OTTEITA VANHOISTA PÖYTÄKIRJOISTA
28.2.1915
Woimistelu ja Urheilu seuran säännöt
1§
Lattomeren työväenyhdistyksen voimistelu ja Urheiluseura Toiven tarkoituksena on Porin piirikunnassa
herättää ja edistää harrastusta kaikkiin voimistelun ja urheilun alaan kuuluviin ruumiinharjoituksiin.
2§
Tarkoituksensa koettaa seura saavuttaa innostamalla henkilöitä seuran päämäärää silmällä pitäen. Panemalla
koko alueellaan toimeen voimistelu ja urheiluharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä ja juhlia.

28.2.1915 perustavan kokouksen pöytäkirja
1§
Valittiin johtokunnan jäsenet 7 henkeä nimittäin seuraavat: Oskar Rantala, Wenni Koota, Frans Koivisto,
Frans Mattila, Frans Männistö, Kustaa Jokela ja Arvo Virtanen.
3§
Sisäänkirjoitus maksuksi päätettiin ottaa 50 penniä ja jäsenmaksuksi 15 penniä.
7§
Päätettiin, että kukin laittaa itsellensä sauvan ja puvun. Sauvoja hankkimaan valittiin Frans Mattila ja Arttur
Ketola.

14.12. 1916 kuukausikokous
1§
Päätettiin hankkia seuran merkki piirustukset, niitä hankkimaan valittiin U Heikkilä.

3.4.1917 kuukausikokous
4§
Päätettiin pitää jäsenten väliset mestaruuskilpailut ja palkinnoiksi antaa kunniakirjoja ja suurimman
pistemäärän saavuttajalle kiertävä palkinto. Otti ne luodakseen Y Mäkilä ja Oskar Rantala.
6§
päätettiin ostaa kihvelilapio ja otti sen luodakseen Y Mäkilä.

24.2.1920 kuukausikokouksessa
1§
Yhdistykseen lainattiin 500mk, mutta sillä ehdolla että maksetaan takasin mitä pikemmin.
5§
Päätettiin lisätä kalustoa hommaamalla korkeushyppytelineet. Näitä hommaamaan valittiin Antti Salo ja
Uuno Heikkilä.

26.9.1920 johtokunnan kokous
3§
Päätettiin hommata seuralle uusi merkki ja pidetään merkistä jäsentenvälinen kilpailu, kenen merkistä
piirustus hyväksytään tilataan sille ¼ vuodeksi Työväen urheilulehti.
4§
Hyväksytään seuran urheilupukumalliksi, paita valkonen ja housut mustat paitsi kummallaki puolella kaksi
valkosta nauhaa.
5§
Valittiin seuralle kaksi järjestysmiestä, pitämään järjestystä seuran kokouksessa.

29.8.1922 johtokunnan kokous
3§
satakunnan piirin tämän vuotisen murtomaamestarin Toivosen pyynnöstä oli keskustelua, että hommattaisi
hänelle mestaruus mitali, mutta jätettiin se seuraavaan kokoukseen, selon ottoa varten, onko se tarpeellista.
5§
Warhaisnuorisojaoston Poikaosaston viisiottelupalkinnot annetaan heidän omaksi hommakseen mitä
pienemmällä prosentilla.
7§
Painimatton päällisen lupautuivat pesemään Laina Lagerback ja Martta Salo.

12.12.1922 johtokunnan kokous
2§
Seuran jäsenluku on 18 naista, 14 miestä, tyttöosastossa on 10 tyttöä ja poikaosastossa 15 poikaa.

13.12.1932 viikkokokous
2§
valittiin 3 henkinen toimikunta toimittamaan ”Pikku Noske” nimistä sanomalehteä johon tuli päätoimittajaksi
Gabriel(N Keskimäki), toimitussihteeriksi Veksu(T Verho) ja avustajaksi Ruubertti ( M Tyni)

26.1.1933 viikkokokous
Kokous aloitettiin laulamalla Kansainvälisestä marssista ensimmäinen värsy. Juho Kotomäki ja Niilo Tyni
luki muutamia kappaleita juuri ilmestyneestä Työläisnuorisosta. Muutamat kuuntelivat ja toiset pelasivat
omissa tehtävissä. Tämän huomasi Veksu(Toivo Verho) ja alkoi ehdotella, että koetettaisiin muuttaa
viikkokokousten ohjelmaa monipuolisemmaksi ja alettaisiin harjoittelemaan näytelmäkappaleita,
joukkolausunnoita y.m. Ehdotuksia tehtiin jos jonkinlaisia, mutta lopulta näytti koko kokous tulevan
väittelyhuoneeksi. Lopulta sen verran selkesi, että valittiin 3 henkinen toimikunta järjestämään ohjelmaa.
Lopuksi leikittiin. Väkeä 30 henkeä.
Kokouksen puolesta T. Verho

1.3.1936 jäsenten väliset hiihtokilpailut
pojat alle 12 vuotta
1. Hannes Ojala 13,27
2. Niilo Vuorela 14,12
3. Oiva Huhtapelto 14,27
4. Lauri Niemelä 14,55
5. Taisto Ojala 16,45

14.5.1945 herättämiskokous
2§
Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että Lattomerellä aikaisemmin toiminut Voimistelu ja
Urheiluseura Toive herätetään jälleen toimintaan.
7§
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin miehille 5 mk. kuukaudessa, naisille 3 mk. kuukaudessa sekä tytöiltä ja pojilta 5
mk. vuodessa. Sisäänkirjautumismaksuksi määrättiin 10 mk. miehiltä ja naisilta.

28.4.1946 kuukausikokous
7§
Keskustellaan onko mahdollisesti kannattavaa rakentaa tanssilava Hiitteenkallion lähettyville. Asiasta
keskusteltiin hieman toiset kannattivat sen perustamista, toiset eivät. Asiasta ei tehty mitään päätöstä vaan
kehoitettiin johtokuntaa harkitsemaan asiaa ja tekee niin minkä katsoo parhaaksi mahdolliseksi.
Kokous loppui tähän ja tämän jälkeen miehet alkoivat voimistella, naiset olivat voimistelleet jo koko
kokouksen ajan.

20.6.1946 johtokunnan kokous
4§
Ilmoitusasioina oli mm. että seurastamme osallistuu TUL:n 3. liittojuhlille 8 miesvoimistelijaa, 6
naisvoimistelijaa ja yksi yleisurheilija ollen lukumäärä kaiken kaikkiaan 15 ja että kaikki liittojuhlaa
koskevat asiat on saatu järjestykseen.
Kokous loppui, jonka jälkeen alkoi kuukausikokous. Kokouksen osanottajat olivat iloisella tuulella ja paljon
puhuvia, vaikkakaan ei kokousasioista. Tälläinen hermostuttaa kokouksen toimihenkilöitä ja kaikkia
muitakin.

14.3.1947 johtokunnan kokous
5§
Seuralehden nimiehdotuksia oli saapunut 8. Nimiä oli seuraavanlaisia Huhu, Huvi, Soihtu, Justiina, Sointu,
Sarastus, Sytyke ja Pinnistys. Nimi Sarastus sai heti aluksi kannatusta ja äänestyksen jälkeen äänet
jakaantuivat 4-2 Sarastuksen hyväksi. Ehdotuksen tekijänä oli ollut Laila Verho ja hän siis tulee saamaan
siitä luvatun palkkion.
6§
Piirin ja liiton ehdotuksien mukaisesti päätettiin pitää ”nuorten henkiset kilpailut” nuorten viikolla 23.3.31.3.1947. Toimikuntaan valittiin Elsa Koivisto, Eila Ketola, Aune Lammi ja Keijo Ketola. ( huom. Näitä
kilpailuja eivät kaikki kannattaneet)

26.5.1948 johtokunnan kokous
4§
Ilmoitusasiat:
a) että voimistelu- ja urheilujuhlaa vietettiin 22.-23.5.1948. Alkajaistanssit lauantai-iltana,
ulkoilmajuhla sunnuntaina klo.13. Työv.talon kentällä alettiin 53 voimistelijan ja urheilijan
esiinmarssilla, ohjelmaa jatkettiin voimisteluesityksillä ja kansantanhuilla sekä köydenveto- ym.
kilpailuilla. Illalla esitettiin työväentalolla koko illan näytelmä ” Klaara ja hänen Vihtorinsa”.
b) että kumitossuja on seuran jäsenille välitetty 44 paria.
9§
koska on ilmennyt pesäpalloharrastusta, päätettiin aloittaa pesäpalloharjoitukset Hietakankaalla ja
valtuutettiin R. Lehtonen ostamaan pesäpalloja 2 kpl ja samoin mailoja, mutta ei yhtään räpylää.

28.2.1950 johtokunnan kokous
8§
Kuukausikokouksen päätöksen perusteella johtokunnalle annettiin valtuudet tehdä parhaansa tanssilavan
rakentamisen suhteen. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja esitettiin ajatuksia miten puutavaraa hankittaisiin.
Ehdotettiin, että toimeenpantaisiin yleinen puutavaran keräys joka olisi edullista, mutta epäiltiin sen
onnistumista ja niinpä lopuksi päätettiin tiedustella yksityisesti, jos saataisiin ostaa pystystä n. 30-40 runkoa.
Hannes Ojala lupautui ottamaan yhteyttä erääseen metsänomistajaan ja velvoitettiin hänet toimittamaan asia
mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen taas ottamaan yhteyttä muihin johtokunnan jäseniin. (avajaistanssit
vietettiin 28.5.)

18.7.1950 johtokunnan kokous
4§
Ilmoitusasia
Aili Kauppi on osallistunut Urjalassa järjestettyihin kansallisiin naisten yleisurheilukilpailuihin 800 m.
juoksuun, tullut toiseksi ajalla 2,38.

25.8.1950 johtokunnan kokous
5§
Ilmoitusasia
Uusia seuraennätyksiä ovat saavuttaneet:

13.8. Timo Keto 800m. 2,28
20.8. Timo Keto korkeudessa 160
Taisto Ojala kuula 7,2kg. 12.60

10.9.1958 johtokunnan kokous
5§
keskusteltiin uusien painonnostovälineiden hankkimisesta, koska edelliset ovat osoittautuneet tarkoitustaan
vastaamattomiksi. Päätettiin ostaa uudet Urpo Alaselta. välineiden kunnossa pysymisestä ja harjoituksissa
hyvästä kurista lupautuivat vastaamaan Olavi Leivo ja Taisto Keto.

24.3.1961 johtokunnan kokous
3§
Piirikunnallisissa painonnostokilpailuissa Paviljongin Metsäpirtillä 19.3.-61 on ollut
Sarja alle 56 kg. 1. Seppo Lanki 180kg.
Sarja alle 67,5 kg 2. Taisto Keto 255kg.
Sarja alle 75 kg. 4. Olavi Leivo 95kg.

26.4.1967 johtokunnan kokous
7§
keskusteltiin seuran kesäretkestä. Päätettiin tilata Vähtärin kesäviettopaikka 15.-16.7. mikäli saadaan.
Osaanottomaksu 1,50 penniä henkilöltä, hintaan sisältyy sauna ja takkahuone.

16.10.1967 johtokunnan kokous
4§
Ilmoitusasiat
Voitettiin TUL:n Länsi-Suomen piirin pesäpallomestaruus.
Urheiluliiton perussarjassa toinen sija.
Piirisarjan uusinta ottelu Toive-Uhka päättyi Toiven poikien selvään voittoon numeroin 28-6.

3.4.1968 johtokunnan kokous
3§
Ilmoitusasioita
- Seuramme järjesti TUL:n Länsi-Suomen piirin mestaruushiihdot Lattomeren vanhan koulun maastossa.
Joukkueita oli 12, oman joukkueemme sijoitus 11.
- Osallistuttu Nakkilan kunnan varhaisnuorten tietokilpailuihin. Sijoitus 2 sija. Kilpailijat Hannu Koivisto,
Eero Lehtonen ja Pertti Koivisto.
- Järjestimme Lattomeren ukko- ja poikamies viestihiihtokilpailut. Ukkomiehet olivat jälleen parempia ja
palkittiin jokainen seuramme ostamilla lusikoilla. Parhaasta yksityistuloksesta palkittiin poikamiesten Jorma
Nolvi ja oman seuramme sisukkaalle ja nuorelle Markku Heinolle ojennettiin lusikka yllättävän hyvästä
hiihdosta aikuisten joukossa.

