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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,	 sekä	 järjestämällä	 erilaisia	 tapahtumia.	 Toivakan	 Rivakka	

edistää	 myös	 muiden	 kuin	 seuran	 jäsenten	 liikunnan	 iloa	 tarjoamalla	 kaikille	 toivakkalaisille	

monipuolisia	mahdollisuuksia	liikkumiseen.	

	

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	 2016	 Toivakan	 Rivakalla	 oli	 henkilöjäsenyyksiä	 ja	

perhejäsenyyksiä	 yhteensä	 128.	 Edelliseen	 vuoteen	 verrattuna	 jäsenyyksien	 määrä	 kasvoi	 22	

jäsenyydellä.	 Toivakan	 Rivakalla	 on	 tietojemme	 mukaan	 jäsenenä	 288	 henkilöä.	 Todennäköisesti	

jäseniä	on	perhejäsenyyksien	myötä	enemmänkin.	

	

TOIVAKAN	RIVAKAN	HALLINTO	

Toivakan	 Rivakan	 puheenjohtajana	 toimi	 vuonna	 2016	 Jonne	 Kilpikoski	 ja	 varapuheenjohtajana	

Minna-Mari	 Kivimäki.	 Sihteerin	 tehtävissä	 toimi	 Sisko	 Minkkinen	 ja	 rahastonhoitajana	 Jenni	

Ruohonen.	Muut	 johtokunnan	 jäsenet	 olivat	 Sirkka	 Heinström,	 Pekka	 Huikko,	 Terttu	Marttila,	 Kari	

Niemi,	 ja	 Kimmo	Nieminen.	 Johtokunta	 kokoontui	 vuoden	 2016	 aikana	 kuusi	 kertaa.	 Johtokunnan	

kokouksiin	 kutsuttiin	myös	Pauli	Hintikka	 sekä	 jaostojen	vastuuhenkilöitä	 tarvittaessa.	Kevätkokous	

järjestettiin	 10.4.	 Kokouksessa	 seuran	 pitkäaikainen	 aktiivitoimija	 Pauli	 Hintikka	 kutsuttiin	

kunniapuheenjohtajaksi.	 Kokouksessa	 esitettiin	 myös	 seuran	 sääntöjen	 päivittämistä,	 joka	

hyväksyttiin	 yksimielisesti.	 Uudet	 säännöt	 hyväksyttiin	 lopullisesti	 yhdistyksen	 ylimääräisessä	

kokouksessa	 27.5.	 ja	 seuran	 uudet	 säännöt	 tulivat	 voimaan	 4.7.2016	 (Liite	 1).	 Keskeisin	 muutos	

uusissa	säännöissä	oli	se,	että	seura	siirtyi	yhden	vuosikokouksen	malliin.	
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TOIVAKAN	RIVAKAN	TOIMINTA	VUONNA	2016	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Vuosi	2016	oli	Toivakan	Rivakan	101.	 toimintavuosi.	Vuoden	aikana	seuralle	perustettiin	 tiedotusta	

varten	 Internet-sivut	 osoitteeseen	 www.toivakanrivakka.fi.	 Tämän	 lisäksi	 seura	 tiedotti	 aktiivisesti	

Facebook-sivullaan	 sekä	 monilla	 ilmoitustauluilla.	 Johtokunnalle	 luotiin	 Internet-sivuille	 oma	

salasanasuojattu	tila,	jonne	koottiin	kokousten	esityslistat	ja	pöytäkirjat	sekä	muut	keskeiset	seuran	

toimintaan	 liittyvät	 dokumentit	 talteen.	 Johtokunnalle	 perustettiin	 myös	 oma	 suljettu	

keskusteluryhmä	Facebookiin.	

Toivakan	Rivakan	historiikki	 ’Toivakan	Rivakka	 1915-2015’	 julkaistiin	 heinäkuussa	 2016.	 Johtokunta	

on	 erittäin	 tyytyväinen	 historiikkiin	 ja	 kiitollinen	 Marja-Leena	 Laitiselle,	 jonka	 työpanos	 historiikin	

valmistumiselle	 oli	 erittäin	 suuri.	Myös	 lukijoiden	 palaute	 historiikista	 on	 ollut	 erittäin	 positiivista.	

Toivakan	Rivakka	julkaisi	yhdessä	Toivakan	Pitäjäseuran	kanssa	myös	perinteisen	Toivakan	Joulu	2016	

–lehden.	 Sekä	 historiikkeja	 että	 joululehtiä	 myytiin	 Rutalahden	 markkinoilla,	 Toivakkatalon	

avajaisissa,	Toivakan	joulunavauksessa	ja	joulumyyjäisissä	sekä	ovelta	ovelle.		
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Toivakan	 Rivakka	 oli	 aktiivisesti	 mukana	monissa	 paikallisissa	 tapahtumissa.	 Toivakan	Markkinoille	

Rivakka	 järjesti	 pärekorinheittokisan,	Neste	Rally	 Finlandin	 lipunmyynnissä	Rivakan	aktiivit	 viettivät	

vauhdikkaan	aamupäivän	Ruuhimäessä	ja	Terttu	Marttila	kutsuttiin	avaamaan	Leinosrannan	pururata	

kesäkuun	 alussa.	 Rivakka	 osallistui	 myös	 Unelmien	 liikuntapäivä	 tapahtumaan.	 Lisäksi	 Rivakka	 oli	

yhdessä	 useiden	 toivakkalaisten	 toimijoiden	 kanssa	 mukana	 järjestämässä	 jääsäbä-	 ja	

katusäbätapahtumia,	 joiden	 avulla	 kerättiin	 varoja	 MLL:n	 Toivakan	 yhdistyksen	 ja	 Toivakan	

Autourheilukerhon	Apinapuistohankkeelle.	

	

	

	

	

Kunniakierrostapahtuma	 järjestettiin	 31.5.	 Ohjelmassa	 oli	 perinteisen	 urheilukentän	 kiertämisen	

lisäksi	myös	kahvakuulajumppaa.	 	Toivakan	kunta	haastettiin	mukaan	tapahtumaan	ja	kunta	tukikin	

työntekijöidensä	osallistumista	tapahtumaan	maksamalla	heidän	osallistumismaksunsa.		

Kunniakierrostapahtuman	tuotto	oli	Toivakan	Rivakan	ennätystulos	kautta	aikojen.	Kaiken	kaikkiaan	

Toivakan	 Rivakka	 oli	 toisena	 Keski-Suomen	 seuroista	 Kunniakierrostuloksissa.	 Keski-Suomen	

Yleisurheilu	ry	palkitsi	Terttu	Marttilan	vuoden	2016	kunniakierroskerääjänä.	
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Toivakan	 Rivakka	 solmi	 yhteistyösopimuksen	 Intersport	 Jyväskylä	 Keskustan	 kanssa.	 Sopimuksen	

myötä	 Rivakan	 jäsenet	 saavat	 ostoksiinsa	 alennuksia	 mainitsemalla	 ostosten	 yhteydessä	 Toivakan	

Rivakan	 jäsenyydestä.	 Seuran	 näkyvyyttä	 Toivakan	 katukuvassa	 lisättiin	 tarjoamalla	 jäsenille	

mahdollisuus	hankkia	seuran	ulkoilupukuja,	pipoja	ja	huiveja. Lisäksi	seuran	kuntosalivuoro	siirrettiin	
lauantaille	klo	16-17.		

Vuoden	2016	aikana	johtokunta	aloitti	ulkomonitoimikenttäprojektin	suunnittelun	Maaseutukehitys	

ry:n	 hankkeena.	 Hankkeen	 tavoitteena	 on	 rakentaa	 Toivakkaan	 lapsille	 ja	 aikuisille	 tarkoitettu	

monitoimikenttä,	 joka	mahdollistaa	mielekkään,	 laadukkaan	 ja	 turvallisen	 harrastustoiminnan	 sekä	

tarjoaa	 toivakkalaisille	 monipuolisempia	 harrastusmahdollisuuksia.	 Rahoitushakemus	 jätettiin	 Ely-

keskukselle	joulukuussa	2016.	

	

HIIHTOJAOSTO	

	

Hiihtojaoston	toiminta	alkoi	tammi-helmikuussa	hiihtotekniikkakoululla	lapsille	ja	aikuisille	ja	mukana	

oli	 niin	 lapsia,	 aikuisia	 kuin	 eläkeikäisiä.	 Sarjahiihdoista	 järjestettiin	 kaksi	 osakilpailua	 helmikuussa.	

Yksi	 osakilpailu	 jouduttiin	 perumaan	 huonon	 lumitilanteen	 takia.	 Kahteen	 osakilpailuun	 osallistui	

yhteensä	 57	 hiihtäjää.	 Hippo-hiihdot	 järjestettiin	 yhteistyössä	 OP-Toivakan	 kanssa	 maaliskuussa.	
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Osallistujia	oli	52.	Toivakan	iltahiihdot	ja	pitäjänmestaruuskisat	järjestettiin	maaliskuussa.	Osallistujia	

oli	74,	joista	toirilaisia	19.	

Tuomas	Paalanen,	Roope	Hokkanen	ja	Ville-Petteri	Palsa	sijoittuivat	hopealle	piirinmestaruusviestissä	

Jyväskylässä	ja	Mika	Tiainen	oli	3.	Finlandiahiihdon	nuorten	alle	16	v	20	km	sarjassa.	

Syyskausi	 aloitettiin	 sauvarinnetreeneillä	 sunnuntai-iltaisin.	 Vetäjinä	 olivat	 Satu	 Paalanen	 ja	 Heikki	

Peltonen.	Hiihtokelit	tulivat	marraskuussa	aikaisin	 ja	Vapaa-aikatoimen	tehokkaan	toiminnan	myötä	

innokkaat	hiihtäjät	pääsivät	nopeasti	laduille.	

	

JALKAPALLOJAOSTO	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Jalkapallossa	oli	kesäkaudella	neljä	ryhmää	(05-06,	07-08,	09-10	ja	alakouluikäiset	tytöt).	Harjoituksia	

pidettiin	1-2	kertaa	viikossa	ja	osallistujia	yhteensä	noin	60.	Loppukesästä	osallistujamäärät	laskivat.		

-05/06	ikäluokan	joukkue	osallistui	Suomen	Palloliiton	Keski-Suomen	-06	ikäluokan	sarjaan.	Joukkue	

pelasi	15	ottelua	ja	voitti	niistä	10.	
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LENTOPALLOJAOSTO	

	

	

	

	

	

	

Rivakan	 jäsenten	 lentopallovuoro	 oli	 perinteitä	 kunnioittaen	 sunnuntaisin	 klo	 18-21.	 Pari	

ensimmäistä	 tuntia	kenttä	on	 jaettu	naisten	 ja	miesten	puoliin	 ja	 loppuvuoron	ajan	kaikki	pelaavat	

yhdessä.	 Erityisesti	 ensimmäinen	 pelitunti	 on	 tarkoitettu	 lentopalloa	 mieleen	 palautteleville.	

Tiistaisin	pelataan	lentopalloa	MTK:n	vuorolla	klo	19-21	sekajoukkueilla	naiset	ja	miehet	yhdessä.	

	

PESÄPALLOJAOSTO	

Naiset	 pelasivat	 pesäpalloa	 innokkaasti	 alkukesästä.	 Loppukesästä	 kentällä	 nähtiin	 vain	 muutamia	

mutta	 sitäkin	 aktiivisempia	 osallistujia.	 Ilpo	 Manninen	 kävi	 antamassa	 naisten	 pesisvuorolla	

tekniikkavinkkejä	heittoihin	ja	lyönteihin.		
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Miesten	pesäpallovuorolle	tuli	muutama	uusi	nuori	mukaan	lyöntitreeneihin	mukaan.	Rivakan	ja	Kirin	

pelaajat	pelasivat	muutaman	kerran	yhdessä	 sekä	Toivakassa	että	 Jyväskylässä.	Pelaajien	vähyyden	

vuoksi	joukkueet	tasattiin	paikanpäällä	eli	Rivakan	ja	Kirin	pelaajat	pelasivat	sekajoukkueina.		

	

SALIBANDYJAOSTO	

	

Eri	harrasteryhmiä	oli	kaiken	kaikkiaan	6,	04-06-syntyneissä	Tigers	 ja	Lions,	07-08-syntyneet,	09-10-

syntyneet	 ja	 syksystä	 lähtien	 myös	 11-12-syntyneet	 ja	 tietenkin	 vielä	 tyttösäbäryhmä.	 Näissä	

ryhmissä	 liikkui	 ohjatusti	 1-2	 kertaa	 viikossa	 yhteensä	 noin	 75	 tyttöä	 ja	 poikaa.	 Lionsia	 ja	 Tigersia	

lukuunottamatta	 ryhmät	 olivat	 ns.	 harrasteryhmiä,eli	 eivät	 juurikaan	 pelanneet	 muita	 joukkueita	

vastaan.	 Lions	 ja	Tigers	 sen	 sijaan	osallistuvat	 salibandyliiton	alaiseen	Keski-Suomen	Kortteliliigaan,	

kumpikin	omaan	tasolohkoonsa.	Lions	pärjäsi	omassa	 lohkossaan	hyvin	 ja	pelit	päättyivät	 tasaisesti	

sekä	 voittoihin	 että	 tappioihin.	 Tigers	 puolestaan	 pelasi	 tasoltaan	 kovimmassa	 lohkossa	 ja	 pelit	

päättyivät	 koko	 kauden	 ajan	 pääsääntöisesti	 voitokkaasti.	 Lopputurnauksessa	 Muuramessa	 Tigers	

olikin	ennakkosuosikki	ja	kaikkien	riemuksi	pystyi	myös	ne	paineet	kestämään.	Loppuottelussa	taipui	

isäntäjoukkue	MuurY	niukasti	4-3	ja	näin	ToiRi	Tigers	oli	ikäluokkansa	paras	joukkue	Keski-Suomessa.	

Joukkue	teki	myös	historiaa	voittamalla	Seinäjoella	finaalissa	LMN05	Tupoksen	maalein	3-2	ja	samalla	

koko	sarjansa	Mikko	Kohonen	Cupissa.	



Toivakan	Rivakka	ry	
www.toivakanrivakka.fi																																																																																																																																																																													www.toivakanrivakka.fi																																																																																																																																																																													

	

YLEISURHEILUJAOSTO	

	

Kesän	2016	yleisurheilukausi	avattiin	aikuisurheilijoiden	PM-maastojuoksuilla	huhtikuussa.	Toirilaisia	

kisaan	 osallistui	 5,	 kun	 osallistujia	 kaiken	 kaikkiaan	 oli	 39.	 Kisassa	 palkittiin	 sarjojen	 parhaat	 sekä	

jokaisen	 juoksumatkan	nopein	 nais-	 ja	miesjuoksija.	 Sarjamaastojuoksut	 järjestettiin	 toivakkalaisille	

toukokuun	alussa.		Osallistujajoukko	oli	pieni	mutta	sitkeä.	

Koko	perheen	tapahtumana	järjestettiin	kesäkuussa	Yleisurheilukarnevaalit,	joihin	osallistui	50	lasta.	

Tapahtuman	 tarkoituksena	 oli	 esitellä	 eri	 yleisurheilulajeja	 ja	 innostaa	 lapsia	 osallistumaan	 kesän	

yleisurheilukouluihin.	 Tapahtumassa	 pääsi	 kokeilemaan	 pituushyppyä,	 korkeushyppyä,	

kuulantyöntöä,	 keihäänheittoa	 ja	 pikajuoksua	 sekä	 aitajuoksua.	 Heinäkuussa	 harjoiteltiin	 eri	

yleisurheilulajeja	 Saara	 Mynttisen	 avustuksella	 ja	 lisäksi	 järjestettiin	 yleisurheilukoulu	 elokuun	

ensimmäisellä	viikolla	JKU:n	Kari	Kallion	ohjauksessa.	

Vakkahölkkä	 juostiin	Toivakan	markkinapäivänä.	Toirilaisia	osallistui	10,	kaiken	kaikkiaan	osallistujia	

oli	 23.	 Lenkkikirkko	 ja	 kuntovakka	 kärsivät	 syyskuun	 alussa	 huonosta	 säästä,	 mutta	 sitkeimmät	

kävivät	 rankasta	 vesisateesta	 huolimatta	 reippaasti	 lenkkeilemässä	 ja	 saivat	 palkkioksi	 herkutella	

makkaralla.		

Yleisurheilujaosto	 järjesti	 syyskuussa	 Hippojuoksut	 yhteistyössä	OP	 Toivakan	 kanssa,	 osallistujia	 oli	

lähes	 90.	 Pitäjänmestaruuskilpailut	 järjestettiin	 yhteistyössä	 kunnan	 vapaa-aikatoimen	 kanssa.	
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Pitäjänmestaruuskisoissa	 lajeina	olivat	kuula,	pallonheitto,	keihäs,	pituus	 ja	 juoksulajit.	Osallistujien	

ikähaarukka	oli	8-70	-vuotta.		

Yleisurheilijoiden	kisatuloksia	vuodelta	2016:		

	

	

Toivakan	Rivakan	vuoden	urheilijaksi	valitun	Niina	Heinosen	sijoitukset	vuonna	2016	

Kevätkirmaisu	N	2.	

Serla-Hölkkä	N	4.	

Länsiväyläjuoksu	N	3.	

Joutohölkkä	N	5.	

Valon	Kymppi	N	8.	

Finlandia	Puolimarathon	N	21.	
	

	

Suomen	Aikuisurheiluliiton	SM-hallikilpailut,	Tampere	

N80	60	m:	1.	Irja	Nieminen	

N80	3000	m	kävely:	3.	Irja	

Nieminen	

N80	pituus:	1.	Irja	Nieminen	

	

N75	60	m:	1.	Marjatta	Taipale	

N75	200	m:	1.	Marjatta	Taipale	

N75	korkeus:	2.	Marjatta	

Taipale	

N75	pituus:	1.	Marjatta	Taipale	

N70	800	m:	1.	Terttu	Marttila	

N70	400	m:	1.	Terttu	Marttila	

N70	1500	m:	2.	Terttu	Marttila	

	

	
	

Kansalliset	aikuisurheilukilpailut,	Kuhmoinen	
N35	kuula	3.	Sisko	Minkkinen	
N35	kiekko	3.	Sisko	Minkkinen	
	
	
	

	

Suomen	Aikuisurheiluliiton	SM-yleisurheilukilpailut,	Iisalmi	

N75	100	m:	1.	Marjatta	Taipale	

N75	200	m:	2.	Marjatta	Taipale	

N75	400	m:	2.	Marjatta	Taipale	

N75	korkeus:	2.	Marjatta	

Taipale	

N75	pituus:	1.	Marjatta	Taipale	

N70	400	m:	3.	Terttu	Marttila	

N70	800	m:	1.	Terttu	Marttila	

N70	1500	m:	3.	Terttu	Marttila	

	

N35	kuula12.	Sisko	Minkkinen	

N35	kiekko	8.	Sisko	Minkkinen	

	

	

Aikuisurheilijoiden	avoimet	kansalliset	yleisurheilukilpailut,	Helsinki		

N35	kuula	1.	Sisko	Minkkinen	
	

	

	

Aikuisurheilijoiden	MM-yleisurheilukilpailut,	Australia	

N70	4x100	m	viesti:	2.	Suomi	(Marjatta	Taipale)	

N70	4x400	m:	2.	Suomi	(Marjatta	Taipale)	
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N75	100	m:	10.	Marjatta	Taipale	

N75	korkeus:	4.	Marjatta	Taipale	

N75	pituus:	4.	Marjatta	Taipale	

Finlandia	Puolimarathon		
N60	2.	Terttu	Heinonen			
	

TOIVAKAN	RIVAKAN	PIKKUJOULUISSA	29.11.	PALKITUT	AKTIIVILIIKKUJAT	JA	URHEILIJAT	

Vuoden	urheilija:	Niina	Heinonen	

Vuoden	aikuisurheilija:	Marjatta	Taipale	

Vuoden	kuntoilija:	Seppo	Solanti	

Hiihto:	Tuomas	Paalanen,	Roope	Hokkanen,	Ville-Petteri	Palsa,	Minja	Juutinen	ja	Mika	Tiainen	

Jalkapallo:	Elo	Strömberg	ja	Jesse	Leskenmaa	

Lentopallo:	Veli-Pekka	Vihinen	ja	Elvi	Hänninen	

Pesäpallo:	Emilia	Manninen	ja	Kalle	Ruokonen	

Salibandy:	 Miro	 Ruohonen,	 Joni	 Nieminen,	 Eemeli	 Puttonen,	 Jesse	 Leskenmaa,	 Niko	 Lappalainen,	

Kaapo	Pöyhönen,	Ville	Kuustie,	Onni	Parviainen,	Lassi	Vehkajärvi,	Tuomas	Paalanen,	Jere	Olkkonen,	

Julius	Kilpikoski,	Aaro	Pitkänen,	Elo	Strömberg,	Matias	Niku	ja	Markus	Tiainen	

Salibandyn	tsempparit:	Roope	Hokkanen,	Ville-Petteri	Palsa,	Ville	Kuustie,	Markus	Tiainen	ja	Alpertti	

Karanta	

Yleisurheilu:	 Niina	 Heinonen,	Marjatta	 Taipale,	 Terttu	 Heinonen,	 Terttu	Marttila,	 Sisko	Minkkinen,	

Taisto	 Voutilainen,	 Irma	 Hiekkanen,	 Joel	 Jyrinki,	 Irja	 Nieminen,	 Verna	 Karmala,	 Aila	 Jäntti,	 Arto	

Virtanen,	Valtteri	Paalanen,	Eliisa	Minkkinen,	Minja	Juutinen,	Arttu	Pylväläinen	ja	Matti	Minkkinen	
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Vuosikertomuksen	 on	 koonnut	 yhteistyössä	 johtokunnan	 ja	 jaostojen	 edustajien	 kanssa	 Sisko	

Minkkinen,	sihteeri.	


