LAUKKOSKEN TAIMI
100 vuotta, 1909 - 2009

HISTORIAA LAUKKOSKEN TAIMEN ALKUAJOILTA
Pornainen oli urheilu-, ja ennen kaikkea, hiihtopitäjä jo reilut sata vuotta sitten.
Urheiluharrastus virisi Laukkosken kylässä, kun silloinen Suomen Kaartin upseeri Vihtori
Kalkkinen alkoi järjestää pikkupojille hiihtokilpailuja Kotojärven jäällä. 1900-luvun
alkupuolelle Pornaislaiset hiihtäjät Pornaisten Hiihtoseuran nimissä hankkivat mainetta ja
kunniaa Porvoon voimistelu- ja urheilupiirin kilpailuissa voittaen mm. vuonna 1907 ja 1908
seurojen välisen sarviviestin.
Talvella 1909 Pornaislaisten työväen yhdistysten hiihtäjiltä evättiin osallistumismahdollisuus
Pornaisten hiihtoseuran järjestämiin edistysseurojen kilpailuihin. Vielä samana päivänä, 20.
helmikuuta 1909, kokoontui joukko työväenyhdistyksen jäseniä Niko Päivärinnan torppaan
Hevonselän kylään ja siellä äkkiä laaditut säännöt tulivat hyväksytyksi. Uuden seuran
nimeksi tuli Pornaisten Työväenyhdistysten hiihto- ja urheiluseura. Seura liittyi jäseneksi
Suomen Urheiluliittoon. Jäsen numero 1 oli Väinö Soini.
Seuran perustajajäseninä vuonna 1909 oli 18 miestä ja yksi nainen. Seuran ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi Rikhard Salo, sihteerinä Oskari Hietanen ja rahastonhoitajana
Wilhelm Tuominen. Pornaisten Työväenyhdistysten hiihto- ja urheiluseuran toiminta alkoi
vilkkaana. Uuden seuran perustamisen myötä Pornaisten hiihtoseuran toiminta loppui.
Pitäjään perustettiin Työväenyhdistysten hiihto- ja urheiluseuran alle kolme osastoa;
Laukkoskelle, kirkon seudulle ja Halkiaan sekä myöhemmin Nikkilän sairaalan
rakennustöiden alettua myös Nikkilään.
Osastojen välisiä kilpailuja ja kiertopalkintojen kilvoittelua harrastettiin monessa lajissa;
tasamaahiihdossa, murtomaajuoksussa, yleisurheilun otteluissa, ammunnassa ja
näyttelemisessä. Porvoon alueen kilpailuissa ja Suomen talvikisoissa tuli menestystä seuran
urheilijoille.
Vaikka seuran harrastamat lajit olivat yksilölajeja, korostui eri lajeissa kiertopalkinnoista
kilpaileminen joukkueena. Vuonna 1910 seura otti ensimmäisen kerran osaa omalla
nimellään Porvoon piirin seurojen väliseen hiihtokilpailuun, joista tuliaisina seuran jäsenet
toivat mukanaan kiertopalkinnon. Kiertopalkinnon lisäksi Pornaislaiset hiihtäjät toivat kuusi
mitalia kymmenestä.
Vuonna 1911 seuran nimi muutettiin Pornaisten Taimeksi. Taimessa urheili kaikki Pornaisten
urheilijat ja se oli ainoa liittoon kuuluva urheiluseura Pornaisissa. Samana vuonna Taimen
Hilma Kalliomäki voitti Hämeenlinnassa Suomen mestaruuden 5km hiihdossa.
1910- luvulla seurassa harrastettiin monipuolisesti eri lajeja: hiihtoa, murtomaajuoksua,
yleisurheilun otteluita, painia ja voimistelua. Taimen jäsenmäärä kahdenkymmenen
ensimmäisen vuoden aikana vaihteli 30-100 henkilöä. Juoksussa ja hiihdossa järjestettiin
useita kertoja piirinmestaruuskilpailuja ja painissa piirikunnallisia kilpailuja. Mestaruuksia ja
muita palkintosijoja Taimen urheilijat voittivat tukuittain.
Kansalaissodan jälkeen vuonna 1919 Taimi alkoi jälleen toimia aktiivisesti, mutta vain
Laukkosken osaston puitteissa. Työväen voimisteluseurat erotettiin Suomen voimistelu- ja
urheiluliitosta vuonna 1919. Erottamisen seurauksena perustettiin Työväen Urheiluliitto
26.1.1919 Helsingissä 56 seuran voimin, joista yksi oli Pornaisten Taimi. Lisäksi Taimi oli
perustamassa TUL:n Porvoon piiriä.
1920-luvun puolenvälin paikkeilla Taimen nimi muutettiin Laukkosken Taimeksi. Perinteisten
lajien rinnalle Taimen toimintaan tuli pyöräily, jossa järjestettiin mm. piirinmestaruuskilpailuja
ja muutenkin kilpailtiin menestyksekkäästi.

TOIMINTAA; kevät, kesä, syksy 2009
Avoimet maastojuoksut tiistaisin alkaen 21.4. klo 18.30 Kotojärven kuntoradalla.
Kilpailupaikkana on uimarannan alue. Sarjoja kaikenikäisille. Kilpailut jatkuvat keväällä 2.6.
asti.
TAIMI 100-vuotta, pääjuhla Laukkosken työväentalolla su 17.5.2009 klo 14.00
Myyjäiset ja kirpputori SALEn pihalla la 23.5. ja la 5.9. klo 10-13. Tarjolla tuoreita
kotileivonnaisia, vaatteita, jalkineita, kirjoja, lehtiä ym. Arpajaiset, kahvia!
Keskiviikkokilpailut 10.6.2009 klo 18.30, Taimen vuoro järjestää.
Nuotioilta Jokimäessä voimalaitoksen rannalla to 11.6. 19 alkaen. Ohjelmassa on
leikkimielisiä kilpailuja, ongintaa ja arpajaiset. Seura tarjoaa pullakahvit sekä mehua ja
nuotiomakkaraa.
Keskiviikkokilpailut 8.7.ja 22.7.2009 klo 18.30, Taimen vuoro järjestää.
Liikuntaleiri 6-13 vuotiaille Isojärven leirimajalla pe-su 7.-9.8. Leirille sopii mukaan
25 lasta, etusijalla seuran liikuntakerholaiset. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Janne-Pekka
Nurmi gsm 050 466 9649.
Nuotioilta Jokimäessä voimalaitoksen rannalla to 20.8. klo 19 alkaen. Ohjelmassa on
leikkimielisiä kilpailuja, ongintaa ja arpajaiset. Seura tarjoaa pullakahvit sekä mehua ja
nuotiomakkaraa.
Avoimet maastojuoksut tiistaisin alkaen 25.8. klo 18.30 Kotojärven kuntoradalla.
Kilpailupaikkana on uimarannan alue. Sarjoja kaikenikäisille. Kilpailut jatkuvat 13.10. asti.
Waltarin siltajuoksu la 19.9.
Kesäkauden päättäjäiset seuran kodalla Jokimäessä Rinnenmäentiellä su 20.9. klo 13
alkaen. Ohjelmassa on ulkoilua, kilpailua ja arpajaiset. Seura tarjoaa pullakahvit ja mehua
sekä nuotiomakkaraa ja muurikkalettuja.
Liikuntakerhot alkavat torstaina 24.9. koulukeskuksessa. Tiedustelut: Janne-Pekka p. 050
466 9649
Seuraohjaaja ja –toimija koulutus Pornaisten koulukeskuksen liikuntasalissa, lauantai
syyskuussa. Tarkempi päivämäärä ja lisäinformaatio tuonnempana ja/tai Jantsulta gsm 050466 9649.
XXVIII Kotojärven ympärijuoksu, Taimen 100-vuotis juhlajuoksu, juostaan su 18.10. klo
12 kilpailukeskuksena Jokimäen koulu (Anttilantie 1). Sarjat ja matkat: M, M40 ja M50 14,3
km, N, N40, M60 ja M70 6,8 km, P ja T12 2,2 km, kuntoilijat 14,3 km tai 6,8 km.
Ennakkoilmoittautuminen maksamalla osanottomaksun 10 €, 12 v sarjat 5 € viimeistään ti
13.10. mennessä AKTIA 405000-126467, OP 535728-517561. Lähtöpaikalla
ilmoittautuminen klo 10-11.30 maksun ollessa 12 €, 12 v 7 €. Kilpasarjoissa palkinnot 5
parhaalle ja kuntosarjoissa arvontapalkinto n. joka viidennelle. Kaikille osallistujille jaetaan
osanottomitali juhlajuoksun kunniaksi ”kullattuna”. Vuonna 2008 juoksijoita oli 134.
Tiedustelut: Keijo Nurmi p. (019) 6649 162 tai 040 526 6742 ja Pekka Rahkonen p. (019)
6647 709 tai 040 831 7578.

Laukkosken Taimi kaipaa edelleen uusia toimijoita mukaan aktiiviseen seuratoimintaansa
Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja otamme mielellämme ideoita uusista
toimintamuodoista. Myös ideat olemassa olevien toimintojen kehittämisestä ovat
tervetulleita.
Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan iloiseen sekä mukavaan joukkoomme!!

YHTEYSTIEDOT

http://laukkoskentaimi.net
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