Toivalan Urheilijat ry
Varhaiset vuosikymmenet

Toivalan
Urheilijain
PERUSTAVA
KOKOUS
Toivalan
Edistysseurojen
talossa
helatorstaina
10.5.1945



Läsnä: 41 henkilöä



Hallitus: Max Leminen (puh.joht.), Eino
Räsänen , Eino Pekkarinen, Vilho
Koponen, Jaakko Kolari, Maija Vidkopp,
Osmo Mömmö, Lahja Koponen
(varajäs.), Eino Känninen, Martta
Pekkarinen



Tilintark.: Eino Lehtonen ja Yrjö
Lappalainen



Varatilintark.: ASB Jauhiainen ja
Taavetti Kolari

I
VUOSIKYMMEN
1945-1955



Urheilutoiminta:



- yleisurheilu - jalkapallo v. -46



- hiihto - voimistelu v. -47 (SSK)



- pesäpallo v. -46 - suunnistus



Talous:



- laina 2000,- TNS:ltä



- iltamat



Urheilupuku: mustat housut, valkea paita



Tapahtumia:



- 16.11.1945 urheilukentän osto



- 1953 hyppyrimäki Kalliolahteen



- 53-54 jp:n lohkov. maakuntas.



- 1953 B-jun. Piirisarjassa



- 54-55 B-jun. Lohkovoittoon



- 3.1.1954 Kalliolahden vuokraus



- 1954 urheilukenttä valmistui (laina)



- 1955 piirik. hiihto ja mäki (V.J.)



- 1.9.1955 seurantaloyhtiö ”TANHULA”

II
VUOSIKYMMEN
1956-1965



Urheilutoiminta:



jalkapallo; osall. aluesarj. -64



pesäpallo -61 perussarj. piirinmest.



yleisurheilu



suunnistus



hiihto ja mäenlasku



lentopallo -61 pitäjäsarj.



Jumppaillat -63



Talous:



- 1957 19.000,- -1959 215.000,-



- 60-luvun alkupuoli nousua



Tapahtumia:



- kunnostettiin kenttää, rakennettiin Tanhulaa



- v. -60 15 vuotisjuhlat

III
VUOSIKYMMEN
1966-1975



Urheilutoiminta:



1966-1970 vaatimatonta



1971 alkoi uusi nousu (jalkapallo)





-71 jalkapalloj. nousi IV div.



22.10.71 mimmiliiga



B- ja C-juniorit

1972 tehokas palloiluvuosi


miehet IV div. 5. sija



mimmit IV div. 4. sija



B-jun. 3. sija



C-jun. 4. sija



1973 IV div. ,1974 V div.,1975 V div.,1973 mimmit SMsarjakarsinnassa



Talous:



- 1966-70 alamäki - 1971-75 nousu



- Tanhula myytiin 1969



Tapahtumat:



- 1975 30 vuotisjuhla

IV
VUOSIKYMMEN
1976-1985



Urheilutoiminta:



jalkapallo IV div. -76-80



jalkapallo III div. 81-82



jalkapallo II div. -83



jalkapallo III div. -84



jalkapallo II div. -85



jalkapallo III div. -86



jalkapallo A, B, C, (D) – juniorityötä



- Hiihto: - 78, -79 Toivalan talvikisat



- 80 🡪 Nuorten piirikunn. + jäsenten välisiä



- Mäki: -77 uusi mäki Kalliolahteen



- Lentopallo: -78 pitäjäsarjassa, -81 V sarja, 85 V sarja



- Harrastusliikunta: lentopallo miehet ja
naiset, voimistelu naiset, aerobic tytöt



- Jääkiekko: -harjoituksia

IV
VUOSIKYMMEN
1976-1985



Talous: 1976 5570,- 1981 75.000,1985 400.000,-



- oma linja-auto + ”Sampo” pakettiauto



- hyppyrimäki (2004)



- VELATTOMIA



Tapahtumia:



- ystävyysvierailut Rottnerosin kanssa 83, -84, -85



- Tanhulasta muutti päiväkoti uusiin
ajanmukaisiin tiloihin

YHTEENVETO
40
VUOTISAJALTA



I 1945-1955 INNOSTUSAATE



II 1956-1965 KASVU-RAKENTAMINEN



III 1966-1975 MURROS – UUSI SUKUPOLVI



IV 1976-1985 TULOS – TAVOITTEET



Yhteistä: innostus, monipuolisuus,
joustavuus, taloudellinen vastuu



Seuran värit:



1945 mustat housut, valkea paita,
Savon vaakuna



1970 keltainen ja vihreä



1980 sininen ja valkoinen

TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT



Mahdollisuudet (vahvuudet):



- nuoria on --- työtä riittää



- tarve liikuntaan on ilmeinen



- toiminnalliset edellytykset tyydyttävät +
yläasteen liikuntatilat



- taloudelliset edellytykset kunnossa



- seuran johdon innostus



Uhat (haasteet):



- liikuntapaikkojen kehittäminen



- nurmikentän kunnostus



- Tanhulan tuleva käyttö



- hiihtoyhteys Uuhimäkeen



- valaistun ladun jatkaminen



- ohjaajien puute + muut toimihenkilöt



- nuorten vanhempien osallistuminen

TOU:n
SUUNNITELMAT
1986 ->



Urheilutoiminta:



- jalkapallo: III divisioonassa



A, B, C-juniorit



- hiihto + mäki: lisätään henkilö- ja
tal.varoja



- lentopallo: V sarja -> IV



- harrastus: miehet ja naiset



- jääkiekko: ohjattuja harjoituksia +
kilp.



- ym. kilpailu- ja harrastusliikuntaa
jäsenistön kulloistenkin tarpeiden
mukaan

