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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015   
 
Yleistä 
Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n toiminta keskittyy lajikohtaisiin projekteihin, 
nuorten valmennukselliseen tukemiseen, urheilijoiden tukemiseen ja seuratoiminnan 
kehittämiseen. 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 jäi kauden 2015 aikana vaatimattomaksi ja siihen paneudutaan  
tulevina vuosina. Henkilöjäseniä oli 40, kunniajäseniä 3, yhteisöjäseniä 1 ja 
kannatusjäseniä 1. 
 
Valmennus- ja koulutustoiminta 
• Keväällä tehdyn päätöksen mukaan Valste-klubi avusti nuoria urheilijoita 
kestävyysjuoksussa. Tulosten lisäksi asiantuntijana käytettiin Tommy Ekblomia ja 
Raimo Rissasen ehdotuksesta hallitus päätti 300 euron tuesta 17-vuotiaille Alisa 
Vainiolle ja Antti Ihamäelle. Tuki maksettiin urheilijarahastoon.  
 
• Korkeushyppyprojektiin kasattiin ryhmä, joka lähti viemään sitä eteenpäin. 
Mukana olivat Eila Kelo, Susann Sundkvist ja Heleena Kullas, jotka ovat laatineet 
esityksen harjoittelusta, jolla edistetään monipuolista kehon hallintaa, nopeutta ja 
muita ominaisuuksia. Jyväskylässä järjestettiin korkeushyppykarnevaalien yhteydessä 
testausta. Nuoremmat kutsutaan mukaan alueellisiin ja yhdessä SUL:n kanssa 
järjestettäviin korkeushyppykouluihin. Ensimmäisen alkuun päästiin eteläisellä 
alueella.  
Tästä aiheesta pidettiin Urheiluliitossa palaveri 1.9., jossa myös Jorma Kemppainen 
oli mukana. Valste-klubi oli mukana kesän korkeushyppykarnevaaleilla toimintaa 
tukemassa, ja yhteistyö jatkuu myös vuonna 2016, koordinointiryhmän johdolla. Osku 
Torro on saatu mukaan toimintaan. Hän on hyppyuransa jälkeen siirtymässä tutkimus- 
ja valmennuspuolelle. Turussa korkeushyppykoulu on jo alkanut.  



  
   

• Myös pituus- ja kolmiloikkakoulujen aloittamista suunniteltiin Helsingin alueelle. 
Koulut järjestetään samalla periaatteella kuin esim. seiväs- ja korkeushyppykoulut. 
Uusi tuleva hyppääjäsukupolvi kutsutaan siihen mukaan. Valste-klubi on mukana 
avustamassa koulujen käynnistämistä. 
 
• Ruotsi-ottelussa perinteisesti jaettava Valste-Malja luovutettiin parhaalle 
suomalaisurheilijalle, Tero Pitkämäelle, yhdessä urheilijatilille maksettavan stipendin, 
400 euroa, kanssa. Junioripalkinto, 200 euroa, luovutettiin samassa yhteydessä Viivi 
Lehikoiselle. 
 
• Valste-klubi jatkaa kummiurheilija Oskari Mörön tukemista vuonna 2016.  
Klubi on myös mukana Seivästalli ry:n tukijäsenenä. Valste-klubi osallistui Eeles 
Landströmin patsashankkeen tukemiseen niin taloudellisesti kuin tiedotusyhteistyöllä. 
 

 
 
 

Tiedotustoiminta 
Uudet kotisivut avattiin Sporttisaitilla 
vuoden alussa, osoitteessa 
www.armasvalste.fi. Samalla 
jäsenrekisterin hallinta saatiin samaan 
järjestelmään helpottamaan 
tiedotusta, jäsenmaksujen postitusta 
ja seurantaa. Tiedottaminen 
toteutettiin nettisivuilla ja 
uutiskirjeillä sekä artikkeleilla 
Yleisurheilun Kuvalehdessä ja HUU-
lehdessä. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
   

 
 

 
Armas Valste -kirja 
Hannu Pelttarin kirjoittama Valmentaja Valste -kirja valmistui ja julkaistiin kesällä 
2015. Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin Urheilumuseossa  ja sitä markkinoitiin 
myös Kalevan Kisoissa Porissa. Armas Valste Yleisurheiluklubi hankki kirjoja 150 
kpl, Pajulahti ja Kuortane 20 kpl, Tampereen Pyrintö 5 kpl, SUL 100 kpl. Lisäksi 
AVY-klubin hallituksen jäsenet hankkivat kirjoja itselleen.  
 
AVY-klubi avusti ja avustaa kirjan markkinoinnissa ja tiedottamisesta omien 
kanaviensa kautta sekä osallistui kirjan julkistamistilaisuuteen. Kirjan julkistaminen 
nähtiin myös keinona AVY-klubin jäsenhankintaan. 

 
Urheilukuvaaja Pentti Pekkalan elämäntyön digitointi 
Suurten urheilulegendojen ja kansakuntaa kohauttaneiden hetkien tallentajan, 
valokuvaaja Pentti Pekkalan urheilukuvat digitoidaan 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. Hanketta on suunniteltu vuoden 2015 aikana ja 
toteuttamisaikataulu on 2016. 
 
 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2015 Kalastajatorpalla. 
 
 
Armas Valste Yleisurheiluklubi 
Hallitus 


