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UUTTA TIETOA YLEISURHEILUN HISTORIASTA
Suomalaisen yleisurheilun historia on mielenkiintoinen, olihan Suomi 1900-luvun alkupuolella Amerikan jälkeen maailman toiseksi paras yleisurheilumaa. Suomalainen valmennusosaaminen kiinnosti Euroopan lisäksi Amerikassa, ja
kielitaitoinen valmentaja Armas Valste oli haluttu vieras maissa, joissa yleisurheilu nosti päätään. Oman, monipuolisen urheilu-uransa jälkeen Armas Valste organisoi suomalaista
huippu-urheilua ja sen työn tulos olisi ollut ilman sotavuosia
vieläkin menestyksekkäämpi. Tähän vastuulliseen työhön
hänet nosti SUL:n silloinen puheenjohtaja, Urho Kekkonen.
Kirjan kirjoittaja, Hannu Pelttari on tehnyt merkittävän työn
suomalaisen yleisurheilun kuvaamisessa. Monet tarinat ja
niihin liittyvät aikalaiset kulkevat rinnakkain Armas Valsteen
tarinan mukana. Yleisurheilu oli pienen kansan itsetunnon
kohottaja ja keräsi katsomoihin ja radioiden ääreen valtavat
määrät ihmisiä. Hannu Pelttari sitoo yhteen arkistojen aarteet ja henkilöhaastattelut tuoden esiin uusia näkökulmia sekä erilaisia ristiriitoja. Särmikäs Armas Valste on kirjan päähenkilö kaikessa inhimillisyydessään. Hänen työnsä jälki
näkyy vielä tänäkin päivänä, niin seuraluokittelussa kuin vuosittaisen yleisurheilun päätapahtumassa, Kalevan Kisoissa.

www.armasvalste.fi

Kirjan lukemisen jälkeen voi jälleen olla ylpeä suomalaisuudestaan. Muistot tulvivat pintaan suurten ikäluokkien edustajille kirjan tarinoiden mukana. Urheilijoidemme suurtekojen lisäksi tieto siitä, että valmennusosaamisemme on ollut
vaikuttamassa monien muidenkin maiden yleisurheilun nousuun antaa suurta tyydytystä.
Kirjan on kustantanut Suomen Urheilumuseosäätiö ja sen
valmistumista on ollut tukemassa Suomen Urheiluliitto ja Armas Valste Yleisurheiluklubi ry, joka jatkaa edelleen Valsteen
työtä suomalaisen yleisurheilun ja valmennuksen parhaaksi.
Kirjan voi hankkia Suomen Urheilumuseon verkkokaupasta
tai myymälästä sekä hyvin varustelluista kirjakaupoista.

Voit ostaa kirjan myös Kalevan Kisoista
Porissa, hintaan 20 euroa.

www.urheilumuseo.fi

