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Oskari Mörö valittiin Klubin kummiurheilijaksi! 
 
 
Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n syyskokous hyväksyi yhdistyksen 
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.  Klubin kummiurheilijaksi valittiin 
kauden 2014 menestyjä, aitajuoksija Oskari Mörö. Toimintaa kestävyysjuoksun ja 
korkeushypyn parissa jatketaan, Armas Valsteen perinteitä kunnioittaen. Klubin 
hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Rauno Pusa. 
 
 

 
 
AVY-Klubin syyskokous pidettiin torstaina 20.11.2014 Otahallissa. Vilkas keskustelu ja laaja 
asiantuntemus suomalaisen yleisurheilun tilasta ja sen taustavaikuttajista väritti kokousta. 
Toimintasuunnitelma 2015 sisälsi perinteisten hankkeiden lisäksi uusina yhdistyksen 
tiedottamisen kehittämisen, Armas Valste -kirjaprojektin ja Pentti Pekkalan urheilukuvien 
digitoinnin. 
 
Henkilövalinnoissa yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja 
Rauno Pusa,  jonka meriitit työuralla kattavat matkailun, hotelli- ja ravintola-alan sekä 
golfalan toiminnot. Suomalaisen seiväshypyn Hall of Fame -yhteisön kokoaminen ja 
vuosittainen palkitsemistilaisuus, sekä uusimpana Seivästalli ry:n perustaminen ovat erityisen 



 
 

lähellä hänen sydäntään.   – Armas Valste -klubin jatkuvuus on minulle erityisen tärkeää, 
toteaa Rauno Pusa. – Minulla oli pieni sanansaattajan rooli yhdistyksen perustamisvaiheessa 
ja lopulta Lasse Virenin rohkaisemana lupauduin mukaan myös hallitustyöhön.  
Puheenjohtajana teen parhaani yhdistyksen toiminnan edelleenkehittämiseksi, hän painottaa. 
Uusi puheenjohtaja ja koko yhteisö kiittävät samalla pitkäaikaista hallituksen puheenjohtajaa, 
Göran Ekegreniä ja sihteeriä, Ulla-Riita Nordbergia erinomaisesta työstä yhdistyksen hyväksi. 
 
Syyskokoukseen saapui myös suruviesti. Kunniapuheenjohtajamme Nils ”Nisse” Hagman 
menhtyi 18.11.2014. Kokouksen osanottajat kunnioittivat hänen poismenoaan minuutin 
mittaisella hiljaisuudella. Lepää rauhassa Nisse. 
 
 

Armas Valsteella oli unelma – suomalaisen yleisurheilun menestyminen 
kansainvälisille kentille saakka. Armas oli huolissaan yleisurheilumme tilasta. 
Hän halusi koota sopivan porukan ratkomaan ongelmia itsensä johdolla 
keväällä 1991. Armaksen maallinen vaellus kuitenkin päättyi ennen suunniteltua 
kokoontumista. Armaksen nimeämät kaksitoista "opetuslasta" Rolf Haikkola, 
Nisse Hagman, Pelle Björkman, Lasse Viren, Juha Väätäinen, Seppo Nuuttila, 
Pentti Karvonen, Gunnar Laurila, Hannu Posti, Arto Pasanen, Antti Lanamäki 
ja Kari Sinkkonen ryhtyivät vaalimaan Armaksen perintöä perustamalla Armas 
Valste Yleisurheiluklubin. 

 
 
Tiedotus ja viestintä korostuvat 
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin viestintäyrittäjä Jukka Rimpiläinen. Hänen tehtävänään 
on tuoda AVY-Klubin viestintä ja tiedotus nykypäivään uusien kotisivujen ja lisääntyvän 
tiedotuksen avulla.  – Aktiivisella tiedotuksella olemme esillä oikeissa kohderyhmissä ja 
saamme varmasti myös uusia jäseniä klubiimme, korostaa Jukka Rimpiläinen. 
 
Oskari Mörö valittiin klubin kummiurheilijaksi 
Aitajuoksija Oskari Mörö valittiin klubin kummiurheilijaksi vuosille 2015-2016. 1000 euron 
vuosittaisen panoksen lisäksi klubi tarjoaa verkostonsa koko tuen Oskarin käyttöön. Klubin 
jäsenet tulevat varmasti myös seuraamaan hänen harjoitteluaan ja kilpailemistaan entistä 
aktiivisemmin. Tulemme myös tiedottamaan kummiurheilijan asioista jäsenistöllemme. 
Jo viime kesänä  Oskari Mörö palkittiin Suomi-Ruotsi -ottelun yhteydessä yleisen sarjan 
parhaana suomalaisurheilijana Armas Valste -kiertopalkinnolla ja stipendillä. 
 
Pyysimme Oskaria vastaamaan muutamaan kysymykseen. 
 

Vuosikymmeniä yleisurheilun ytimessä olleet Armas Valste Yleisurheiluklubin jäsenet ovat 
valinneet sinut kummiurheilijakseen. Mitä ajatuksia "vanhojen mestareiden" taloudellinen 
ja henkinen kannustus sinussa Oskari herättää? 

– On suuri kunnia päästä Armas Valste Yleisurheiluklubin kummiurheilijaksi. Tällaiset 
valinnat antavat aina lisäpotkua näyttää, että on valinnan arvoinen. On myös hienoa 
nähdä, että luottoa löytyy "vanhoilta mestareiltakin". 

 
 

Menestyksekäs kausi 2014 nosti sinut monien muidenkin tahojen tietoisuuteen. Onko se 
tuonut lisäresursseja ja lisämotivaatiota harjoitteluusi? Mitkä asiat ovat nyt aiempaa 
paremmin? 

– Lisämotivaatiota tuonut ehdottomasti. Kun huomaa, että Euroopan kärki, ja sitä kautta 
myös maailman kärki, ei ole enää kauhean kaukana, antaa se aina lisää uskoa omaan 



 
 

tekemiseen. Myös taloudellinen puoli on luonnollisesti parantunut menestyksen myötä, 
mikä on todella tärkeää laadukkaissa olosuhteissa harjoittelemisen ja palautumis-
toimenpiteiden kannalta. Tukiverkosto ympärilläni on aiempia vuosia vahvempi. 

 
Huippukauden jälkeen ei liene helppoa saavuttaa vastaavaa tuloskehitystä. Millä 
tavoitteilla lähdette kaudelle 2015 ja millaiset taustajoukot sinulla on käytössäsi? 

– Ensiarvoisen tärkeää olisi vakiinnuttaa rutiinitaso 49.50-50.00 sekunnin lukemille ja 
päästä kansainvälisesti kovatasoisiin kilpailuihin, joissa se olisi mahdollista. Totta kai 
jokaiseen kauteen lähden ennätyksiä hakemaan, mikä käytännössä tarkoittaa 48 -
alkuista aikaa. Kuntopiikin löytyminen oikeaan aikaan on hyvin mahdollista. 
Toivottavasti ne saadaan rakennettua vuoden 2015 arvokilpailuihin, nuorten U22 EM 
Tallinnaan sekä aikuisten MM-Pekingiin. Tallinnasta ehdoton tavoite on mitali ja 
Pekingissä realistista on välieräpaikka. Tavoitteet ovat kovia ja kaiken edellytys on, että 
pahempia takapakkeja ei harjoittelun suhteen tule vaan päästään suunnitelmallisesti 
rakentamaan kuntoa kohti kesää. Taustat ovat tällä hetkellä hyvässä kunnossa. 

 
 
Armas Valste -kirjaprojekti loppusuoralla 
Klubin hallituksen jäsen, Hannu Pelttari, on  tehnyt suuren työn kootessaan Armas Valsteen 
valmentajauran upeaksi kirjaksi. Kirjan julkistaminen tapahtuu keväällä 2015 ja siinä on 
runsaasti myös ennen julkaisemattomia tarinoita. Kirja tuo uutta tietoa suomalaisen 
yleisurheilun menestyksekkääseen historiaan ja tarkentaa monien tapahtumien taustoja. 
 
 
Pentti Pekkalan elämäntyö digitoidaan 
Suurten urheilulegendojen ja kansakuntaa kohauttaneiden hetkien tallentajan, valokuvaaja 
Pentti Pekkalan urheilukuvat tullaan digitoimaan AVY-Klubin aloitteesta.  Varsinainen 
digitointi tehdään Suomen Urheilumuseon toimesta. Suunnitteilla on myös kuvakirjan 
julkaiseminen Pekkalan kuvista. Hänen kuviensa avulla voimme elää yhä uudelleen upeat 
voitot ja katkerat tappiot, sekä tuntea historiamme, jotta ymmärrämme nykypäivää. Hankkeen 
toteutumisaikataulu on 2016. 
 
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta antavat: 
Rauno Pusa, puheenjohtaja, puh. 040 8228 229 
Jukka Rimpiläinen, tiedottaja, puh. 0400 484 027 
 
 
 
 
 

Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n hallitus 2015 
 
Rauno Pusa, puheenjohtaja ja yhteyshenkilö 
Göran Ekegren 
Stefan von Gerich 
Hannu Pelttari 
Raimo Rissanen 
Hilding Wikner 
Jukka Rimpiläinen, tiedotus 
 
Hallitustyöskentelyä tukevat kunniajäsenet Rolf Haikkola, Antti Lanamäki ja Lasse Viren. 
Talousasioita hoitaa Seppo Martiskainen. 

 
 



 
 

Klubi jakaa Ruotsi-ottelun parhaalle suomalaiselle Armas Valste -maljan ja -stipendin. Kiertopalkinto on 
Valsteen itsensä voittama, erittäin arvokas hopeamalja. Seuraavien urheilijoiden nimet on kaiverrettu 
maljaan. 1992 Seppo Räty, 1993 Päivi Alafrantti, 1994 Petra Stenman, 1995 Mika Halvari, 1996 Heikki 
Vääräniemi, 1997 Petra Söderström, 1998 Samuli Vasala, 1999 Petra Söderström (kolmas kerta), 2000 
Tommi Hartonen, 2001 Samuli Vasala, 2002 Janne Mäkelä, 2003 Oskari Frösén, 2004 Tommi Evilä, 2005 
Visa Hongisto, 2006 Petteri Lax, 2007 Tommi Evilä, 2008 Tero Järvenpää, 2009 Olli-Pekka Karjalainen. 
Vuosina 2010 ja 2011 parhaaksi valittiin Jonathan Åstrand.Vuonna 2012 palkittiin Hanna-Maari Latvala ja 
2013 pokaalin sai Tero Pitkämäki. Ottelun 2014 paras suomalainen oli Oskari Mörö. 

 
 
 

 
 
Raimo Rissanen luovutti Suomi-Ruotsi -kisan jälkeen Armas Valste -maljan ja stipendin  
Oskari Mörölle, josta nyt tuli myös klubin kummiurheilija. 
 
 
 


