harkoissa satoi vettä, milloin lunta ja milloin rakeita. Kylmä oli koko kevätkauden ja 

syyskaudella oli sitten pistävän kuuma ja kenttä pölisi niin, ettei eteensä nähnyt. No, keskimäärin 
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hyvä! Yhteistyössä Ruuhipirtti Oy:n kanssa pidimme vielä joukkueelle päättäjäiset, joissa harjoiteltiin 

jousiammuntaa. Lopuksi oli vielä sauna, uiminen ja pientä iltapalaa. 

 

LENTOPALLOJAOSTO 

 

Vakka-akat ilmoittautuivat kaudella 2014-2015 Keski-Suomen N4-sarjaan. Pelit pelattiin 25.1. 

Korpilahdella, 8.2. Toivakassa, 22.3. jatkosarjapeli Korpilahdella ja loppuottelu 29.3 Äänekoskella. 

Joukkueita oli sarjassa kaikkiaan viisi ja Vakka-akat tulivat toiseksi. Toivakan pelin kahvion 

järjestäminen annettiin 6. luokalle. Rivakka maksoi Toivakan pelin salivuoron ja hankki myös 

muutaman pallon. 

 

Ahkeria lentopallonaisia osallistui Toivakan Rivakan varainhankintaan makkaramyynnillä Toivakka 

Rallissa sekä syksyllä Neste-Rallissa. Syksyllä naiset matkasivat perinteiseen Leidit salissa –

turnaukseen Korpilahdelle. Joukkueen kokoonpano muuttui hieman ja nimeksi vaihtui Vakka Ladyt. 

Kauden 2015 – 2016 4-sarjan pelit alkoivat Vakka Ladyjen osalta 1.11. Toivakassa. Kahviota pidettiin 

tuolla kerralla itse. 
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PESÄPALLOJAOSTO 

 

Kesällä 2015 Toivakassa pelattiin miesten maakuntasarjaa 9 ottelun verran ja niistä kertyi 7 tappiota 

ja 2 voittoa. Ottelut olivat pääsääntöisesti tiukkoja. Lisenssin maksaneita pelaajia oli 13 ja pelaajat 

maksoivat itse lisenssinsä. Tuomarit tuomitsivat ottelut talkoina, joten siitä ei tullut kuluja. Suuret 

kiitokset tuomareille! Myös naiset innostuivat pelaamaan höntsäpesistä ja osa junioreista oli 

pelaamassa naisten kanssa. Erillistä junioritoimintaa ei kesällä 2015 ollut. 

 

 

 

SALIBANDYJAOSTO 

 

ToiRin joukkueet Lions ja Tigers harjoittelivat kahdesti viikossa omilla ja yhteisillä vuoroilla, sekä 

pelasivat harjoituspelejä lähialueen joukkueita vastaan. Tärkeimpänä aktiviteettina oli 

kuitenkin viime talvena Keski-Suomen salibandyjoukkueiden itse järjestämä piirisarja. Tigers pelasi A-

lohkon pelejä, joka oli kilpasarja ja Lions C-lohkon pelejä, joka oli haastajasarja. Kauden aikana 

kumpikin joukkue pelasi 8 sarjaturnausta ympäri Keski-Suomea. Myös ToiRi järjesti yhden turnauksen 

sekä syys- että kevätkaudella koulukeskuksen liikuntasalissa. ToiRi:n joukkueissa pelasi kaiken 

kaikkiaan n. 30 poikaa, joista vain pari oli vahvistuksia Toivakan ulkopuolelta. 
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Piirisarja päättyi 25-26.4. pelattuun lopputurnaukseen, jossa oli pelejä Tiituspohjan liikuntahallissa, 

Sydän-laukaan koululla ja Peurunka-Areenalla. Lions aloitti omat alkusarjan pelinsä hienolla 7-2 

voitolla O2 Jkl 05-06 joukkueesta. Jatkossakin pelit menivät hyvin, mutta tulokset olivat niukkoja 

yhden tai kahden maalin tappioita. Lopulta sijoitus oli oman lohkon 5 ja jatkopeleissä vastaan tuli 

MuurY Reds, joka voitti Lionsin selvin numeroin 7-0. Lions pelasi koko kauden hyvällä mielellä ja 

kaikilla oli hauskaa kentällä ja sen ulkopuolella. Kauden aikana nähtiin monta hienoa suoritusta 

jokaiselta pelaajalta ja vaikka monesti vastustaja olikin parempi, niin silti jaksettiin käydä ahkerasti 

harjoituksissa ja peleissä. 

 

 

 

ToiRi Tigers oli puolestaan ollut koko talven kilpasarjassa yksi parhaista joukkueista ja siksi 

lopputurnukseen lähdettiin vain ja ainoastaan hakemaan voittoa. Alkusarja käynnistyikin hienosti 

Tigersilta. Ensimmäisessä pelissä Tigers murskasi Happee 05 Mustan numeroin 9-2. Toisessa pelissä 

jatkui sama laulu ja MuurY Blacks poistui 8-3 häviön saattelemana. Tässä vaiheessa käytiin 

Peurungassa tankkaamassa ja se ei sitten oikein onnistunut, koska seuraavassa pelissä DUX1 voitti 

Tigersin 7-2. Seuraavakin peli Leppä Turkoosia vastaan oli tahmea ja siitä oli tuloksena 2-2 tasapeli. 

Kun vielä iltapäivän kolmaskin peli päättyi O2 Jkl 04-05 vastaan tasapeliin 3-3, oli alkusarjan 

loppusijoitus 3. 
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Seuraavana päivänä pelit jatkuivat jatkosarjalla ja vastaan tuli ensimmäisellä kierroksella Happee 05 

Musta. Nyt peli taas kulki ja edes lopun notkahdus ei haitannut, vaan voitto tuli selvin numeroin 9-6 

Tigersille. Seuraavalla kierroksella olikin jo tarjolla paikka loppuotteluun. Vastaan tuli Leppä Turkoosi, 

mutta Tigersit eivät jättäneet mitään arvailujen varaan ja peli päättyi 10-1. Tigers pääsi loppuotteluun 

Peurunka-Areenalle, jossa vastaan tuli ennakkoon veikaten kovin vastus, eli DUX1. Talven aikana 

Tigers ja DUX1 pelasivat useita harjoitus- ja turnauspelejä ja joka kerta ne olivat tiukkoja ja täynnä 

tunnetta. Peurunka-Areenan pieni kaukalo antoi vielä lisämausteen tiukalle pelille. Oli hienoa nähdä 

myös huima kannustus molemmille joukkueille. Puoli areenaa oli DUX:n puolella ja toinen puoli 

ToiRi:n kannalla. Peli oli tiukka ja kumpikaan joukkue ei tehnyt suuria virheitä, mutta pikkuhiljaa 

DUX1 sai painettua pelin kerta toisensa jälkeen ToiRi:n päätyyn. ToiRi:n maalivahti Jere Olkkonen piti 

kuitenkin joukkuetta pystyssä ja torjui jopa yhden rankkarinkin. DUX1:n painostus alkoi kuitenkin 

tuottaa tulosta ja he saivat avausmaalin. ToiRi pääsi kuitenkin kuittaamaan tilanteen, joten puoliajalla 

tilanne oli 1-1. Toisella puoliajalla Tigerseilta alkoi vähän jo ote lipsumaan ja DUX1 sai muutaman 

nopean osuman. ToiRi kavensi vielä lopussa 4-2, mutta loppunumerot olivat ansaitusti DUX1:lle 5-2 ja 

tuloksena oli katkera hopea ToiRille.  

 

ToiRi Tigersin hopeajoukkueessa pelasivat Jere Olkkonen, Niko Suuronen, Valtteri Paalanen, Valtteri 

Muurainen, Onni Lahdenperä, Markus Tiainen, Aaro Pitkänen, Eemeli Puttonen, Onni Parvianen, Joni 

Nieminen, Julius Kilpikoski, Jaakko Iso-Möttönen ja Tuomas Paalanen. Valmentajina joukkueessa 

toimivat Olli Muurainen, Jonne Kilpikoski ja Kimmo Nieminen. 

 

Jälkeenpäin ajatellen tuo hopea oli huikea suoritus pieneltä joukkueelta, johon oli kerätty 

periaatteessa kaikki "kynnelle kykenevät" ja laitettu heidät puhaltamaan yhteen hiileen. Tiivis 

harjoittelu ja yhteinen päämäärä, jossa koko joukkue oli mukana antoi lähes toivotun lopputuloksen. 

Oli hienoa nähdä, että pieneltäkin paikkakunnalta voidaan yltää joukkueena korkealle! 
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YLEISURHEILUJAOSTO 

 

Toivakan Rivakan yleisurheilujaosto järjesti sarjamaastojuoksut keväällä ja Vakkahölkkä-

juoksutapahtuman syksyllä urheilukentän maastossa kaikenikäisille. Lisäksi järjestettiin 

piirinmestaruusmaastot aikuisurheilusarjoissa toukokuussa. Yhteistyössä Toivakan Osuuspankin 

kanssa järjestetyissä Hippo-juoksukisoissa oli osallistujia upeat 124.  

 

Heinäkuussa koululaisille järjestettiin viikon mittainen yleisurheilukoulu, jossa harjoiteltiin eri 

kenttälajien tekniikoita sekä järjestettiin yleisurheilukisat viikon päätteeksi. Lapsille ja aikuisille 

järjestettiin syksyllä yleisurheilukilpailut myös seuran 100v-juhlavuoden merkeissä.  

 

Toivakan Rivakan aikuisurheilijat jatkoivat erinomaista menestystään myös vuonna 2015. Irja 

Nieminen (N75) sijoittui ensimmäiseksi Jyväskylän SM-hallikisojen ratakävelyn 3000 m kisassa ja 

toiseksi samalla matkalla SM-kesäkisoissa Helsingissä. Helsingin kisoissa hän myös sijoittui 

kolmanneksi pituudessa.  

 

Terttu Marttila (N70) sijoittui Jyväskylän SM-hallikisoissa 800 metrin kisassa kolmanneksi, 1500 

metrin kisassa toiseksi ja 3000 metrin kisassa kolmanneksi. Imatran SM-maastojuoksuissa hän 

sijoittui kahden kilometrin matkalla kolmanneksi. Helsingissä järjestetyissä SM-kesäkisoissa hän 

sijoittui 1500 metrin kisassa kolmanneksi ja 800 metrin kisassa toiseksi. Jyväskylän PM-hallikisoissa 

hän voitti sekä 800 metrin että 3000 metrin kisat. 

 

Marjatta Taipale (N75) voitti Jyväskylän SM-hallikisoissa 60 metrin ja 400 metrin kisat sekä 

pituushypyn. Helsingin SM-kesäkisoissa hän voitti pituushypyn sekä 100 metrin kisan ja sijoittui 

toiseksi 200 metrin kisassa, 400 metrin kisassa sekä korkeudessa. 

 

Toivakan Rivakan yleisurheilujaosto edisti toivakkalaisten yleistä hyvinvointia järjestämällä keväällä 

Kunniakierros kuntoilu- ja varainhankintatapahtuman. Syksyllä järjestettiin Lenkkikirkko yhdessä 

Toivakan seurakunnan kanssa sekä Kuntovakka-terveysliikuntatapahtuma, johon osallistui yli 100 

henkilöä. Syyskaudella 2015 liikuntasalissa oli mahdollisuus osallistua kuntopiiriin ja kuntosalilla oli 

Rivakan jäsenillä kuntosalivuoro koko vuoden. 
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TOIVAKAN RIVAKAN 100-VUOTISJUHLA 

 

Toivakan Rivakan 100-vuotisjuhlaa vietettiin kirpeässä syyssäässä 20.9.2015. Juhlapäivä alkoi 

jumalanpalveluksella kirkossa klo 10; liturgia ja saarna kirkkoherra Panu Partanen, musiikki kanttori 

Suvi Sievänen, tekstinlukija Minna-Mari Kivimäki. Korpelan perhehaudalle seppeleen veivät Saara 

Mynttinen, Veijo Ruokonen ja Marjatta Taipale. Jumalanpalveluksen jälkeen juhlaväki siirtyi 

herkuttelemaan kahvilla ja täytekakulla koulun ruokasaliin. Kahvituksen aikana ja sen jälkeen seuran 

puheenjohtaja Pauli Hintikka ja varapuheenjohtaja Terttu Marttila ottivat onnitteluja vastaan koulun 

auditoriossa.  

 

Juhlan koulukeskuksen salissa juonsivat Arja Koriseva ja Kari Hiltunen. Pauli Hintikka toivotti 

juhlaväen tervetulleeksi ja nauratti yleisöä muisteloillaan polkupyöräilykisoista, 

voimisteluharjoituksista ja kirkkoherra Korpelan kuulantyönnöstä Perälän pihan kuularingissä. Sekä 

Hintikan tervehdyssanoissa, Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelän juhlapuheessa että 

Korisevan ja Hiltusen juonnoissa korostui liikunnan ilo ja yhteiset muistot sekä monet menestyneet 

urheilijat, jotka ovat vuosien mittaan edustaneet Toivakan Rivakkaa ja Toivakkaa. Iloksemme useat 

heistä olivat päässeet juhlaan paikalle. 

 

Juhlapuheessaan Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä nosti esille monia aktiivisia 

tekijöitä ja merkittäviä tapahtumia Toivakan Rivakan historiassa. Hän korosti puheessaan 

vapaaehtoistyön merkitystä, yhdessä tekemisen riemua ja yhteisöllisyyttä urheiluseuratyössä. 

Urheiluseuraan toivotetaan tervetulleiksi kaikki lapset ja nuoret ja osalla heistä siivet kantavat kilpa- 

ja huippu-urheiluun asti.  Toivakan Rivakan urheilijoissa näkyy selkeästi koko elämänkaari lapsista 

veteraaniurheilijoihin sekä hienot esimerkit elämänmittaisesta urheilukipinästä niin kentillä kuin 

katsomoissa.  
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Juhlassa Tapio Vesander esitti humoristisia näytelmäkatkelmia, Veijo Heinonen lauloi ja soitti kitaraa 

ja Arja ja Karla Karmala lauloivat juhlan osallistujien sydämiin. Myös Toivakan puhaltajat ja Tähtärit 

viihdyttivät juhlayleisöä ja tyttöjen tanssiryhmä Jurity esitti vauhdikkaan tanssiesityksen. Historian 

havinaa -osiossa saimme kuulla tarinoita Toivakan Rivakan alkuvaiheista aina nykypäivään asti ja 

katsella Pekka Huikon kokoamaa kuvakavalkadia, jossa vanhat tutut, nyt jo hurmaavasti 

harmaantuneetkin, urheilijanuorukaiset ja -neitoset kisasivat sekä paikallisilla että kansallisilla ja 

kansainvälisilläkin kilpakentillä. Olavi Jouttijärven päätössanojen jälkeen juhlan huipensi Keski-

Suomen kotiseutulaulu. 

 

TOIVAKAN RIVAKAN 100-VUOTISJUHLASSA JAETUT ANSIOMERKIT: 

 

Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun Ansioristi Kultaisena: Pauli Hintikka 

Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun Ansioristi: Sirkka Heinström ja Terttu Marttila 

Suomen Liikuntakulttuurin ja Urheilun Ansiomitali: Kari Niemi 

Suomen Urheiluliiton Hopeinen Ansiomerkki: Sirkka Heinström ja Terttu Marttila 

Suomen Aikuisurheiluliiton Hopeinen Ansiomerkki: Terttu Marttila, Irja Nieminen ja Marjatta 

Taipale 

Pronssinen Ansiomerkki: Timo Suomalainen 

Toivakan Rivakan viiri: Tauno Hokkanen, Arja Koriseva, Senja ja Erkki Koriseva, Satu Paalanen, Päivi 

Saarelainen, Marjatta Taipale, Tapani Taipale, Tuomo Tapper ja Jukka Tuliniemi. 
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Toivakan Rivakan puheenjohtajille puheenjohtajan nuija: Ilkka Hallikainen, Pauli Hintikka, Tapani 

Häkkinen, Kalevi Jääskeläinen, Terttu Marttila, Kari Niemi, Jukka Seppänen ja Seppo Solanti. 

 

 

Toivakan Rivakan 100-vuotisjuhlanäyttely oli tutustuttavissa kirjaston salissa syys-marraskuussa. 

 

TOIVAKAN RIVAKAN SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ PALKITUT SEURATOIMIJAT JA URHEILIJAT 

 

Keski-Suomen Pesis: Kari Niemi, Veijo Ruokonen ja Jukka Tuliniemi 

Toivakan Rivakan viiri: Juha Hiekkanen, Kalevi Mäkinen ja Jukka Tuliniemi 

Toivakan Rivakan kultainen ansiomerkki aktiivisesta seuratyöstä: Sirkka Heinström, Pekka Huikko, 

Tapani Häkkinen, Ilpo Manninen, Terttu Marttila, Petri Mäkelä, Kari Niemi, Irja Nieminen, Pekka 

Pitkäaho, Matti Perälä, Veijo Ruokonen, Marjatta Taipale ja Jukka Tuliniemi 

Vuoden 2015 kuntoilijat: Niina Heinonen ja Kari Niemi 

Vuoden 2015 harrastaja: Ville Kuustie 

Aktiivinen osallistuja: Arto Virtanen 

Stipendit: Saara Mynttinen, Arttu Paalanen ja Mika Tiainen 

Yleisurheilu: Eliisa Minkkinen ja Saara Mynttinen 

Hiihto: Ronja Hokkanen, Roope Hokkanen, Minja Juutinen, Verna Karmala, Alma Kokkinen, Arttu 

Paalanen, Tuomas Paalanen, Valtteri Paalanen, Ella Tiainen, Mika Tiainen ja Riina Tiainen  

Kesän 2015 jalkapalloilijat: Toivakan Rivakan 23 jalkapalloilijaa 

Salibandy: ToiRi Tigersin pelaajat ja valmentajat hopeamitalisaavutuksesta 

 



Toivakan Rivakka ry 
www.toivakanrivakka.fi                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomuksen kokosi yhteistyössä johtokunnan ja jaostojen edustajien kanssa Sisko 

Minkkinen, sihteeri 


