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Rekolan Raikas 
on tehnyt jo 
kohta yhdek-

sänkymmentä vuotta hyvää 
työtä urheilun ja liikunnan 
parissa. Tämä vuonna 1926 
perustettu urheiluseura on-
kin alueen urheiluseuroista 
vanhin. Nykyaikana tuntuu 
suorastaan uskomattomal-
ta, että seuran saavutukset 
ja sen tekemä työ urheilun 
ja liikunnan hyväksi pe-
rustuu vapaaehtoisuuteen. 
Yhdeksänkymmentä vuotta 
seuratoimintaa talkoilla!

Rekolan Raikkaassa on aina 
tahdottu urheilla mahdolli-
simman monipuolisesti ja 
tuoda liikunnan iloa mah-
dollisimman monen ihmi-
sen elämään. Ensi alkuun 
seuran lajeina olivat lähin-
nä yleisurheilu, voimistelu 
ja hiihto. Talvisin hiihtoa 
oli helppo harrastaa ja har-
joittaa luonnossa, ilman 
sen suurempia järjestelyjä 
tai tilatarpeita. Sitä mu-
kaan, kun sitten varsinaisia 
tiloja saatiin aikaan, lisään-
tyi seurassa niin lajivalikoi-
ma kuin harrastajien mää-
räkin.

Rekolan Raikkaan lajeja on 
sittemmin ollut myös shak-
ki, golf, triathlon, saliban-
dy, pesäpallo, lentopallo, 
paini, jalkapallo, nyrkkei-
ly, kilpakävely, voimailu 

ja painonnosto, uinti sekä 
pöytätennis. Osa lajeista 
jäi lyhyeksi kokeiluksi, kun 
taas toiset jatkuvat edelleen 
vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen.

Rekolan Raikas on saavut-
tanut runsaasti menestys-
tä kilpaurheilussa vuosien 
varrella monissa eri lajeis-
sa. Esimerkiksi Rekolan 
Raikkaan ensimmäisen 
SM-mitalin sai Sari Ruotti-
nen yleisurheilussa vuonna 
1980. Triathlonissa Reko-
lan Raikas oli Suomen paras 
seura 1990-luvun lopulla ja 
Rekolan Raikkaan kilpa-
kävelijät puolestaan ovat 
saavuttaneet Maailman cup 
-edustuksia, Euroopan cup 
-edustuksia, kaksi Suomen 
ennätystä ja yli 20 SM-mi-
talia. Raikkaan ensimmäi-
sen painin SM-mitalin sai 
Heikki Stark. Yksi tämän 
hetken huippuja Rekolan 
Raikkaassa on ehdotto-
masti rytmisen voimiste-
lun Jouki Tikkanen. Myös 
miesten hiihdon viestijouk-
kue, sekä nuoret yleisurhei-
lijat Sari Ruottinen, Sami 
Leppänen ja Aki Haiko ovat 
saavuttaneet suurta menes-
tystä.

Lasten liikunta ja aikuisten 
kuntoliikunta ovat erittäin 
tärkeä osa Rekolan Raik-
kaan toimintaa. Rekolan 
Raikkaassa on aina osattu 
arvostaa suoranaisen ur-

heilumenestyksen lisäksi 
myös liikunnan harrasta-
mista ihan omaksi iloksi ja 
terveyden ja hyvinvoinnin 
tähden. Rekolan Raikas 
on Suomen Työväen Ur-
heiluliitto TUL:n jäsen, ja 
toteuttaa osaltaan TUL:n 
tavoitetta, että kaikilla 
ihmisillä olisi ikään, su-
kupuoleen, etniseen taus-
taan tai varallisuuteen 
katsomatta mahdollisuus 
harrastaa liikuntaa hyväs-
sä seurassa omassa asui-
nympäristössään. Yhdessä 
tehden ja toimien saadaan-
kin aikaan todella paljon 
hyvinvointia ja liikunnan 
iloa ja riemua. Rekolan 
Raikas tuottaa ja järjestää 
vapaaehtoisvoimin alueen 
asukkaille monipuolista 
ja mielekästä harrastus-, 
kuntoliikunta- ja kilpai-
lutoimintaa yleisurheilus-
sa, hiihdossa, lento- sekä 
rantalentopallossa, lasten 
jumppakouluissa, rytmi-
sessä voimistelussa, lasten 
liikuntakerhoissa, jouk-
kuevoimistelussa, aikuis-
ten kuntoliikunnassa sekä 
veteraanitoiminnassa.
Rekolan Raikas koostuu 
sangen itsenäisistä jaos-
toista, joita ovat nykyisin 
Hiihtojaosto, Lastenlii-
kunta- ja voimistelujaosto, 
Lentopallojaosto, Kunto-
jaosto, Rytminen, Veteraa-
nijaosto ja Yleisurheilu-
jaosto. 

Rekolan Raikas – Raikasta toimintaa 
jo liki 90 vuotta!
Riitta Gyllenbögel                                                                              

Yksi Rekolan Raikkaan 
tärkeimmistä vuotuisis-
ta tapahtumista on koko 
seuran yhteinen joulujuh-
la. Tämäkin tilaisuus jär-
jestetään täysin vapaaeh-
toisvoimin. Joulujuhlissa 
vietetään mukavaa yhteistä 
aikaa hienosta ohjelmasta 
nauttien. Juhlassa myös 
julkaistaan Raikas nuori 
sekä Paras urheilija -pal-
kintojen saajat. Yleisur-
heilun vuoden palkinnot 
jaetaan nekin samoissa 
juhlissa. Rekolan Raikas 
julkaisee myös syksyisin 
seuratiedotteen, joka jae-
taan toiminta-alueen kaik-
kiin talouksiin.
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