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ARMAS VALSTE YLEISURHEILUKLUBI RY 
 
 
 
 
Hallitus       
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2015   
 
Yleistä 
Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n toiminta keskittyy lähinnä projekteihin ja 
urheilijoiden tukemiseen. Myös seuratoiminnan kehittäminen ja nuorten 
valmennuksellinen tukeminen ovat osana vuoden 2015 toimintaa. Tämä merkitsee 
koulutus- ja valmennusseminaarien järjestämistä mittatilaustyönä seuroille ja muille 
alan ammattilaisille, kuten esim. liikunnan ja terveystiedon opettajille. Suunnitelmaan 
kuuluu myös stipendien jakoa ja yhden kummiurheilijan tukeminen. 
Klubin toiminnan tavoitteena on yleisurheilun imagon kohottaminen, innostuksen 
herättäminen ja Armas Valsteen perinteen vaaliminen. 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan tiiviisti yhteistyötä Suomen 
Urheiluliiton kanssa. 
 
Jäsenhankinta 

• Jäsenhankinta kohdistetaan aktiiviuransa päättäneisiin urheilijoihin, valmentajiin sekä 
muihin vaikuttajiin. Tavoitteisiin kuuluu saada jäseniksi myös lisää naisia ja nuoria. 
 
Henkilöjäsenmaksu pidetään 50 eurossa sisältäen Yleisurheilun kuvalehden 
vuosikerran. Yhteisöjäsenmaksu 350 euroa. Seurajäsenmaksu on 150 euroa uusille 
seuroille sisältäen ainakin yhden seuralle maksuttoman seminaarin. 
 
Valmennus- ja koulutustoiminta 

• Klubi jatkaa kestävyysjuoksuprojektin suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta 
yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kestävyysjuoksuvalmennuksen kanssa. Tapahtuma 
sisältää sekä kilpailu- että koulutusosioita. Kestävyysjuoksuseminaarien järjestämistä 
jatketaan. 

• Klubi jatkaa korkeushyppyprojektin suunnittelua tavoitteena saada aikaan 
toteuttamiskelpoinen hanke vuoden 2015 aikana. 

• Klubi jatkaa uuden kummiurheilija, Oskari Mörön tukemista vv. 2015 – 2016.  
Yhteen lisävuoteen on olemassa jatkovaraus. 

• Klubi on mukana Seivästalli ry:n tukijäsenenä. 
 



  
   

 
 
 
 
 
Tiedotustoiminta 

• Omat kotisivut ja tiedottaminen uusiutuvat vuoden 2015 aikana. Uudet kotisivut 
tuotetaan Sporttisaitille, jolloin myös jäsenrekisterin hallinta saadaan samaan 
järjestelmään helpottaen myös jäsenmaksujen postitusta ja seurantaa. Uusien 
kotisivujen toivotaan auttavan myös jäsenhankinnassa. 

• Tiedotus tapahtuu sekä Yleisurheilun Kuvalehdessä ja omilla nettisivuilla sekä 
jäsenkirjeillä omalle jäsenistölle. 
 
Matkatoiminta 

• Klubi järjestää matkoja jäsenten kiinnostuksen perusteella maaotteluihin sekä 
arvokilpailuihin yhteistyössä tunnettujen matkanjärjestäjien kanssa. Matkoista 
lähetetään yhteistyössä olevan matkanjärjestäjän kanssa markkinointiviestintää 
jäsenistölle. Lisäksi matkat ovat esillä kotisivuillamme.  
 
Muu toiminta 

• Klubi jakaa valmennustukea ja stipendejä sekä yleisurheilussa että - lähinnä toisen 
asteen - opiskelussa menestyneille. Yhdelle valmentajalle annetaan myös 
koulutusstipendi koti- tai ulkomaalla tapahtuvaa koulutusta varten. 
 
Armas Valste -kiertopalkinto, mitalit ja stipendit jaetaan yleisen sarjan sekä nuorten 
sarjan parhaalle tai yllätyksellisemmälle suomalaisurheilijalle Suomi-Ruotsi -
maaottelussa.  
 
 
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. 
 
 


