
Toimintasuunnitelma 2018 

Toivakan Rivakka ry 
 
 
Toivakan Rivakalle on tärkeää, että lapset, nuoret ja aikuiset viihtyvät          
seurassa. Toivakan Rivakan tavoitteena on vuonna 2018 kehittää        
toimintaansa kokonaisuutena ja laadukkaana yleisseurana niin, että       
seura toimii paremmin, saamme lisää toimijoita mukaan toimintaan ja         
seuran toiminnan läpinäkyvyys jäsenistön ja ympäröivän yhteisön       
suuntaan kasvaa. Tätä tavoitetta tukee Toimintakäsikirjan laatiminen,       
jota varten kartoitetaan seuran nykyhetken tilanne ja toimintatavat,        
arvioidaan kehitystarpeet ja tarvittavat korjaustoimenpiteet ja      
jatketaan aktiivista seuran toiminnan kehittämistä. Lisäksi      
toivakkalaisten liikkumisolosuhteita kehittääkseen Toivakan Rivakka     
laittaa alulle kuntalaisaloitteen liikuntahallin laajennusinvestoinnin     
toteuttamiseksi nopeutetulla aikataululla. Vuonna 2018 Rivakka tulee       
näkymään paikallisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan sekä      
talkoilemaan varainhankintamielessä aktiivisesti. 
 

eSports 

 
Aloitetaan e-Sports-toimintaa Toivakassa. Kartoitetaan kiinnostuneita ja yhteistyökumppaneita       
Toivakasta ja lähikunnista. Jatketaan yhteistyötä Suomen elektronisen urheilun liiton kanssa.          
Suunnitellaan toimintaa yhdessä nuorten ja toiminnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Selvitetään          
pelikoneiden ja muun tarvittavan materiaalin hankkimista. Järjestetään eSports-infoilta perheille         
toukokuussa. Tarkoituksena on esitellä elektroniseen urheiluun liittyviä kasvatuksellisia ja         
valmennuksellisia elementtejä ja mahdollisuuksia, joita elektroninen urheilu tarjoaa niin lapsille,          
nuorille kuin aikuisillekin. Aloitetaan e-Sports-kerhotoiminta syksyllä yhteistyössä 4H:n ja nuorten          
peliohjelmointikerhon kanssa. Järjestetään pelitapahtuma valtakunnallisella peliviikolla      
marraskuussa. Varoja toimintaan saadaan Toivakan kunnan järjestöille varaamasta määrärahasta. 
 
Frisbeegolf 

Keväällä kartoitetaan kuinka moni jäsen olisi halukas osallistumaan kilpailuihin, joita järjestetään           
Toivakan ulkopuolella. Kesäksi on tulossa pitkän linjan frisbeegolfin ammattilainen pitämään 3-4           
iltaa, joissa on tarkoitus käydä läpi heittotekniikoita ja lajin keskeisiä taitoja. Kesällä pidetään             
turnaus/cup ja myös mahdollisesti jonkinlainen perhe/ryhmä "kilpailu". 
 
Hiihto 

Hiihtojaoston tavoitteena on pitää yllä positiivista asennetta hiihtoon. Järjestetään hiihtokoulua          
ohjaajaresurssien puitteissa. Järjestetään sarjahiihdot (3-4 kilpailua) eripituisilla matkoilla.        
Kannustetaan hiihtäjiä osallistumaan kilpailuihin muualla halujen mukaan. Järjestetään        
Hippo-kisat/Nappulahiihdot pienille hiihtäjänaluille. Järjestetään piirin hiihtokisat mahdollisuuksien       
mukaan. Järjestetään syksyllä ennen lumien tuloa yhteisharjoituksia.  
 
Jalkapallo 

Rivakka on ilmoittautunut 09-syntyneiden poikien pienkenttäsarjaan Keski-Suomen piirissä. Joukkue         
harjoittelee pari kertaa viikossa touko-kesäkuussa ja elo-syyskuussa. Varainkeruu on tarkoitus          
toteuttaa kausimaksuilla sekä sponsori- ja kotiturnausten kioskituotoilla. Lisäksi joukkue saattaa          



osallistua kesän aikana johonkin lähialueen turnaukseen. Tämän ikäluokan lisäksi Rivakka järjestää           
veloituksetonta ohjattua jalkapallokerhoa kerran viikossa 2011-syntyneille ja nuoremmille. Myös         
alakouluikäisillä tytöillä on kesä-heinäkuussa kerran viikossa oma jalkapallokerho. 
 
Lentopallo 
Lentopalloa pelataan kaksi kertaa viikossa. Vuorot ovat jäsenille avoimia. Sunnuntaisin pelaavat           
miehet ja naiset erikseen. Suunnitellaan puulaakiturnaus keväälle tai viimeistään syksylle.          
Innostetaan ihmisiä pelaamaan kesällä beachvolleyta, koska Toivakassa on hyvä kenttä. 
 
Pesäpallo 
Pesäpallossa jatketaan sekapelejä naiset ja miehet yhdessä ainakin kerran viikossa heti, kun kenttä             
on käyttökunnossa. Tavoitteena on saada mukaan yläkouluikäisiä nuoria. Lasten/nuorten kerhoa          
kokeillaan alkukesästä. Siihen voitaisiin saada varsinkin ohjaajille apua liitolta ja ”ammattilainen”           
voisi käydä vetämässä erilaisia treenejä. Pesäpallokauden lopuksi järjestetään kauden päättäjäiset.          
Varoja kerätään päättäjäisten makkaramyynnillä sekä osallistumalla Rivakan talkoisiin. 
 
Salibandy 

Kevätkaudella 2018 Rivakan 09-11-syntyneistä muodostuneet joukkueet Panthers Black ja White          
osallistuvat Keski-Suomen alueen Zone-liigaan ja lisäksi Jkl:ssä pelattavaan Talent-cupiin. Kauden          
aikana saaduilla kioskituotoilla on tarkoitus järjestää myös joukkueelle päättäjäiset. Syyskaudella          
osallistutaan 1-2:lla joukkueella paikalliseen"liigaan" ja harjoitellaan 2 kertaa viikossa. Varainkeruu          
tapahtuu kausimaksuilla sekä kioski- ja sponsorituotoilla. Myös alakouluikäisillä tytöillä on oma           
salibandyvuoro keväällä. 11-syntyneille ja nuoremmille tytöille ja pojille Rivakka järjestää          
kevätkaudella myös kerran viikossa säbäkerhoa ja tätäkin jatketaan myös syyskaudella. Vanhemman           
ikäluokan pelaajien kanssa selvitetään keväällä kuinka moni on jatkamassa syksyllä. Syksyn uutta            
kautta kartoitetaan valmentajien, pelaajien ja vanhempien kanssa. 
 
Yleisurheilu 

Yleisurheilujaoston tavoitteena on saada kaikenikäiset toivakkalaiset tutustumaan eri        
yleisurheilulajeihin ja innostumaan yleisurheilusta. Yleisurheilujaosto toimii yhteistyössä Toivakan        
kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Lisäksi tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden         
paikallisten seurojen ja toimijoiden kanssa. Uutena yhteistyökumppanina on Joutsan Pommin          
yleisurheilujaosto ja muut lähialueiden seurat. Voimme tehdä esimerkiksi reissuja Joutsaan kentälle           
harjoittelemaan tai Joutsassa/muissa lähialueen kunnissa järjestettäviin yleisurheilukisoihin, jos        
toimintaan osallistuvilla on tällaiseen kiinnostusta.  
 
Yleisurheilukausi avataan Yleisurheilukarnevaaleilla toukokuun lopulla/kesäkuun alussa. Kesäksi       
suunnitellaan mahdollisuuksia vapaaseen/osittain ohjattuun yleisurheiluharjoitteluun     
lapsille/nuorille/perheille/aikuisille toiveiden/mahdollisuuksien mukaan. Tätä varten on neuvoteltu       
ohjaajayhteistyöstä Joutsan Pommin kanssa. Harjoittelua varten voidaan joutua hankkimaan         
välineitä. Järjestetään Pitäjänmestaruuskisat syksyllä yleisurheilukauden lopuksi yhteistyössä       
vapaa-aikatoimen kanssa ja lapsille hippojuoksut yhteistyössä OP-Toivakan kanssa. Kehitetään         
Lenkkikirkko-tapahtumaa yhteistyössä seurakunnan kanssa. Tapahtuma suunnataan todennäköisesti       
ikäihmisille, mutta se on avoin kaikille. Tapahtuma järjestetään seurakunnan aikataulujen mukaan           
elo-syyskuussa. 


