
 
 
Toimintasuunnitelma 2019 
Toivakan Rivakka ry 
 
 
Toivakan Rivakalle on tärkeää, että lapset, nuoret ja aikuiset viihtyvät seurassa. Toivakan Rivakan             
tavoitteena on vuonna 2019 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. Erityisesti vuonna 2019 pyritään           
Olympiakomitean Tähtiseura-laatuohjelman ohjeiden avulla antamaan toimintaan osallistuville       
lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan esimerkiksi toive- ja palautekyselyjen           
muodossa. Lisäksi seuraamme erityisesti sitä, että seuran toimintaan osallistuvat pystyvät          
halutessaan osallistumaan kilpailuihin tai turnauksiin, mutta myös harrastamaan liikuntaa eri          
jaostoissa osallistumalla harjoituksiin ilman kilpailutavoitteita. 
 
eSports 
Jatketaan e-Sports-toiminnan kehittämistä Toivakassa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja        
kartoitetaan uusia yhteistyökumppaneita Toivakasta ja lähikunnista. Suunnitellaan toimintaa        
yhdessä nuorten ja toiminnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Jatketaan eSports-iltoja, joissa          
tutustutaan esporttaajiin sekä potentiaalisiin uramahdollisuuksiin. Jatketaan yhteistyötä 4H:n kanssa         
cs:go-joukkueen toiminnan edistämiseksi mahdollisuuksien mukaan. Pyritään hankkimaan ja        
kouluttamaan valmentajia ja ohjaajia eSports-toimintaan sekä eSports-iltojen vetäjiksi. 
 
Frisbeegolf 
Järjestetään frisbeegolf-opastusta kesällä sekä 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        
nappulahiihdot pienille hiihtäjänaluille ja pitäjänmestaruuskisat kaikille kuntalaisille. Järjestetään        
piirin hiihtokisat mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään syksyllä ennen lumien tuloa         
yhteisharjoituksia.  
 
Jalkapallo 
Kesällä 2019 jalkapallon pelaamisesta kiinnostuneille lähetetään kevään aikana kysely, jotta saadaan           
maaliskuun puoliväliin tieto, mistä ikäluokista yksinään tai yhdistelemällä saadaan muodostettua          
joukkue Palloliiton Keski-Suomen sarjaan. Samalla kartoitamme tarpeet uusille valmentajille eri          
ikäluokkiin. Oletamme, että Palloliiton sarjaan muodostuu vähintään yksi joukkue. Työn alla on myös             
seuratason juniorijoukkueiden valmennuslinja, joka valmistuu viimeistään jalkapallokauden alkuun.        
Valmennuslinja on tarkoitettu valmentajien työn tueksi ja uusien valmentajien         
perehdytysmateriaaliksi. 
 
 
 



Jääkiekko 
Jatketaan EasyHockey-harjoituksia sunnuntaisin maaliskuun loppuun saakka säävarauksella.       
Aloitetaan harjoitusten pitäminen myös tiistaisin. Apuna aluksi Jykin valmennuspäällikkö Jyrki Seivo.           
Aloitetaan perheluistelu tammikuusta alkaen sunnuntaisin. Toiminnan tavoitteena on saada         
vanhemmat ja alakouluikäiset lapset opettelemaan luistelua erilaisten jääleikkien kautta.         
Perheluistelu muotoutuu osallistujien näköiseksi toiminnaksi. Jääkiekkotoimintaa pyritään jatkamaan        
syksyllä samanlaisena kuin keväällä eli harjoituksia on 1-2 kertaa viikossa. Pyritään järjestämään            
harkkamatseja syyskaudelle, jos osallistujat niitä toivovat. Vetäjiä on 2-4. 
 
Lentopallo 
Lentopalloa pelataan kaksi kertaa viikossa. Vuorot ovat jäsenille avoimia. 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. Pesäpallokauden lopuksi          
järjestetään kauden päättäjäiset. 
 
Salibandy 
Salibandyssa jatketaan kevät 2019 kolmella Zone-liigan joukkueella (Penguins, Panthers ja Hulks,           
kattaen ikäryhmät 2008-2012). Kehitämme myös salibandytoimintaa työn alla olevalla seuratason          
juniorijoukkueiden valmennuslinjalla. Tavoitteena on osallistua ToiRi Penguins –joukkueella kevään         
2019 Talent Cup – tapahtumaan Jyväskylään ja Panthers ja Hulks -joukkueiden osalta Keski-Suomen             
ulkopuolella järjestettävään erilliseen turnaukseen. Syksyn osalta joukkueiden määrä ja Zone-liigan          
sarjat päätetään syksyn ilmoittautumisten perusteella.  
 
Yleisurheilu 
Yleisurheilujaoston tavoitteena on saada kaikenikäiset toivakkalaiset tutustumaan eri        
yleisurheilulajeihin ja innostumaan yleisurheilusta. Kartoitetaan osallistujien toiveita toiminnalle        
edellisvuoden tapaan ja kerätään palautetta toiminnasta. Hankitaan kilpailemisesta kiinnostuneille         
lisenssit ja tiedotetaan kilpailumahdollisuuksista. Kesällä jatketaan avoimia yleisurheiluiltoja, joista         
saatiin edellisen kauden päätteeksi hyvää palautetta. Yleisurheiluilloissa toiminta ei ole kilpailullista,           
vaan tavoitteena on lajeihin tutustuminen. Kannustetaan toirilaisia käymään Hipposhallissa Kesyn          
vuoroilla harjoittelemassa hallikauden aikana. Järjestetään itse tai yhteistyössä jonkin toisen seuran           
kanssa yleisurheiluohjaajatutkinto, jotta seuran ohjaaja- ja valmennusosaaminen kasvaa.        
Järjestetään yleisurheilukauden avaus (yleisurheilukarnevaalit) toukokuun lopulla/kesäkuun alussa.       
Selvitetään mahdollisuuksia järjestää Keskimaan yleisurheilukoulutoimintaa Toivakkaan. Järjestetään       
muutamia kisoja tai testitilaisuuksia kesän aikana erityisesti siitä näkökulmasta, että voi seurata            
omaa kehittymistään yleisurheilijana eri lajeissa. Lenkkikirkko-tapahtuma yhteistyössä seurakunnan        
kanssa tukee kuntalaisten arkiliikuntaa. 


