
 
         

      

ARMAS VALSTE YLEISURHEILUKLUBI RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021   
  

 
1. Yleistä  

 
Kesäkuussa 2021 tuli kuluneeksi 30 vuotta yhdistyksen perustamisesta, joten vuosi oli 

Valste-klubin 31. toimintavuosi. 30-vuotisjuhlaa vietettiin 24.11.2021 URHEA-hallin 

kokoustiloissa. Ennen kokousta Kaisa Vikkula esitteli hallin harjoittelutiloja ja muuta 

toimintaa. Juhlaesitelmän piti Suomen Urheiluliiton kunniajäsen Carl-Olaf Homén. Klubin 

perustajajäsen Rolf Haikkola kertoi yhdistyksen perustamiseen liittyvistä vaiheista. Suomen 

Urheiluliiton tervehdyksen kokoukseen toi liiton toimitusjohtaja Harri Aalto. Juhlan 

osanottajille jaettiin klubin 30-vuotismitali. 

 

Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n toiminta keskittyi vuonna 2021 yleisurheiluprojekteihin 

kestävyysjuoksussa, korkeushypyssä, pituushypyssä ja kolmiloikassa sekä urheilijoiden 

tukemiseen. Toimintaan kuului myös stipendien jako. 

  

Klubin toiminta tähtää yleisurheilun imagon kohottamiseen, innostuksen herättämiseen ja 

Armas Valsteen perinteen vaalimiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkettiin tiiviisti 

yhteistyötä Suomen Urheiluliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin kanssa. 

 

2. Hallinto 

 

Klubin puheenjohtajana toimi Raimo Rissanen, varapuheenjohtajana Stefan von Gerich. 

Muut hallituksen jäsenet olivat Raymond Andersson, Tapio Kantanen, Jukka Latva-Rasku, 

Seppo Martiskainen ja Hilding Wikner. Yhdistyksen sihteerinä on toiminut Tarja Sandell.  

  

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 

koronatilanteen vuoksi vasta syyskuussa 2021.   

  

24.11.2021 pidetyssä syyskokouksessa hyväksyttiin Armas Valste Yleisurheiluklubin uudet 

toimintasäännöt. Olennaisin muutos säännöissä oli siirtyminen yhteen vuosikokoukseen 

aikaisemman kahden sijasta. Rekisteriviranomainen hyväksyi säännöt 20.12.2021. 

 

3. Jäsenhankinta  

 

Toimintavuoden lopussa yhdistyksellä oli henkilöjäseniä 32, kunniajäseniä neljä ja 

yhteisöjäseniä yksi. Uusia jäseniä hankittiin kaksi. 

Henkilöjäsenmaksu oli 50 euroa sisältäen Huippu-Urheilu-Uutisten vuosikerran. 
Yhteisöjäsenmaksu oli 350 euroa ja seurajäsenmaksu 150 euroa.   
  

4. Projekti- ja valmennustoiminta 

  

Pituus- ja kolmiloikka  

Kolmiloikkaajien yhdistys Yliastujat on saanut lajivalmennuksen roolin ja yhdistyksen vetämät 
leiritykset ovat olleet erinomaiset. Armas Valste klubin puolesta yhdyshenkilönä on toiminut 
Stefan von Gerich. Pituus- ja loikkakarnevaalit järjestettiin heinäkuun alussa Lempäälässä. 



 
  

 

Korkeushyppy  

Kesän 2021 korkeushyppykarnevaalit järjestettiin samoin Lempäälässä. 
Korkeushyppyyn on perustettu kansallisen edunvalvonnan ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi 
Korkeushypyn lajiyhdistys ry.  
  

Kestävyysjuoksu  

Valste-klubi ei voinut osallistua kestävyysjuoksutapahtumaan koronatilanteesta 
aiheutuneiden olosuhteiden vuoksi. Samoin suunniteltu kestävyysjuoksuseminaari jäi SUL:n 
henkilövaihdosten johdosta järjestämättä.  
Valste-klubi yhdessä SUL:n kanssa pyrki selvittämään kestävyysjuoksun kehittämis- 
mahdollisuuksia. 
 

5. Kummiurheilija  

 

Valste-klubin kummiurheilijaa ei valittu sopivan ehdokkaan löytämisvaikeuden vuoksi.   

   

6. Valste-malja  

 

Suomi-Ruotsi -maaottelussa jaettiin perinteitä noudattaen Valste-malja parhaalle 

suomalaiselle urheilijalle. Maljan ja 400 euron stipendin sai pikajuoksija Samuel 

Purola. Nuoren suomalaisen maaottelu-urheilijan 200 euron stipendin sai 

pituushyppääjä Kasperi Vehmaa.  

 

7. Valmentajastipendit  

 

Valmennusstipendi myönnettiin Harri Yli-Kotilalle 250 euron kulustipendinä. 
 

8. Tiedotustoiminta  

 

Yhdistyksen tiedottaminen hoidettiin netti- ja Facebook-sivuilla sekä jäsenkirjeillä. Suomen 

Urheiluliiton kustantama Huippu-Urheilu-Uutiset julkaisi syksyllä 2021 laajan artikkelin Armas 

Valste Yleisurheiluklubin toiminnasta vuosina 1991–2021.  

        

9. Urheilukuvaaja Pentti Pekkalan elämäntyön digitointi  

 
Valste-klubin aloitteesta päätettiin muutama vuosi sitten digitoida suurten 
urheilulegendojen ja kansakuntaa kohauttaneiden hetkien tallentajan, valokuvaaja Pentti 
Pekkalan urheilukuvat. Aineisto on luovutettu Suomen Urheilumuseo-säätiölle. 
Varsinainen digitointi tehdään Suomen Urheilumuseon toimesta. Tarkoitus on ollut 
julkaista Pekkalan kuvista koottu kirjallinen julkaisu. Suomen Urheilumuseon hoidossa 
oleva kirjahanke on kaatunut toistaiseksi suuriin kustannuksiin. 
   

 

Armas Valste Yleisurheiluklubi  

Hallitus  
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