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Yleistä
Armas Valste Yleisurheiluklubi ry:n toiminta keskittyy yleisurheiluprojekteihin
kestävyysjuoksussa, korkeushypyssä, pituus- ja kolmiloikassa sekä urheilijoiden tukemiseen.
Osallistumme koulutus- ja valmennusseminaarien järjestämiseen seuroille ja muille alan
ammattilaisille. Suunnitelmaan kuuluu myös stipendien jakoa ja yhden kummiurheilijan tukeminen.
Klubin toiminnan tavoitteena on yleisurheilun imagon kohottaminen, innostuksen herättäminen ja
Armas Valsteen perinteen vaaliminen nykyaikaisin keinoin.Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
jatketaan tiiviisti yhteistyötä Suomen Urheiluliiton kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä SFI:n
kanssa.
Jäsen- ja varainhankinta
•
•
•
•

Klubi tekee tarvittaessa Opetus- ja kulttuuriministeriölle apuraha-anomuksen, jolla katetaan
projekteihin osallistumiskustannukset.
Jäsenhankinta kohdistetaan aktiiviuransa päättäneisiin urheilijoihin, valmentajiin sekä
muihin vaikuttajiin. Tavoitteemme on saada jäsenmäärän lasku taitettua ja kääntää se
nousuun.
Henkilöjäsenmaksu pidetään 50 eurossa sisältäen Huippu-Urheilu-Uutisten vuosikerran 1
kpl / talous.
Yhteisöjäsenmaksussa on kolme vaihtoehtoa; 200, 350 ja 500 euroa. Seurajäsenmaksu on
150 euroa uusille seuroille sisältäen yhden seuralle maksuttoman seminaarin.

Projekti- ja valmennustoiminta
•
•
•
•
•

Klubi osallistuu pituus- ja kolmiloikkakarnevaalille tukemalla karnevaaleja Valste paidoin.
Klubi on tiiviisti mukana korkeushyppyprojektissa, jonka puitteissa tuetaan kahta
korkeushyppykoulua yhdessä SUL:n kanssa. Koulujen osanottajille kustannetaan tekniset tpaidat, joissa on AVYUK:n ja SUL:n logot.
Klubi osallistuu korkeushyppykarnevaaleille Lohjalla tukemalla karnevaaleja edellyttäen
että tarkoitukseen saadaan ulkopuolista tukea
Klubi jatkaa kestävyysjuoksuprojektin suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta yhteistyössä
SUL:n kestävyysjuoksuvalmennuksen kanssa. Projekti sisältää sekä kilpailu- että
koulutusosioita. Osallistutaan kestävyysjuoksuseminaarien järjestämiseen.
Klubi jatkaa yhden kummiurheilijan tukemista 1200 eurolla v. 2020

Tiedotustoiminta
•
•
•
•
•

Omien kotisivujen ja Facebook-sivujen aktiivista päivittämistä jatketaan ja tiedottamista
tiivistetään edelleen pitämällä yllä hyviä media-suhteita.
Annetaan urheilutoimittajille juttuaiheita.
Kotisivuilla on lisäksi erityinen jäsenhankintasivu.
Koulutus- ja valmennusseminaarien markkinoiminen sekä tapahtumien ja urheilijoiden
tietojen tiedottaminen hoidetaan kotisivuilla.
Tiedotus tapahtuu omilla nettisivuilla omalle jäsenistölle ja Huippu-Urheilu-Uutisten
palstoilla.

Stipendit, valmennustuki ja kiertopalkinto
•
•

Klubi voi myöntää valmennustukea ja stipendejä yleisurheilussa menestyneille. Yhdelle
valmentajalle voidaan myöntää koulutusstipendi koti- tai ulkomailla tapahtuvaa koulutusta
varten.
Armas Valste -kiertopalkinto (Armas Valste Malja) ja stipendit jaetaan yleisen sarjan sekä
nuorten sarjan parhaalle tai yllätyksellisemmälle suomalaisurheilijalle Suomi-Ruotsi maaottelussa.

Pentti Pekkalan elämäntyö digitoidaan
•
•

•

Suurten urheilulegendojen ja kansakuntaa kohauttaneiden hetkien tallentajan, valokuvaaja
Pentti Pekkalan urheilukuvat digitoidaan AVY-Klubin aloitteesta. Aineisto on luovutettu
Suomen Urheilumuseolle.
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. Toimittajat Jouko Vuolle ja Arto Teronen toteuttavat hanketta. Hankkeesta
apuraha-anomuksen OKM:lle tekee Urheilumuseosäätiö. Apurahan saaminen on edellytys
hankkeen toteutumiselle.
Hankkeen toteutumisaikataulu on auki
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