PÖYTÄKIRJA
ARMAS VALSTE YLEISURHEILUKLUBI RY
SYYSKOKOUS 2015

Aika: 17.11.2015 klo 18.00
Paikka: Hilton Kalastajatorpan Hilton Board room -kokoustila
Läsnä: Antti Lanamäki, Riittamaija Salmi, Rauno Pusa, Jouko Pellosniemi, Juhani Rinne, Hannu Pelttari,
Seppo Martiskainen, Hilding Wikner, Raimo Rissanen ja Jukka Rimpiläinen

1. Kokouksen avaus
Armas Valste Yleisurheiluklubin puheenjohtaja Rauno Pusa avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Lanamäki, sihteeriksi Jukka Rimpiläinen, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jouko Pellosniemi ja Riittamaija Salmi.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Jäsenille lähetetty esityslista on sääntöjen mukainen. Se hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Käsitellään tilinpäätös 2014
Rauno Pusa esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kevätkokouksesta siirrettynä.
Kokous hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien kertomuksen.
6. Esitetään ja vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
a) päätetään uusien jäsenten liittymismaksusta
b) päätetään vuoden 2016 jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudesta
Hallituksen esitys vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi jaettiin kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Rauno Pusa esitteli
hallituksen valmisteleman toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma 2016 hyväksyttiin pienin muutoksin.
Talousarvio 2016 esiteltiin kokouksen osallistujille. Tilikauden tulos osoittaa -1115 € ja talousarvio 2016 hyväksyttiin.
a) Uusien jäsenten ensimmäisen vuoden jäsenmaksu päätettiin laskea 25 euroon sisältäen Huippu-Urheilu Uutiset -lehden.
Muuten jäsenmaksu, 50 euroa päätettiin pitää ennallaan, sisältäen Huippu-Urheilu Uutiset -lehden.
b) Yhteisöjäsenmaksuihin lisättiin hintaluokat 200 ja 350 euroa entisen 500 euron lisäksi. Seurajäsenmaksu on 150,- uusille seuroille sisältäen yhden maksuttoman seminaarin. Liittymismaksua ei edelleenkään peritä.
7. Päätetään tavasta, jolla yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle
Kutsu laitetaan yhdistyksen www-sivuille, lähetetään s-postitse sekä sähköpostiosoitteen puuttuessa postitse.
Kolme yllämainittua kanavaa hyväksyttiin yhdistyksen tiedotuskanaviksi.

Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokouksen osanottajia, vas. Rauno Pusa, Raimo Rissanen, Riittamaija Salmi, Seppo Martiskainen, Hannu Pelttari, Juhani Rinne, Jouko Pellosniemi, Antti Lanamäki ja Hilding Wikner.
8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet (6)
Puheenjohtajaksi valittiin Rauno Pusa. Muut jäsenet ovat Stefan von Gerich, Hannu Pelttari, Raimo Rissanen, Jarmo Mäkelä, Jukka
Rimpiläinen sekä Hilding Wikner. Erkki Poutasen erottua hallituksesta 2014 hänen tilalleen valittiin Jukka Rimpiläinen, joka
toimii klubin sihteerinä ja tiedottajana.
9. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2016
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen Rewinet Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Viitala.
9. Käsitellään esille tulevat ja kokouksen käsittelyynsä hyväksymät asiat
Raimo Rissanen korosti Valste-klubin stipendien jakoperusteita. Tulosten lisäksi tulee olla kehitysnäkymiä ja -suunnitelmia.
Rauno Pusa kertoi klubin kummiurheilijasta, Oskari Möröstä hyviä uutisia. Hän on toipunut ja lähtee etelän leirille harjoittelemaan
ja laittaa sieltä viestejä jäsenillemme jaettavaksi.
Valste-klubin projekteista
Valste-klubi on ollut tukemassa vuosi sitten perustetun Seivästallin toimintaa.
Vuoden 2015 aikana käynnistettiin korkeushyppyprojekti ja ensi vuoden alusta myös pituus- ja kolmiloikkaprojekti.
Hyppylajeihin suuntautuvissa projekteissa tavoitteena on opetuksen monipuolinen kehittäminen ja nuorten harrastuksen sekä
innostuksen lisääminen lajia kohtaan. Korkeushypyssä ovat mukana Eila Kelo, Susanne Sundkvist ja Heleena Kullas, sekä Valste
-klubista Raimo Rissanen. Ryhmä on laatinut esityksen harjoittelusta, jolla edistetään monipuolista kehon hallintaa, nopeutta jne.
ja Jyväskylässä järjestetään korkeushyppykarnevaalien yhteydessä testausta. Nuoremmat halutaan mukaan alueellisiin ja yhdessä
SUL:n kanssa järjestettäviin korkeushyppykouluihin. Myös Osku Torro on saatu mukaan toimintaan, sillä hän on hyppyuransa
jälkeen siirtymässä tutkimus- ja valmennuspuolelle. Valste-klubin hallituksen kokouksessa syksyllä 2015 päätettiin, että seuraava
Suomen edustusoikeudellinen naiskorkeushyppääjä, joka sivuaa tai ylittää Armas Valsteen ennätyksen 190 cm palkitaan 300 euron
erikoisstipendillä.
Pituushyppy- ja kolmiloikkaprojekti käynnistyi alkusyksystä SUL:ssa. Antti Leskinen esitteli tilaisuudessa pituus- ja kolmiloikkakoulujen käynnistämistä Helsingin alueella. Koulut järjestetään samalla periaatteella kuin seiväs- ja korkeushyppykoulut. Uusi tuleva
hyppääjäsukupolvi kutsutaan siihen mukaan. Valste-klubi on mukana avustamassa koulujen käynnistämistä yhdessä SUL:n kanssa.
Valste-klubin puolesta Rauno Pusa ja Stefan von Gerich ovat hankkeen puuhamiehinä.

Yleisurheilun historia talteen
Uutta tietoa yleisurheilun historiasta saatiin Hannu Pelttarin kirjoittaman Valmentaja Valste
-kirjan ilmestymisen myötä. Kirjan kustantajana toimi Suomen Urheilumuseo ja kirjaa on
saatavissa museon verkkokaupasta sekä Valste-klubilta. Uutena projektina vuoden 2016
aikana digitoidaan tunnetun urheilukuvaajan Pentti Pekkalan elämäntyö. Klubin tarkoitus
on myös julkaista kuvista kirja lähivuosina.
Tiedotuksessa Valste-klubi ja Huippu-Urheilu Uutiset -lehti tiivistävät yhteistyötään.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Pöytäkirjan vakuudeksi
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puheenjohtaja

Jukka Rimpiläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Jouko Pellosniemi

Riittamaija Salmi

Armas Valste Yleisurheiluklubin syyskokous järjestettiin 17.11. Kalastajatorpalla Helsingissä.

