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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 esimerkiksi 
tapahtumissa.  
 
Toivakan Rivakan tavoitteena oli 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.  
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Tätä tavoitetta tuki Toimintakäsikirjan 
ensimmäisen version laatiminen. 
Toimintakäskirja on askel kohti  
Olympiakomitean Tähtiseura-statusta, jonka 
voi saavuttaa, kun seuran toimintaa 
kehitetään aktiivisesti ja Olympiakomitean 
kriteerien mukaisesti. Keskeistä 
Toimintakäsikirjan laatimisessa on ollut 
Keski-Suomen Liikunta ry:n tuki.   
 
Toimintakäsikirjaa varten kartoitettiin seuran 
nykyhetken tilanne ja toimintatavat, arvioitiin 
kehitystarpeet ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet ja jatkettiin aktiivista 
seuran toiminnan kehittämistä. 
Toimintakäsikirjaan voi tutustua seuran 
internetsivuilla. 



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 
perheenjäsenten lukumäärästä riippumatta. 
Tällöin jäsenmaksu on 40 euroa vuodessa. 
 
Vuonna 2018 Toivakan Rivakalla oli 
jäsenyyksiä yhteensä 117 (9 lasta, 33 aikuista 
ja 75 perhejäsenyyttä). Edelliseen vuoteen 
verrattuna jäsenyyksien määrä laski yhdellä, 
mutta sekä perhejäsenyyksien että 
aikuisjäsenyyksien määrä kasvoi. Näyttää siltä, 
että jäseneksi liitytään erityisesti perheenä, 
eikä jäseneksi enää liitetä vain yksittäisiä 
lapsijäseniä. Jäseniä arvioidaan 
perhejäsenyyksien kautta olevan yli 300. 
Jäsenyyksien määrä tarkentuu jatkuvasti, 
koska uusista perhejäseniksi liittyvistä 
perheistä saadaan ilmoittautumisvaiheessa 
tieto perheenjäsenten määrästä. 
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Aiemmin (ennen vuotta 2016) perhejäseneksi 
liityttäessä ei ole kartoitettu perheenjäsenten 
määrää. 
 
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. 



TOIVAKAN RIVAKAN 
HALLINTO 

Toivakan Rivakan puheenjohtajana toimi 
vuonna 2018 Jonne Kilpikoski ja 
varapuheenjohtajana Minna-Mari 
Kivimäki. 
 
Sihteerin tehtävissä toimi Sisko Minkkinen 
ja rahastonhoitajana Jenni Ruohonen. 
 
Muut aktiiviset johtokunnan jäsenet olivat 
Kalle Ruokonen, Tomi Vehkajärvi ja Kirsi 
Marjakoski. 
 
Johtokunta kokoontui vuoden 
2018 aikana viisi kertaa. 
 
Vuosikokous kaikille seuran jäsenille 
järjestettiin 24.5. 
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Vuonna 2018 johtokunta jakoi eri 
jaostojen vastuutehtäviä seuraavasti: 
 
eSports Minkkinen 
Frisbeegolf Vehkajärvi 
Hiihto Kivimäki 
Jalkapallo Marjakoski 
Jääkiekko Vehkajärvi 
Lentopallo Ruokonen 
Pesäpallo Ruokonen 
Salibandy Marjakoski 
Yleisurheilu Minkkinen



TOIVAKAN RIVAKAN 
TOIMINTAA VUONNA 2018 
Vuosi 2018 oli Toivakan Rivakan 103. 
toimintavuosi. Seura jatkoi tiedotusta 
omilla internetsivuilla osoitteessa 
www.toivakanrivakka.fi. Tämän lisäksi seura 
tiedotti aktiivisesti Facebook-sivullaan, 
Instagram-profiilissa sekä ilmoitustauluilla. 
 
Vuoden alkupuolella Toivakan 
Rivakka laittoi alulle kuntalaisaloitteen 
liikuntahallin laajennusinvestoinnin 
toteuttamiseksi kuntalaisaloite.fi-palvelussa. 
Addressin allekirjoitti  kevään kuluessa 103 
henkilöä, joista 79 oli toivakkalaisia ja loput 24 
lähikunnista. Lähikunnista osallistuneista suurin 
osa harrastaa Toivakan liikuntahallissa 
säännöllisesti. 
 
Keväällä kerättiin myös jäsenistön ja kuntalaisten 
toiveita ja terveisiä Toivakan Rivakan toiminnalle; 
tavoitteena vieläkin enemmän toivakkalaisten 
näköinen urheiluseura. Toiveissa korostui 
aiempina vuosina toteutettujen ja mukaviksi 
todettujen toimintojen jatkaminen ja 
monipuoliset tapahtumat saivat kehuja. Toiveena 
oli vain tytöille tarkoitettuja toimintoja, jotta 
myös aremmat tytöt uskaltaisivat osallistua. 
Palautteissa korostettiin myös Rivakan alle 
kouluikäisille tarjoaman toiminnan tärkeyttä.  
 

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. 
 
Tapahtuman tuotto lahjoitettiin 
lyhentämättömänä Toivakan kunnalle 
skeittiramppien hankintaan. Tapahtumassa 
olivat mukana Toivakan Rivakan lisäksi MLL, 
AUK, Metsä- ja kalamiehet, Päiväkoti 
Kompassi, Pistoretket ja Toivakan kunta. 
 
Aprillipäivänä Toivakan Rivakan hiihtojaosto 
yllätti kuntalaiset 
juhannushiihtoilmoituksella. Ilmoituksessa 
lupailtiin 400 metrin hiihtolatua, jolla 
kisattaisiin juhannusaattona klo 12. Myös 
muutamia maajoukkuehiihtäjiä oli kuulemma 
tulossa paikalle. Ilmoitus sai innostuneen 
vastaanoton kuntalaisissa. 
 
Toivakan Rivakka osallistui 
hyvinvointitapahtumaan huhtikuussa. 
Tapahtumassa kerrottiin eSports- 
toiminnasta ja innostettiin kuntalaisia 
mukaan toimintaan.   
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Huhtikuussa johtokunnan kokoukseen saatiin mukaan 
nuorisovaltuuston edustus 
keskustelemaan seuran toiminnasta ja sen 
houkuttavuudesta nuorten suhteen. Tämän nuorten 
tapaamisen innoittamana Toivakan Rivakan Instagram- 
tili aktivoitiin pian kokouksen jälkeen ja se on 
toiminut hyvänä tiedotuskanavana koko vuoden ajan 
Facebook-tilin lisäksi. 
 
Toukokuun puolivälissä toirilaiset osallistuivat omalla 
panoksellaan Toivakan Autourheilukerhon RC-radan 
avajaiskilpailuihin. Kioskissa kului koko päivä, 
mutta tapahtuma oli hieno ja kansainvälinen, joten 
mikäs siellä oli ahkeroidessa. 
 
Jäsenet kutsuttiin vuosikokoukseen  toukokuun 
lopulla.  Pian vuosikokouksen jälkeen uusi johtokunta 
kokoontui järjestäytymiskokoukseen. Johtokuntatyön 
aloittivat Kirsi, Jonne, Jenni, Minski, Kalle, Tomi ja 
Sisko. 
 
Kesäkuussa Toivakan Rivakka järjesti Toivakan 
markkinoille Katusäbäturnauksen. Tällä kertaa 
osallistujat olivat aikuisia muutamalla nuorella 
vahvistettuna. Vakkareena toimi hyvin pelipaikkana ja 
pelit ehdittiin saada pakettiin hyvin ennen sadekuuroa.  
 
Markkinapäivä oli kaikenkaikkiaan kovinkin 
ikimuistoinen, sillä Toivakan Rivakka 
valittiin markkinalavalla vuoden 2018 vakkayhteisöksi. 
 

Toivakan Rivakka osallistui Neste Rally Finlandin 
toteutukseen heinäkuun lopulla, kun toirilaiset 
myivät lippuja ja toimivat järjestyksenvalvojina 
rallin viimeisenä päivänä Ruuhimäen 
erikoiskokeilla. 
 
Elokuussa Rivakkakin oli juhlistamassa 40- 
vuotiasta yhteistyökumppania Toivakan 
Pitäjäseuraa Vanhassa Pappilassa hienossa 
juhlassa. 
 
Syyskuussa nähtiin hurjaa menoa tekonurmella, 
nauru raikui ja jalkapallo sai kyytiä, kun johtokunta 
otti ystävyysottelussa mittaa Lievestuoreen 
Saarilammen porukasta. Heidän kanssaanhan 
lentopalloiltiin Lievestuoreella vuotta aiemmin. 
Laji vaihtui siis tällä kertaa jalkapalloon ja kentällä 
nähtiin huikeita kikkailuja ja maali-iloittelua. 
Pelaajien ikähaitari oli alakouluikäisistä senioreihin 
ja hyvin mahduttiin kentälle kaikki yhtä aikaa. 
Poika eli huiman kokoinen kesäkurpitsa jäi 
Toivakkaan ja ensi vuonna taitaa olla taas 
johtokunnan vuoro matkata Saarilammelle 
pelaamaan. 
 
Lokakuussa järjestettiin ToiRin toiminnan 
kehittämisilta. Mukana oli Keski-Suomen Liikunta 
ry:n edustaja sparraamassa ja mukavasti 
osallistujia myös johtokunnan ulkopuolelta. Paljon 
löytyi nykyisestä toiminnasta hyvää ja hyviä 
ideoita saimme kehittämiseen. 

7



Toivakan Rivakka sai rahoitusta lattia- 
akrobatiakerhon järjestämiseen 7–12-vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Kerhoa päädyttiin 
järjestämään 10 kertaa talven aikana. 
Suunnitelmana oli harjoitella perus lattia- 
akrobatia liikkeitä kuten kärrynpyöriä, 
kuperkeikkoja, pääseisontaa, käsinseisontaa, 
voltteihin valmistavia liikkeitä ja näiden eri 
variaatioita. Ohjaajiksi järjestyi Jyväskylän 
Sirkuskoulun ammattilaisia. Akrobatiakerhon 
myötä  liikuntasaliin saatiin mukavaa 
uudenlaista vipinää. 
 
Syksyllä tarjottiin myös kaikille toivakkalaisille  
kaksi reissua Parkour-akatemiaan Jyväskylään 
kunnan tarjoaman rahoituksen avulla.  
 
Toivakan Rivakka lähti syksyllä  innolla mukaan 
keskisuomalaisen yleisurheilutoiminnan 
kehittämiseen. Sisko Minkkinen valittiin Keski- 
Suomen Yleisurheilu ry:n vuosikokouksessa 
hallituksen jäseneksi ja Suomen Urheiluliiton 
liittovaltuustoon piirin varaedustajaksi. 
Hallituksen kokouksessa Sisko aloitti 
viestintätiimissä, jonka tavoitteena on 
nettisivujen ajantasaistaminen, 
jäsenseuraviestinnän aktivointi ja 
someviestinnän aloittaminen. 
 
Edustimme myös Keski-Suomen Liikunta ry:n 
25-vuotisjuhlakokouksessa. 
 

Pikkujoulut järjestettiin kirjastolla marraskuun 
lopussa. Tilaisuudessa muisteltiin kulunutta vuotta, 
palkittiin aktiivisia seuratoimijoita sekä liikkujia ja 
nautittiin paikallisten nuorten hienosta 
tiernapoikaesityksestä. 
 
Joulukuussa Toivakan sivistyslautakunta valitsi 
vuoden 2018 liikuntateoksi ToiRin sihteeri Sisko 
Minkkisen. Perusteluiden mukaan Sisko on omalla 
rohkealla esimerkillään innostanut kuntalaisia 
liikkumaan ja kokeilemaan kaikkia uusia 
liikuntalajeja niin kuntoilu kuin kilpailumielessä. 
Sisko on myös erittäin vihkiytynyt seuratyöntekijä 
ja uusien toimintojen kehittäjä. Siskon ansiosta 
Toivakassa on alkanut mm. eSports-toiminta 
nuorille. 
 
Joululehden eteen ahkeroitiin myös vuonna 2018. 
Tänä vuonna lehdellä oli uusi päätoimittaja, jonka 
johdolla lehteen saatiin paljon mielenkiintoisia 
juttuja. 
 
Vuosi 2018 huipennettiin Toivakan 
joulumyyjäisissä järjestettyyn 
kuusenkoristelukisaan, jossa kuusi piti koristella 
niin, että se kuvasti omaa järjestöä innovatiivisesti, 
idearikkaasti ja kauniisti. Hyvin kyllä saatiin ToiRin 
eri jaostot kuusen oksille näkyviin tavalla jos 
toisellakin. 
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ESPORTSJAOSTO 
ToiRi aloitti keväällä 2018 toivakkalaisten 
näköisen eSports-toimintaympäristön luomisen. 
Tavoitteena oli tarjota tukea vanhemmille ja 
mahdollisuuksia pelaaville lapsille ja nuorille 
kehittää itseään. Lisäksi halusimme esitellä 
elektroniseen urheiluun liittyviä kasvatuksellisia ja 
valmennuksellisia elementtejä ja mahdollisuuksia, 
joita elektroninen urheilu tarjoaa niin lapsille, 
nuorille kuin aikuisillekin. Erityisesti halusimme 
edistää myönteistä ja vastuullista pelikulttuuria, 
pyrimme tuomaan vanhempien, lasten ja nuorten 
pelimaailmat lähemmäs toisiaan ja lisäämään 
ymmärrystä puolin ja toisin. 
 
Yhteistyökumppaneitamme eSports-toiminnassa 
ovat Toivakan kunta ja Toivakan kunnan vapaa- 
aikatoimi, Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys, MLL:n 
Toivakan yhdistys, Toivakan Autourheilukerho, 
Suomen elektronisen urheilun liitto, Jyväskylän 
eSports-seura Jesse ry, Keski-Suomen 
pelitoimijoiden ja pelikasvattajien yhteisö. 
 
Maaliskuussa ToiRi oli mukana yhdistysten 
palaverissa, jossa suunniteltiin toimintaa 
toivakkalaisille lapsiperheille. Yksi näkökulma oli 
Toivakan Rivakan suunnittelema eSports-toiminta. 
Palaverissa Suomen elektronisen urheilun liiton 
varapuheenjohtaja Otto Takala kertoi verkon 
välityksellä keskeisiä näkökulmia eSportista. 
Palaverin jälkeen ToiRi sai Toivakan kunnalta 
rahoitusta eSports-toiminnan käynnistämiseen. 
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Toukokuussa järjestettiin eSports-vanhempainilta. 
Vanhempainillassa Tuomas Kari Jyväskylän 
yliopistosta kertoi e-urheilijoiden fyysisen 
harjoittelun tärkeydestä kilpapelaamisen tukena ja 
menestyksen edistäjänä, Jyväskylän eSports-Seura 
JeSSe ry:n perustaja ja kilpapelaamisen 
sekatyöläinen Timo Tarvainen kertoi Jyväskylän 
eSports-toiminnasta ja Suomen elektronisen 
urheilun liiton varapuheenjohtaja Otto Takalan 
näkökulmana oli elektronisen urheilun 
harrastaminen terveemmin, turvallisemmin ja 
yhteisöllisemmin.  
 
Toukokuussa ToiRin edustus ja Suomen 
elektronisen urheilun liiton edustajat kertoivat 
myös  toivakkalaisille nuorille elektronisesta 
urheilusta ja keräsivät nuorten toiveita ja ideoita 
elektroniseen urheiluun liittyen. 
 
Syyskuussa alkoivat eSports-illat Nuokulla.  
Toivakkalainen Paranoia eSports esitteli 
toimintaansa nuorille ja esittelyjen lisäksi pelattiin 
ja syötiin.  
 
Toisessa eSports-illassa vieraina olivat muun 
muassa Telian Liigaa ja eSportsia selostava Arttu 
Hämäläinen ja eSports pelaaja, valmentaja ja 
selostaja Benjamin ”Notah” Läärä. 



Benjamin kertoi pro-tason pelaamisesta ja 
valmentamisesta ja Arttu selostuspuolesta 
ammattina. Saimme tietää muun muassa sen, että 
selostajan työpäivään kuuluu paljon muutakin kuin 
vain selostaminen ja taitavan selostajan täytyy 
seurata sarjoja aktiivisesti, pelata itse, selvittää 
joukkueiden taustat ennen turnauksia ja kartoittaa 
joukkueiden edellisten pelien suoriutumiset, jotta 
selostaminen onnistuu mahdollisimman hyvin. 
 
Syysloman peli-Illassa nuorille tarjottiin 
mahdollisuus seurata täti-ihmisnoobin toilailuja ja 
toisen täti-ihmisen taidokasta kikkailua Fortnitea 
pelaten. Fortniten maailmassa nuoret olivat 
kuitenkin ehdottoman suvereeneja. Nuoret myös 
pelasivat hieman biljardia, söivät hyvin ja tekivät 
suunnitelmia helmikuun Assemblyille 
osallistumisesta. Illan päätteeksi perustettiin myös 
oma WhatsApp-ryhmä eSports-tiedottamista varten. 
 
Girls only eSports-illassa pelattiin aivan aluksi korttia 
teemalla 'Millainen on hyvä peli?' ja pohdittiin hyvän 
pelin ominaisuuksia. Yhdessä juteltiin siitä, miten 
hyvän pelin saa aikaiseksi ja myös pelien ikärajoja ja 
syitä ikärajoille pohdittiin. Mukana kun oli 
eSporttaajia ekaluokkalaisesta kasiluokkalaiseen ja 
kaikkea siltä väliltä. Singstarissa nähtiin hurjia 
suorituksia ja biljardi, pingis ja Tricky towers saivat 
kyytiä. Ja tottakai syötiin, jotta jaksettiin pelata.  

Jesse ry:n puheenjohtaja Timo Pölkki kävi 
marraskuussa juttelemassa nuorille 
peliosaamisesta, fyysisestä treenistä ja 
henkisestä kestävyydestä sekä sosiaalisten 
taitojen tärkeydestä. Kysymyksiä riitti 
pelaamiseen, treenaamiseen ja pelilaitteisiin 
liittyen lähes koko parituntisen ajan ja 
lopuksi päästiin vielä elämää suurempiin 
kysymyksiin kuten kumpi tulee päälle, 
kinkku vai juusto. 
 
Marraskuun toisessa eSports-illassa hiki 
virtasi, kun otettiin mittaa esporttaajien 
taidoista tanssipelissä. Jesse ry:n Max EM- 
tason pelaajana oli aivan omaa luokkaansa. 
Nuorison mielestä peli oli hyvä ja yllättävän 
haastava peli. 
 
Joulukuussa eSports-kausi huipentui hurjiin 
rallivauhteihin Toivakan AUK:n 
simulaattorilla. 
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FRISBEEGOLFJAOSTO 
Keväällä Toivakan Rivakan frisbeegolfjaosto 
kartoitti toivakkalaisten kiinnostusta 
kilpailemiseen Toivakan ulkopuolella niin 
lisenssin vaativissa kuin ilman lisenssiä 
kisattavissa kilpailuissa. Kilpailemisesta 
kiinnostuneita ei ilmoittautunut, joten emme 
ainakaan vielä liittyneet Frisbeegolfliiton 
jäseneksi.  
 
Frisbeegolf-jaosto tarjosi kaikille avointa ja 
maksutonta frisbeegolf-ohjausta kesän 2018 
alussa kunnan tarjoaman rahoituksen avulla. 
Ohjauksissa tutustuttiin frisbeegolfin 
heittotekniikoihin, puttaustekniikoihin ja 
frisbeegolfradalla pelaamiseen.  
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Ohjaajana toimi Tuukka Kivioja, SM-mitalisti 
sekä kansainvälisiä EuroTour- ja WorldTour- 
kisoja kiertänyt frisbeegolf-ammattilainen. 
 
Ohjauksissa kävi niin lapsia kuin aikuisiakin ja 
ryhmäohjauksen lisäksi tarjolla oli myös 
henkilökohtaista ohjausta. Osallistujia oli 
parhaimmillaan viitisentoista kerrallaan. 
 
Kesällä tarjottiin kuntalaisille mahdollisuutta 
osallistua ToiFri-cupiin, johon suunniteltiin 
viisi osakilpailua, joista kolmeen tuli osallistua 
palkinnoille päästäkseen. Osallistujia ToiFri- 
cup ei kuitenkaan vetänyt, joten cup peruttiin.



HIIHTOJAOSTO 
Toivakkalaisten hiihtotaitojen kehittämiseksi 
hiihtojaosto järjesti yhteistyössä Toivakan 
vapaa-aikatoimen kanssa alkuvuodesta 
luisteluhiihtotekniikan alkeisopastusta, sekä 
Special edition -tapahtuman, jossa kehitettiin 
hiihtoon liittyviä tietoja ja taitoja sekä päästiin 
harjoittelemaan hiihtosuunnistusta.  
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Hiihtokisoja järjestettiin tammi-, helmi- ja 
maaliskuussa. Ladulla kisailtiin niin 
peruskisoissa kun pitäjänmestaruushiihdoissa 
ja nappulahiihdoissakin. Yhteistyökumppaneina 
olivat vapaa-aikatoimi sekä nappulahiihdoissa 
MLL. Erityismaininnan ansaitsevat Huikon 
Petterin selostukset, jotka toivat kisoihin 
suuren maailman fiilistä 



JALKAPALLOJAOSTO 
Kesäkaudella 2018 ToiRi pelasi Palloliiton 
Keski-Suomen pienkenttäsarjaa ToiRi Hulks - 
joukkueella. Pelaajat olivat vuosina 2008- 
2011 syntyneitä. Harjoituksissa oli mahdollista 
käydä myös osallistumatta pelitoimintaan. 
 
Toivakassa järjestettiin peli-iltoja, joihin 
osallistui muita sarjassa pelaavia joukkueita.  
Peli-iltoihin junnujen vanhemmat ahkeroivat 
kioskin pöydät täyteen herkkuja ja kunnan 
edustajat huolehtivat kentät pelikuntoon. 
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2011-syntyneille ja sitä nuoremmille sekä 
alakouluikäisille tytöille oli tarjolla 
jalkapalloharjoitukset kesäkaudella kerran 
viikossa koulukeskuksen tekonurmella.  



JÄÄKIEKKOJAOSTO 
Marraskuussa 2018 Toivakassa avattiin uusi 
tekojää.  Toivakan Rivakka tarttui heti toimeen, 
perusti jääkiekkojaoston, otti yhteyttä 
jääkiekkoliittoon ja aloitti selvittelyt 
EasyHockey-toiminnan aloittamisesta 
Toivakassa. Jääkiekkoliitosta Ilpo Myllyniemi 
kävi esittelemässä Toivakassa EasyHockeyta.   
 
EasyHockey -toiminta mahdollistaa rennon ja 
helpon jääkiekon harrastamisen. EasyHockeyn 
näkökulmana on se, että tiukka 
harjoitteluaikataulu ja kova kilpailu voivat 
helposti viedä ilon lasten ja nuorten 
harrastamisesta. Myös taloudelliset syyt 
estävät monia harrastamasta. 
 
 

14

Näitä näkökulmia tukeakseen ToiRi aloitti 
kaverilätkätoiminnan, joka on tarkoitettu  7-12- 
vuotialille tytöille ja pojille. 
 
Jääkiekkoliitolta tuli kolme ensimmäistä kertaa 
pitämään lapsille harjoitukset Ville Koho ja Turo 
Teittinen. Toivakkalaisina vetäjinä toimivat 
Tomi Vehkajärvi, Jonne Kilpikoski, Ville 
Marjakoski, Isto Liimatainen, Jalmari Karanta, 
Otto Ikonen ja Tuukka Leppänen. Syyskaudelle 
2018 ilmoittautui lapsia mukaan 26. 
 
Syyskaudella suunniteltiin myös 
perheluisteluvuoron tarjoamista alle 
kouluikäisten lasten perheille. Vuoron aloitus 
siirrettiin lopulta vuoden 2019 puolelle.



LENTOPALLOJAOSTO 
Toivakan Rivakan lentopallotoiminta rakentuu 
sunnunnuntai-iltojen lentopallovuoron 
ympärille. Silloin 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.  
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Lentopallotunnelmaa saatiin Toivakkaan 20.10., 
kun innokkaat pelaajat järjestivät viiden 
joukkueen puulaakiturnauksen koulukeskuksen 
salissa. ToiRilaisilla oli mainio meno kentällä ja 
kehtän ulkopuolella ja niinpä turnauksen voitto 
jäi iloisesti Toivakkaan. 



PESÄPALLOJAOSTO 
Pesiskausi avattiin
1.6. parikymmenen osallistujan voimin. Tuon
jälkeen pelaajia näkyi perjantaisin
pesäpallomailan varressa enemmän ja
vähemmän.  
 
Kentällä kikkailtiin erilaisilla pelitoteutuksilla.
Eräällä kerralla esimerkiksi jaettiin kolmetoista
pelaajaa kolmeen joukkueeseen ja näistä yksi
oli vuorollaan sisällä lyömässä ja kaksi kentällä
ottamassa kiinni. Sisäjoukkue löi kaksi kierrosta
ilman paloja ja kolmas lyöntikierros katkaistiin
yhdestä palosta. 

Pesäpallokauden 2018 päättäjäiset keräsi
Toivakan pesäpallopyhättöön 22 innokasta
pelaajaa, niin naisia kuin miehiäkin.
Pesäpallojaoston luotsaaja Ruokosen Kalle oli
järjestänyt kentälle myös legendaarisen
Ruokosen Veijon tuomaroimaan ja hoiti
esimerkillisesti myös merkin näyttämisen ja
väärien syöttöjen huutamisen. Ulkokentällä oli
välillä hieman ahdasta, mutta oi niin mukavaa.
Pelaajat palkittiin herkullisilla makkaroilla ja
hauskoilla jutuilla Paikkalanvuoren laavulla
pelien päätteeksi.  

16



SALIBANDYJAOSTO 
Salibandyssa harrastajamäärä nousi tietyissä
ikäryhmissä ja viikkotasolla toiminnassa oli mukana
n.25-30lasta/nuorta.  Uutena aloitti kilpatasolla
Zone-liigassa pelaava ToiRi Penguins –joukkue, joka
koostuu vuonna 2010-2012 syntyneistä pojista ja
tytöistä. 2011-2008 –syntyneiden ikäluokassa
jatkoimme ToiRi Panthers –joukkueella samaisessa
liigassa.  
 
Salibandyjaosto oli järjestämässä markkinoiden
katusäbätapahtumaa sekä jääsäbätapahtumaa
Rantariehaan.  
 
Kevätkaudella Rivakan miesten salibandyn
edustusjoukkue osallistui Hirviliigan kilpasarjaan.
Aloituspelissä näki, että pelituntumaa ei ollut isosta
kaukalosta eikä 5 vs 5 pelistä.  Kauden edetessä
talven kova harjoitttelu alkoi tuottaa tulosta ja
voittojakin saatiin. 

Harjoittelijamäärät kasvoivat syksyllä, ja vuoden
2018 lopussa ilmoitimme toisenkin joukkueen
(ToiRi Hulks) ikäsarjaan 08/09. ToiRilta osallistui
Talent Cup –tapahtumaan keväällä 2018 kaksi
joukkuetta, joista toinen voitti omassa
ikäsarjassaan. 
 
Joukkueen yhtenäisen ilmeen toivat uudet
veryttelyasut ja täydennykset peliasuihin syksyllä
2018.  
 
Lokakuussa Panthersilla oli ikimuistoiset
säbäharkat, kun yksi maailman parhaista salibandyn
pelaajista, Peter Kotilainen #61 Happeesta ja
Suomen maajoukkueesta tuli tapaamaan junnuja ja
antoi samalla vinkkejä ja ohjeita Pantherseille.  
 
 

17



YLEISURHEILUJAOSTO 
Yleisurheilukausi alkoi Tampereelta 
aikuisurheilijoiden SM-hallikisoista. Terttu 
Marttila juoksi N70-sarjassa 400 metrillä hopeaa, 
800 metrillä kultaa, 1500 metrillä hopeaa ja 3000 
metrillä kultaa.  Marjatta Taipale juoksi N75- 
sarjassa 60 metrillä pronssia ja 200 metrillä 
pronssia, sekä hyppäsi korkeudessa hopeaa, 
pituudessa pronssia ja kolmiloikassa 4. sijalle. Irja 
Nieminen juoksi N80-sarjassa 60 metrillä pronssi 
ja 200 metrillä hopeaa, käveli 3000 metrillä hopeaa 
ja hyppäsi pituudessa kultaa. Sisko 
Minkkinen sijoittui N35-sarjan kuulassa sijalle 7 ja 
painonheitossa sijalle 4. 
  
Yleisurheilujaosto kokosi kesäkauden 2018 
toiminnan sähköiseen yleisurheilukalenteriin, joka 
oli vapaasti kaikkien tutustuttavissa seuran 
nettisivuilla.  Yhteistyötä yleisurheilujaosto teki 
Toivakan vapaa-aikatoimen, Joutsan Pommin 
yleisurheilujaoston sekä Toivakan Metsäjuoksijat - 
yhteisön kanssa.  
 
Yleisurheilukausi alkoi kesäkuun alussa 
polkujuoksutoiminnan avaustapahtumalla. Kesän 
aikana polkujuoksijat toteuttivat 10 
polkujuoksuiltaa Toivakassa ja lähiympäristössä 
tavoiteenaan omaehtoisen liikkumisen tukeminen 
matalalla kynnyksellä.  
 
Juoksukoulua järjestettiin aikuisille kerran kesän 
alussa ja toisen kerran kesän lopussa. Tavoitteena 
oli antaa niin aloittelijoille kuin kokeneillekin 
juoksijoille tukea kesän juoksulenkeille ja syksyn ja 
talven juoksuhaasteisiin. 
 

Kesäkuussa järjestettiin Yleisurheilukarnevaalit, 
joissa esiteltiin eri yleisurheilulajeja. Ilta oli sateinen, 
mutta mieli aurinkoinen ja lapsia osallistui 25. 
 
Yleisurheilukesän merkittävintä toimintaa olivat 
maanantai-iltaisin järjestetyt yleisurheiluillat. 
Yleisurheiluilta tarkoittaa mahdollisuuksia 
vapaaseen/osittain ohjattuun 
yleisurheiluharjoitteluun 
lapsille/nuorille/perheille/aikuisille 
toiveiden/mahdollisuuksien mukaan. Illat oli 
suunniteltu niin, että lapset osallistuivat 
yleisurheiluiltoihin vanhempiensa kanssa. Iltoja 
järjestettiin kesän aikana yhteensä 
yhdeksän. Tarkoituksena oli kannustaa perheitä 
liikkumaan yhdessä. 
 
Kesän ensimmäisessä yleisurheiluillassa oli mukana 
Joutsan Pommin yleisurheilujaoston edustus. Muita 
yhteistyökumppaneita kesän aikana olivat Timo 
Suomalainen, joka kävi vetämässä 
painonheittotreenit ja Reeta Valve, joka 
ohjasi pikajuoksua, pituushyppyä ja kolmiloikkaa 
sekä aitajuoksua ja korkeushyppyä. Muissa 
yleisurheiluilloissa ohjaajina toimivat aktiiviset 
vanhemmat, jotka jakoivat omia kokemuksiaan. Yksi 
yleisurheiluilta vietettiin Joutsassa pienissä 
yleisurheilukisoissa. Muuten yleisurheiluillat olivat 
kilpailuvapaita hyvän mielen iltoja, joissa pääsi 
kokeilemaan itseä kiinnostavia lajeja. Iltoihin 
osallistui 10-30 yleisurheilijaa ja ikähaarukka 
vaihteli alle kouluikäisistä kahdeksankymppisiin. 
Hyvin mahduttiin samalle kentälle kaikki yhtä aikaa. 
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Suomen aikuisurheiluliiton yleisurheilun SM-kilpailut 
kisattiin 17.-19.8.2018 Eläintarhan kentällä 
Helsingissä. Mikko Mäntyvaara käveli M80-sarjassa 
5000 metrillä pronssia. Terttu Marttila juoksi N70- 
sarjassa 5000 metrillä hopeaa, 1500 metrillä ja 400 
metrillä pronssia, sekä 800 metrillä neljänneksi. 
Marjatta Taipale sai N75 sarjassa korkeudesta, 100 
metriltä ja 200 metriltä hopeaa, ja pituudesta 
pronssia. Irja Nieminen käveli N80 sarjassa 3000 
metrillä hopeaa. Sisko Minkkinen sai N35 sarjassa 
moukarista ja painonheitosta hopeaa ja sijoittui 
keihäässä sijalle 9, kuulassa sijalle 13 ja kiekossa 
sijalle 8. Toivakan kunta järjesti hienot mitalikahvit 
aikuisurheilijoille Toivakkatalolla.  
 
Kauden 2018 huippusuoritus oli Marjatta Taipaleen  
kultamitali N70 sarjan 4x100 metrin viestissä 
Espanjan Malagassa kilpailluissa aikuisurheilijoiden 
maailmanmestaruuskilpailuissa. 
 
Toivakan Rivakka ja Toivakan kunta järjestivät 
yhteistyössä yleisurheilun pitäjänmestaruuskisat 
Toivakan urheilustadionilla. Mukana oli osallistujia 
2011 syntyneistä tytöistä ja pojista N80- ja M80- 
sarjojen edustajiin saakka. Lajisuoritukset tehtiin 
lapset ja aikuiset yhdessä. On erittäin hienoa, että eri 
ikäiset toivakkalaiset mahtuvat samalle kentälle 
samaan aikaan, sillä aikuisten malli lasten 
harrastamiselle on tärkeä.   
 

Erityisesti pitäjänmestaruusillasta jäivät mieleen 
Anu Nikun tasaisen varmat ja tehokkaat 
suoritukset kaikissa lajeissa, miesten yleisen 
sarjan huima taso kaikenkaikkiaan ja siellä 
hulppean korkeustuloksen hypännyt Joel 
Vehviläinen, sekä Jukka Paalasen hurjaakin 
hurjemmat suoritukset kuularingissä.  
Pitäjänmestaruuskisoihin osallistui 39 kilpailijaa 
ja kannustusjoukkojen kanssa kentällä oli yhtä 
aikaa arviolta noin 80 henkilöä. 
 
Syyskuun alussa kokoonnuttiin lenkkikirkkoa 
varten Huikon kylätalon pihassa. Alkujumppa oli 
Rivakan vastuulla ja siinä valmistauduttiin jopa 
Urakkalahden ylitykseen uimalla, mutta ihan 
sellaista ei matkalla kuitenkaan tullut vastaan. 
Alkujumpan jälkeen siirryttiin Huikon laavulle 
metsäreittiä kävellen kukin omaan tahtiinsa. 
Välillä pysähdyttiin hiljentymään ja laulamaan. 
Huikon laavulla nautittiin virvoittavaa mehua ja 
kuultiin rohkaisevia sanoja. Eläkeliitto tarjosi 
kirkkokahit kylätalolla. Osallistujia lenkkikirkossa 
oli viitisenkymmentä. 
 
Hippo-kilpailut nautiskeltiin kauniissa syysillassa 
Toivakan stadionilla. Pienimmät kisailijat 
juoksivat ja isommat sekä juoksivat että heittivät 
palloa. Mukana olivat OP Toivakka, MLL ja 
Toivakan kunta sekä urheilemassa 63 lasta. 
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PIKKUJOULUISSA PALKITUT  
Esports: Aktiiviset eSports-iltoihin osallistujat ja ennakkoluulottomat uusien pelien ja pelitapojen 
kokeilijat Julius Kilpikoski, Joni Nieminen ja Lenni Hänninen. 
 
Hiihto: Ahkerat kilpailijat Emilia Ylennysmäki, Nelli Alamartimo, Eliisa Minkkinen, Minja Juutinen, 
Tuomas Paalanen ja Valtteri Paalanen. 
 
Jalkapallo: Palkinnot on annettu 09-10 osalta kauden päättäjäisissä. 
 
Lentopallo: Minna ja Manu Strömberg tuovat, paljon kaivattua uutta laadukasta lentopalloverta 
Toivakan peleihin. 
 
Pesäpallo: Anu Niku on innokas, kehittyvä ja hyvä pelaaja ja Joni Tuliniemi on laadukas pelaaja ja reilu 
kaveri. 
 
Salibandy: Talent-cupissa menestyneet 11 pelaajaa sekä Miika Ylennysmäki, kehittynein pelaaja ja Aki 
Masalin, ahkerin harjoittelija. 
 
Keski-Suomen Yleisurheilun kiertopalkinto: Marjatta Taipale. Marjatta on menestynyt vuoden aikana 
erinomaisesti aikuisurheilijoiden kilpailuissa sekä SM että MM -tasolla, huipennuksena N70-sarjan 
MM-kulta 4x100 metrin viestistä. Marjatta on myös ollut erityisen aktiivinen kesän aikana 
yleisurheiluilloissa. Marjatta on innokas, monipuolinen ja kehityshaluinen aikuisurheilija ja erittäin 
ahkera treenaaja. 
 
Vuoden 2018 yleisurheiluperhe: Perhe Marjakoski, Kirsi, Ville, Eemil ja Oliver. 
Toivakan Rivakan yleisurheilujaosto haluaa tukea perheiden yhteistä liikkumista ja yhdessä tekemistä 
Toivakassa. Marjakosken perhe on osallistunut innokkaasti yleisurheiluiltoihin ja osoittanut aktiivista 
kiinnostusta eri yleisurheilulajeihin sekä Toivakan Rivakan yleisurheilutoiminnan kehittämiseen. 
 
SVUL:n Keski-Suomen piiri lakkautettiin vuoden 2018 aikana. Piirin johtokunta palkitsi toiminnan 
päättyessä myös Toivakan Rivakan jäseniä pitkäaikaisesta ja tuloksellisesta työstä piirin 
kunniaplaketeilla: Irja Nieminen, Veijo Ruokonen, Kari Niemi, Pekka Huikko, Jukka Tuliniemi, Jukka 
Seppänen, Seppo Solanti, Sirkka Heinström, Arja Koriseva, Tapani Häkkinen, Matti Perälä, Pentti 
Suuronen.  
 
Lisäksi SVUL:n Keski-Suomen piirin johtokunta myönsi Toivakan Rivakalle SVUL:n piirin 
pöytästandaarin. 
 
Pentti Suuronen palkittiin Toivakan Rivakan kultaisella ansiomerkillä aktiivisesta seuratyöstä. 
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