Olavi Leivo seuraelämässä kaiken ikäänsä
Olavi Leivo 71 vuotta
Jäsenenä vuodesta 1945
Johtokunnassa jo 44 vuotta
Sihteerinä tästä ajasta 10 vuotta ja puheenjohtajana 7 vuotta.
Jo vuodesta 1945 on Olavi ollut mukana seuran arkipäivässä ja on sitä edelleenkin hyvin aktiivisesti.
Painonnostoa
Urheilu-uransa hän aloitteli Valtosen pajassa sepän poikien kanssa painoja nostelemalla. Poikien isä ei hyväksynyt
harrastusta ja niinpä sitä harjoiteltiin salaa. Pajan ikkunat peitettiin ja yksi kavereista seisoi vahdissa kun muut harjoittelivat. Kolmen kuukauden harjoittelulla onnistui Olavin nostaa kaikki painot, jotka pojat olivat hankkineet.
Myöhemmin seura hankki omat painot nuorten harrastukseen ja tällöin seurasta löytyikin oikea painonnostojoukkue,
siihen aikaan TUL:n piirin parhaita. Olavi itse siirtyi pariksi vuodeksi Porin Pyrinnön joukkueeseen, mutta koko
tämän ajan veti kuitenkin seuramme painonnostokoulua. Onpa piiriennätyskin ollut hetken Olavin nimissä.
Palloilua
Seuramme palloilulajeihin ovat kuuluneet lento- ja pesäpallo, niissä on Olavi ollut mukana niin pelaamassa kuin
valmentamassakin. Lentopalloa käytiin pelaamassa ja harjoittelemassa Nakkilassa. Sinne mentiin koko poika porukan kanssa Olavin Renaultilla. Auto oli täynnä ja juuttui välillä Järvikylän aukeilla kinoksiin. Pojat hyppäsivät autosta, nostivat sen tielle ja taas mentiin. Rannikon kaksospojat Jukka ja Pekka olivat hyviä lentopalloilijoita. Pekka
oli taitavampi ja pelasi suomisarjassa. Kerran Nakkilan Nastaa vastaan otellessa oli Jukka sairastunut. Olavi yllytti
Pekan tilalle eikä eroa huomannut kukaan paitsi vastustaja, joka kummasteli ”Jukan” nopeaa kehitystä.
Pesäpallosta Olavin mieliin on jäänyt monta pelimatkaa, joista ensimmäisenä mieleen tulee ottelu Jokioisten Koetusta vastaan. Heti ensimmäisessä vuoroparissa Toive teki kolme juoksua ja peli näytti lupaavalta. Ottelu kesti kuitenkin monta tuntia ja lopputuloksena oli tappio luvuin 62-4. Pelin tuoksinassa joukkueen polttaja sai pallosta päähänsä, eikä kyennyt enää loppupelin aikana normaaliin suoritukseensa.
Talkoita
Urheilumajan rakennustalkoiden aloittamisesta on kulunut jo 30 vuotta Silloin lähes kaikki jäsenet osallistuivat projektiin kukin tavallaan. Rahaa kerättiin tekemällä mm. putkien purkua talkoovoimin. Se oli tosi likaista ja aikaa vievää työtä, mutta kaikilla oli tavoitteena seuran urheilumaja. Aluksi alueelle ei ollut edes tietä vaan tavarat hinattiin
ylös kallion reunaa käsivoimin. Siinä kului monta työtuntia, litroittain kahvia ja kiloittain voileipiä ja lihasoppaa,
mutta tällä hetkellä on hyvät puitteet harrastaa ja viettää vapaa-aikaa.
Taistelua
Vuonna 1988 alkoi seuralle piinavuodet, kun naapuritontille suunniteltiin asfalttiasemaa. Vajaa kaksi tuntia ennen
valitusajan umpeutumista saatiin asiasta tieto ja silloin alkoivat rattaat pyöriä. Parin vuoden aikana asiasta tehtiin
lukemattomia valituksia ja vetoomuksia. Ulkoilualueella oleva luola virallistettiin luonnonmuistomerkiksi ja maata
ostettiin lisää 4 hehtaaria kovaan hintaan. Tämä summa otettiin velaksi, jonka johtokunnan jäsenet takasivat. Kova
työ palkittiin ja asfalttiasema voitettiin. Koko tämän ajan Olavi toimi seuran puheenjohtajana tehden valtavan työn
yhdessä muiden seuralaisten ja kyläläisten kanssa.
Talonmies
Edelleen Olavi ahkeroi majalla lähes päivittäin. Hän ajaa ladut, kunnostaa pulkkamäet ja tekee polttopuita seuran
metsässä. Hän on talonmies talkootyöllä. Kaiken tämän lisäksi hän harrastaa itsekin liikuntaa mm. hiihtoa ja sauvakävelyä. Kaiken tämän lisäksi jää vielä aikaa hoitaa tyttären nelivuotiaita kaksosia.

kuvateksti:
Olavi ja Toive Verho katselemassa ja muistelemassa asfalttiasemaan liittyviä asiakirjoja.

