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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.  
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TOIVAKAN RIVAKAN 
JÄSENET 

Toivakan Rivakan jäsenyydet koostuvat henkilöjäsenyyksistä ja perhejäsenyyksistä. Aikuinen 
voi liittyä seuran jäseneksi maksamalla 25 euron vuotuisen jäsenmaksun ja perheen lapsi 
voidaan liittää seuran jäseneksi 20 euron vuotuisella jäsenmaksulla. Myös koko perhe voi liittyä 
jäseneksi. Tällöin jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. 

Vuonna 2017 Toivakan Rivakalla oli jäsenyyksiä yhteensä 116 (12 lasta, 32 aikuista ja 72 
perhejäsenyyttä). Jäseniä arvioidaan perhejäsenyyksien kautta olevan yli 300. Jäsenyyksien 
määrä tarkentuu jatkuvasti, koska uusista perhejäseniksi liittyvistä perheistä saadaan 
ilmoittautumisvaiheessa tieto perheenjäsenten määrästä. Aiemmin (ennen vuotta 2016) 
perhejäseneksi liityttäessä ei ole kartoitettu perheenjäsenten määrää. 

Vuonna 2016 henkilöjäsenyyksiä ja perhejäsenyyksiä oli yhteensä 128 ja jäsenmääräksi 
arvioitiin 288 henkilöä. Vuoteen 2016 verrattuna perhejäsenyyksiä tuli vuoden 2017 aikana 
lisää ja vaikka jäsenyyksien määrä laski, niin jäsenten määrä kasvoi.  

Toivakan Rivakan jäseneksi voi liittyä nettilomakkeella, joka löytyy osoitteesta 
www.toivakanrivakka.fi 

Jäsenmaksun maksaneet voivat osallistua Toivakan Rivakan järjestämään harrastustoimintaan. 
Lisäksi yhtenä jäsenetuna on oikeus käyttää kuntosalia lauantaisin klo 16-17.  

Jäsenmaksusta lähetetään erikseen lasku kotiosoitteeseen. 
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TOIVAKAN RIVAKAN 
HALLINTO 

Toivakan Rivakan puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Jonne Kilpikoski ja varapuheenjohtajana 
Minna-Mari Kivimäki. 

Sihteerin tehtävissä toimi Sisko Minkkinen ja rahastonhoitajana Jenni Ruohonen. 

Muut johtokunnan jäsenet olivat Terttu Marttila, Kimmo Nieminen, Kalle Ruokonen ja Tomi 
Vehkajärvi. 

Johtokunta kokoontui vuoden 2017 aikana seitsemän kertaa. Yksi kokous järjestettiin 
verkkokokouksena. 

Vuosikokous järjestettiin 4.5. Keskeinen päätös vuosikokouksessa oli perustaa Rivakalle 
frisbeegolfjaosto toivakkalaisen frisbeegolfkulttuurin kehittämiseksi. 
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TOIVAKAN RIVAKAN 
TOIMINTAA VUONNA 2017 
Vuosi 2017 oli Toivakan Rivakan 102. 
toimintavuosi. Seura jatkoi tiedotusta omilla 
Internet-sivuilla osoitteessa 
www.toivakanrivakka.fi. Tämän lisäksi seura 
tiedotti aktiivisesti Facebook-sivullaan sekä 
ilmoitustauluilla. Toivakan kunta tarjosi vanhalta 
kunnantalolta tiloja järjestöjen käyttöön ja 
Rivakka varasi huoneen tukikohdaksi tavaroiden 
säilyttämistä varten ja kokouspaikaksi. 

Tammikuussa Keski-Suomen Urheilugaalassa 
Toivakan Rivakan kunniapuheenjohtaja Pauli 
Hintikka palkittiin Elämänura-palkinnolla. 
Palkintoa perusteltiin seuraavasti: 

Pauli Hintikka on tehnyt merkittävän 
elämäntyön keskisuomalaisen liikuntakulttuurin 
eteen. Pauli Hintikka on kilpaillut yleisurheilussa, 
pesäpallossa, suunnistuksessa ja lentopallossa 
piiri- ja valtakunnan tasolla. Pauli Hintikka on 
kuulunut 15 vuotta Suomen Urheiluliiton 
liittovaltuustoon. Hän on suorittanut 
yleisurheilun kansainvälisen tuomarikortin 
vuonna 1981 ja on sen jälkeen toiminut 
lukuisissa kansainvälisissä ja kansallisissa 
yleisurheilukilpailuissa kilpailunjohtajana sekä 
tuomarineuvoston jäsenenä. Pauli on ollut 
SVUL:n Keski-Suomen piirin johtokunnan jäsen 
20 vuotta. Hän on myös toiminut SVUL:n Keski- 
Suomen piirin yleisurheilujaostossa sekä Keski- 
Suomen Yleisurheilu ry:ssä yli 30 vuotta, joista 
suurimman osan ajasta puheenjohtajana.  

Pauli on ollut Toivakan Rivakan toiminnassa 
mukana vuodesta 1961 lähtien ja 18 vuotta 
vireän yleisseuran puheenjohtajana. Hänet on 
kutsuttu seuran kunniapuheenjohtajaksi vuonna 
2016. Lisäksi Pauli on ollut sekä Toivakan että 
Jyväskylän Maalaiskunnan liikuntalautakunnan 
jäsen yhteensä yli 20 vuoden ajan. Pauli on myös 
hienosti yhdistänyt ammattinsa ja harrastuksensa 
osallistuessaan aktiiviesti Suomen ja Jyväskylän 
Poliisiurheiluseuran toimintaan. 

Vuoden 2016 aikana aloitettu 
ulkomonitoimikenttähanke haastoi rivakkalaiset 
vuoden 2017 aikana. Ely-keskuksen 
rahoituspäätöstä odotellessa hanketta varten 
kerättiin varoja tapahtumilla. Talvitapahtuma oli 
jääkiekkokaukalolla helmikuussa. Ohjelmassa oli 
Pelikaanit HT - KaPa-51 junnujen jääkiekko- 
ottelu ja Lonkerokerhon Seniorit vastaan 
Lonkerokerhon Juniorit kaukalopallo-ottelu. 
Lisäksi tapahtumaan järjestettiin kahvio ja 
ulkojumppaa. Tapahtumassa oli pelaajia noin 25 ja 
katsojia arviolta 75.  

Rantarieha järjestettiin venerannassa 
maaliskuussa. Ohjelmassa oli jääsählyturnaus, 
pilkkikisa, napakelkkakyytiä, mikroautoajelua ja 
arpajaiset sekä tarjolla monenlaista syötävää. 
Jääsählyturnaukseen osallistui aikuisten sarjaan 5 
ja lasten sarjaan 6 joukkuetta. Tapahtuma 
houkutti paikalle paljon yleisöä.  
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Ulkomonitoimikenttähanketta varten 
etsintäkuulutettiin myös yhteistyökumppaneita 
alueen yrityksistä. Kentän rakentamista tukivat VRP, 
Anaika ja JTT Power. Huhtikuussa saatiin Ely- 
keskukselta myönteinen rahoituspäätös ja 
kenttätalkoot päästiin aloittamaan kesäkuussa. Kenttä 
valmistui hyvissä ajoin ennen Toivakan markkinoita, 
jolloin järjestettiin ulkomonitoimikentän 
katusählyavajaisturnaus. Turnaukseen osallistui neljä 
aikuisten joukkuetta ja kuusi lasten joukkuetta. Ennen 
avajaisturnausta kuntalaisilta pyydettiin ehdotuksia 
ulkomonitoimikentän nimeksi. Nimikilpailun tuloksena 
kentän nimeksi tuli Vakkareena. Harmillisesti kentällä 
havaittiin sen valmistumisen jälkeen jonkin verran 
ilkivaltaa, mutta kenttä oli myös kovassa pelikäytössä 
niin kouluaikaan kuin vapaallakin. 

Rivakka haki Maaseutukehitys ry:n kautta Ely- 
keskuksen myöntämää Yhteisöjen pieninvestoinnit - 
rahoitusta äänentoistolaitteiden hankkimiseen. 
Hankinnassa olivat mukana Toivakan 4H-yhdistys, 
Toivakan AUK, Toivakan MLL ja Toivakan yrittäjät. 
Rahoitus saatiin ja äänentoistolaitteet ovat olleet 
kovassa käytössä sen jälkeen. 

Rivakkalaiset olivat mukana K-market Perälän 
vappuriehassa hassunhauskalla liikunnallisella 
pisteellä, jossa oli mahdollista heittää frisbeetä, 
työntää kuulaa ja heittää seivästä. Lisäksi tapahtumaan 
järjestettiin arpajaiset. 

Kunniakierrostapahtuma järjestettiin toukokuun 
lopussa. Ohjelmassa oli perinteisen urheilukentän 
kiertämisen lisäksi myös kahvakuulajumppaa ja 
frisbeegolfia. Osallistuneiden kesken arvottiin frisbee 
ja kuntoilulahjakortteja. Edellisvuoden tapaan 
Toivakan kunta oli mukana tapahtumassa ja tuki 
työntekijöidensä osallistumista tapahtumaan 
maksamalla heidän osallistumismaksunsa. Syksyllä 
Kunniakierroksen tulosten vahvistuessa Toivakan 
Rivakka palkittiin Keski-Suomen piirin parhaana 
kerääjäseurana ja Terttu Marttila Keski-Suomen piirin 
parhaana kerääjänä. 

Toivakan Rivakka edisti Suomi 100 teemaa 100 päivän 
liikuntahaastekampanjalla. Kuntalaisia innostettiin 
keräämään mahdollisimman monta vähintään tunnin 
kestävää liikuntasuoritusta 8.4. -16.7. välisenä aikana 
liikuntakorttiin. Liikuntahaaste huipentui helteisenä 
heinäkuun lauantaina, kun urheilukentällä reippailtiin 
10 000 askelta Paikkalanvuoren kuntoportaissa Suomi 
100 kunniaksi ja arvottiin palkintoja 
liikuntahaastekortin palauttaneiden kesken. 

100 päivän liikuntahaasteen liikuntakorteista kerätyn 
datan perusteella toivakkalaisten suosituimmat 
liikuntamuodot ovat ylivoimaisesti kävely ja pyöräily. 
Myös juoksuaskelia toivakkalaiset ottavat kiitettävästi. 
Palloilulajeista liikuntakorteissa korostuivat jalis, säbä, 
pesis, boccia, koripallo ja lentopallo. Myös frisbee on 
lentänyt haasteen aikana paljon.  
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Lihaskuntoa hoidetaan kuntosalilla, 
kahvakuulalla, toiminnallisella treenillä ja 
jumpalla. Hyötyliikunta on myös erinomaisesti 
edustettuna toivakkalaisten liikuntapaletissa. 
Kaikenlaisia pihatöitä, risusavottaa, puuntekoa, 
heinätöitä, nurmikonleikkuuta, siivousta ja 
matonpesua löytyi listoilta. Selkeä lisäys 
liikkumismahdollisuusvalikoimaan tuli 
kesäkuulla kuntoportaiden avaamisen myötä. 
Rivakan tapahtumia löytyi hyvin listoilta. 
Kunniakierros, yleisurheilukarnevaalit ja 
yleisurheilukoulu, vappurieha ja Vakkareenan 
avajaisturnaus löytyivät listoilta. Yleisenä 
huomiona voidaan todeta, että 
liikuntahaasteeseen osallistujat ovat selkeästi 
löytäneet omat lajinsa, jotka toistuvat 
säännöllisesti. Säännöllisten lajien lisäksi 
korteista löytyi sitten myös pirteitä yllätyksiä 
kuten lavista, parkouria ja hevostelua. Ja sitten 
vielä ne rastit. No, niitä oli paljon. 1-3 ja jopa 
neljäkin rastia päivässä silloin tällöin. 

Suomi 100 -teemaan liittyen koko vuoden 2017 
Toivakan Rivakka valmistautui myös yhdessä 
Toivakan Pitäjäseuran kanssa Toivakan Joulu 
2017 -lehden julkaisuun keräämällä aineistoja 
Suomi 100 -hengessä. Lehti valmistui juuri 
ajoissa Toivakan joulunavaukseen joulukuun 
alkuun. Joululehtiä myytiin joulumyyjäisissä ja 
lehtiä oli myynnissä yhteistyökumppaneilla 
Perälässä, Salessa ja Tuliaisessa.  

Lisäksi kahdeksasluokkalaiset möivät joululehteä 
Perälän aulassa useana päivänä. Lehden sisällöstä 
ja ulkonäöstä saatiin hyvää palautetta ja lehdet 
menivät viimeistä kappaletta myöten kaupaksi. 

Rallirintamalla rivakkalaiset kunnostautuivat 
Neste Rally Finlandin lipunmyynnissä Ruuhimäen 
Shakedownilla ja Toivakka Rallin talkootöissä 
AUK:n apuna järjestyksenvalvojina ja 
liikenteenohjaajina. 

Syksyllä Toivakan Rivakka lähti mukaan Meijän 
polku – Liiku ja huilaa Keski-Suomessa 2017- 
2047 hankkeeseen, johon on haastettu mukaan 
kaikki Keski-Suomen kunnat. Hankkeen 
tavoitteena on kannustaa Keski-Suomen asukkaita 
liikkumaan sekä kiinnittämään huomiota riittävään 
levon määrään ja laatuun. Hanke on syntynyt 
huomioista, että vain harva suomalainen liikkuu 
tarpeeksi, monet kärsivät unettomuudesta tai 
yksinäisyydestä ja että luonnolla on huomattava 
vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. 
Meijän polku on tarkoitettu nuorille ja vanhoille, 
lapsille ja aikuisille, työssäkäyville ja työttömille, 
terveille ja sairaille. Yksinkertaisesti siis kaikille. 
Meijän polku -hanketta vetää Keski-Suomen 
hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO, johon 
kuuluu mm. Keski-Suomen liitto sekä Keski- 
Suomen sairaanhoitopiiri. 
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FRISBEEGOLFJAOSTO 
Frisbeegolfjaosto järjesti yhteistyössä Toivakan vapaa-aikatoimen kanssa ToiFri-cupin. 
 Cupissa järjestettiin viisi osakilpailua, joista kolmen parhaan tulos laskettiin mukaan 
lopputulokseen. Sää ei harmillisesti suosinut montaakaa osakilpailua, mutta sinnikkäitä 
osallistujia oli kuitenkin aikuisissa 9 ja lasten sarjassa 2. Palkintoina aikuisten sarjan parhaalle 
annettiin Intersportin 50 euron lahjakortti ja pokaali.  Lasten sarjassa jaettiin pokaali ja 
tavarapalkinnot. 
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HIIHTOJAOSTO 
Alkuvuodesta Rivakalla oli valmiina joukkue maakuntaviestiin, mutta kisapäivää jouduttiin 
siirtämään pakkasen takia ja uusi kisapäivä oli päällekkäinen muiden kisojen kanssa, joten 
osallistuminen jouduttiin perumaan. Hiihtojaosto järjesti yhteistyössä Toivakan vapaa- 
aikatoimen kanssa kolme toivakkalaisten hiihto-cupin osakilpailua. Neljäs osakilpailu jouduttiin 
perumaan pakkasen takia. Osallistujia oli kolmessa osakilpailussa yhteensä 64. Yksi osakilpailu 
koostui sprinttimatkoista. 

Piirikunnallisissa iltahiihdoissa, joissa ratkaistiin myös pitäjänmestaruudet, oli osallistujia 55, 
joista toirilaisia 16. Hippo-hiihdot järjestettiin yhteistyössä OP Toivakan ja MLL:n kanssa kauniin 
aurinkoisena maaliskuun lauantaina. Päiväkilpailu houkutteli paikalle 54 osallistujaa.  
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JALKAPALLOJAOSTO 

ToiRi osallistui Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin järjestämään pienkenttäsarjaan 
kevätkaudella yhdellä joukkueella ja syyskaudella kahdella joukkueella. Peli-iltamuotoisia 
kahden pelin turnauksia oli kauden aikana yhteensä 8 ja niistä 3 pelattiin Toivakassa. 
Harjoituksia oli kahdesti viikossa touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa ja niihin osallistui n. 15- 
20 2008-2011 syntynyttä poikaa. 

ToiRi järjesti kesän aikana myös jalkapallokerhoa kerran viikossa kesä- ja elokuussa 2011-2012 
syntyneille. Kerhossa oli parhaimilla kerroilla jopa 20 tyttöä ja poikaa harjoittelemassa 
jalkapallon alkeita leikkien ja pelaillen. Lisäksi alakouluikäisten tyttöjen jalkapallokerho oli 
kerran viikossa kesä-heinäkuussa. Tyttöjä oli pelailemassa parhaimmillaan viitisentoista. 
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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 tunti on tarkoitettu lentopalloa mieleen 
palautteleville. Tiistaisin on pelattu lentopalloa MTK:n vuorolla klo 19-21 sekajoukkueilla naiset 
ja miehet yhdessä.  

Lievestuoreelta tuli syksyllä haaste pelaamaan lentopalloa Saarilammen kentälle. 
Lentopallojaoston johdolla Rivakan johtokunta kaivoi lentopallohousut naftaliinista ja lähti 
reippaasti vastaamaan haasteeseen. Edellisestä ystävyysottelusta oli tietojen mukaan ehtinyt 
kulua 44 vuotta. Ilta oli kaunis ja pallo kulki useamman erän verran tasapuolisesti joukkueiden ja 
sekoitettujen joukkueiden välillä. Osalla edellisestä lentopallokerrasta oli kulunut jo 
parisenkymmentä vuotta, joten rennosti otettiin ja nauru raikui. Tätä on liikunnan ilo ja 
yhteistyö parhaimmillaan. 
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PESÄPALLOJAOSTO 
Keväällä aloiteltiin pesäpallokerhoa kouluikäisille. Osallistujia ei harmillisesti ollut enää 
muutaman kerran jälkeen, joten kerho peruttiin. Aikuisten pesäpallokesä aloitettiin 
perinteisesti miesten torstain vuorolla ja naisten perjantain vuorolla. Keskikesällä päätettiin 
yhdistää vuorot ja aloitettiin sekapelit perjantai-iltaisin. Hienoja pelejä ja pelailuja saatiin 
aikaiseksi sekä helteessä että hurjassa kaatosateessa ja pelaajia oli paikalla parhaimmillaan reilu 
parikymmentä. Pesiskauden päättäjäisiä vietettiin syyskuun alussa pesäpalloa pelaten ja 
makkaralla herkutellen. Mahtavia suorituksia, naurua ja liikunnan iloa oli suurissa määrin 
havaittavissa. 
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SALIBANDYJAOSTO 
Naisten salibandyvuorot siirrettiin Toivakan 
vapaa-aikatoimen alaisuudesta Toivakan Rivakan 
vuoroiksi. Kahdesti viikossa olevilla vuoroilla kävi 
aktiivisesti parisenkymmentä naista pelaamassa. 
Miesten vuoroilla niin ikään kahdesti viikossa on 
myös käynyt pelaajia parisenkymmentä. 

Lasten osalta 04-06 ikäisten kaksi joukkuetta ToiRi 
Tigers (-04-05-sarja) ja Lions (-05-06-sarja) 
pelasivat keväällä 2017 Keski-Suomen alueen 
Zone-liigaa. Syksyllä ikäluokasta siirtyi 4 pelaajaa 
Happeen -05 ja -04 joukkueisiin ja 2 pelaajaa O2 
Jyväskylän -05 joukkueeseen. 

Syksyllä Keski-Suomen alueen Zone-liigaa 
jatkettiin tässä ikäluokassa yhdellä joukkueella 
-05-06-sarjassa noin viidentoista pelaajan voimin. 
Keski-Suomen Zone-liigaan ilmoitettiin kaudelle 
2017-2018 kaksi uutta joukkuetta -09-10- 
syntyneiden ikäluokassa. Pelaajia kahdessa 
joukkueessa on yhtensä noin parikymmentä. 
Joukkueet ovat menestyneet sarjassaan hyvin.  
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Keväällä 2017 ToiRi osallistui kahdella 
joukkueella Helsingissä pelattuun HFC- 
salibandyturnaukseen. ToiRi Tigers pelasi 05- 
ikäluokan kilpasarjassa tasaisia pelejä 
ikäluokkansa muita joukkueita vastaan ja ToiRi 
Lions pelasi puolestaan saman ikäluokan 
haastajasarjassa saaden paljon hyvää kokemusta 
tuleviin peleihin. 

ToiRi järjesti keväällä ja syksyllä 2017 kerran 
viikossa salibandykerhon 2011-syntyneille ja 
nuoremmille säbääjille. Kerhossa on käynyt yli 20 
tyttöä ja poikaa. Ensimmäinen harjoituspelikin 
pelattiin loppuvuodesta Lievestuoreen Kisaa 
vastaan. 

Myös alakouluikäisillä tytöillä on ollut oma 
pelivuoro syksyllä ja keväällä ja vuorolla on ollut 
harrastajia viisitoista. 



YLEISURHEILUJAOSTO 
Yleisurheilukausi alkoi huhtikuussa aikuisten PM- 
maastojuoksuilla, joihin osallistui 22 juoksijaa, 
joista toirilaisia 4. Koleasta säästä huolimatta 
tunnelma oli hyvä. 

Koko perheen tapahtumana järjestettiin 
kesäkuussa Yleisurheilukarnevaalit. Tapahtuman 
tarkoituksena oli esitellä eri yleisurheilulajeja ja 
innostaa lapsia osallistumaan kesän 
yleisurheilukouluun. Tapahtuma toteutettiin 
onnistuneesti paikallisin voimin. Ilta oli sateinen, 
mutta mieli aurinkoinen ja lapsia osallistui 16. 
Seuraavalla viikolla Saara Mynttinen piti kolmena 
iltana yleisurheilukoulua lapsille. 
Yleisurheilukouluun osallistui parisenkymmentä 
lasta joka ilta. 

Vakkahölkkä juostiin elokuussa 34 juoksijan 
voimin. Lenkkikirkko ja Kuntovakka kokosivat 
hyvän joukon toivakkalaisia Paikkalanvuoren 
laavulle. Kirkonpenkissä hiljaa istuminen ei ollut 
tämän tilaisuuden keskeisintä antia, vaan liikettä 
saatiin niin lenkkikirkon eri vaiheissa kuin 
leivonnais- ja makkaratankkauksen jälkeen 
kuntoportaissa, pururadalla, fribaradalla ja 
urheilukentällä. Tapahtuman jälkeen heräteltiin 
ajatuksia tapahtuman kehittämisestä tulevaa 
vuotta varten. 

Hippo-juoksut toivat vipinää 
urheilukentälle. OP-Toivakan perinteiset 
kisat houkuttelivat juoksemaan 88 reipasta 
lasta.  Nuorimmat juoksijat kisasivat 
parinkymmenen metrin matkan, osa isän tai 
äidin avustamana, ja vanhimmat pinkaisivat 
80 metriä. Toivakan vapaa-aikatoimi oli 
järjestänyt kisapaikan ja juoksuradat 
kuntoon, Toivakan Rivakka huolehti 
ajanotosta ja MLL:n Toivakan yhdistys 
ravitsi kisailijat ja huoltojoukot kioskinsa 
makeilla ja suolaisilla herkuilla. 

Pitäjänmestaruuskilpailut järjestettiin 
yhteistyössä Toivakan vapaa-aikatoimen 
kanssa. Lajeina olivat kuula, keihäs, pituus ja 
juoksut 60 m ja 600 m, joista osallistujien 
tuli valita kolme lajia. Pitäjänmestaruuskisat 
kisattiin erinomaisessa säässä ja tunnelma 
oli mitä mainioin. Osallistujia oli 35 
ikähaarukassa 7-75 vuotta.  
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Aikuisurheilijoiden yleisurheilun SM-hallit, 
Helsinki 

Terttu Marttila N70  Marjatta Taipale N75 
1500 m hopea                pituus hopea 
 800 m kulta                     korkeus hopea 
3000 m hopea                60 m hopea 
                                                200 m pronssi 

Sisko Minkkinen N35 
kuula 5. sija 
painonheitto hopea 

Matti Järvisen muistokilpailu, Jyväskylä 
Sisko Minkkinen N35 kuula hopea 

Bror Wendelinin muistokilpailut Turku 
Sisko Minkkinen N35 kuula kulta, kiekko kulta, 
painonheitto kulta, keihäs hopea 

JKU:n heittokisat Jyväskylä Sisko Minkkinen N35 
kiekko pronssi 

Aikuisten avoimet kansalliset yleisurheilukilpailut, 
Helsinki Sisko Minkkinen N35 
kiekko kulta, kuula kulta, keihäs hopea  

Kansalliset, Vantaa Sisko Minkkinen N35 
kiekko kulta, kuula pronssi 

Aikuisurheilijoiden yleisurheilun SM, Lohja 

Terttu Marttila N70    Marjatta Taipale N75 
400 m hopea                     100 m hopea 
800 m pronssi                   korkeus hopea 

Irja Nieminen N80        Sisko Minkkinen N35 
3000 kävely pronssi     painonheitto pronssi 
pituus kulta                        kuula 9 sija 
                                                  kiekko 7 sija 

Kansalliset aikuisurheilukilpailut, 
Kuhmoinen Sisko Minkkinen N35 
kiekko hopea, kuula pronssi, keihäs pronssi 

Finlandia puolimaraton, Jyväskylä 
Terttu Heinonen N60 hopea 

Heitto 5-ottelu, Taipalsaari 
Sisko Minkkinen N35 kulta 

HKV:n marrashallit, Helsinki 
Sisko Minkkinen N35 kuula hopea 

AIKUISURHEILIJOIDEN KISATULOKSIA VUODELTA 2017 
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PIKKUJOULUISSA PALKITUT  
Pesäpallo: Otto Ikonen (aktiivinen pelaaja), Emma Vilpponen (hyvä kehitys kauden aikana) 
Jalkapallo: Miro Kuivalainen (vuoden junnupelaaja), Emil Marjakoski (vuoden kehittynein pelaaja) 
Salibandy: Arttu Pylväläinen, Matti Minkkinen (U16-maajoukkueeseen valitut), Ella Palsa, Emmi 
Roponen (reippaat, ahkerat harjoituksiin osallistujat) 
Frisbeegolf: Alpertti Karanta, Hermanni Karanta (aktiiviset frisbeegolfaajat) 
Hiihto: Eliisa Minkkinen, Minja Juutinen, Tuomas Paalanen, Aaro Pitkänen, Valtteri Paalanen 
(osallistuneet kauden kaikkiin paikallisiin kisoihin) Arttu Paalanen (SM-menestyksestä 
ampumahiihdossa) 
Yleisurheilu: Marjatta Taipale, Irja Nieminen, Terttu Marttila, Sisko Minkkinen, Terttu Heinonen (SM- 
mitalistit) 
Lentopallo: Anne Adra, Timo Pelkonen (esimerkillinen asenne) 
Vuoden kuntoliikkuja: Tapio Salmi 
Keski-Suomen yleisurheilun kiertopalkinto: Sisko Minkkinen 
Kunniakierros-kunniakirjat: Toivakan Rivakka (Keski-Suomen piirin paras kerääjäseura) ja Terttu 
Marttila (Keski-Suomen piirin paras kerääjä) 

Lisäksi muistettiin johtokuntatyöskentelystä sekä aktiivisesta osallistumisesta Toivakan Rivakan 
toimintaan Jukka Tuliniemi, Sirkka Heinström, Pekka Huikko ja Terttu Marttila sekä useiden vuosien 
työstä toiminnantarkastajina Kalevi Mäkinen ja Mikko Särkkä. 
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