PÄIJÄT-HÄMEEN URHEILUAKATEMIAN SÄÄNNÖT
Päijät-Hämeen Urheiluakatemia (PHUra) toimii Pajulahden valmennuskeskuksen alla aputoiminimenä.
PHUra:n toimintaa johtaa johtoryhmä ja sillä on oma budjetti sekä kustannusseuranta.

Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Toiminnan tarkoituksena on edistää Päijät-Hämeen urheiluakatemia -verkoston toimintaa ja
tehdä urheilijan polkua tukevia ratkaisuja. Missiona on mahdollistaa huipulle tähtäävälle
urheilijalle joustava opiskelu ja paras valmennus Päijät-Hämeessä. Toimintaa ohjaavat arvot
ovat: oikeudenmukaisuus ja avoimuus, urheilijalähtöisyys, yhteistyön tekeminen,
vastuuntuntoisuus. Toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa eikä jakaa voittoa tai muuta
taloudellista etua jäsenille tai Pajulahden valmennuskeskukselle, eikä toiminnan laatu
muutenkaan voi muodostua pääasiassa voittoa tavoittelevaksi.
PHUra toimii aktiivisesti yhteistyössä kansallisella, alueellisella sekä paikallisella tasolla mm.
Olympiakomitean, lajiliittojen, urheiluseurojen, oppilaitosten, urheiluopistojen, valmentajien sekä
tukipalvelujen tuottajien kanssa. Urheiluakatemia tarjoaa urheilijoille välineitä yhdistää urheiluja siviiliura muun muassa tarjoamalla valmennuksen ohella henkilökohtaista ohjausta
opinnoissa. Urheilu-uran ja siviiliuran yhdistämisen lisäksi PHUra tukee urheilijoita tarjoamalla
harjoittelun tueksi tarvittavia asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi terveydenhuollollisia
palveluita. Lisäksi voidaan järjestää seminaareja, kokouksia, neuvottelupäiviä ja muita
tarkoitukseen liittyviä tilaisuuksia. Valmentajien tukemiseksi toteutetaan eri lajien valmentajille
suunnattua valmentajayhteisötoimintaa.
PHUra tiedottaa jäsenilleen ja yleisölle toimintaansa liittyvistä ajankohtaisista asioista, pitää
yhteyttä verkoston muihin toimijoihin sekä toimii asiantuntijana urheilijoiden valmentautumiseen
sekä kouluttautumiseen liittyvissä asioissa.
Toimintansa tukemiseksi PHUra voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa ja hankkia toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja
maksullisia huvitilaisuuksia. Samoin se voi harjoittaa voittoa tavoittelematta urheilu- ja
liikuntavälineiden, -varusteiden, -asusteiden ja – kirjallisuuden välitystä jäsenilleen.

Jäsenet ja jäsenten jäsenmaksut
PHUra:n jäseninä voivat olla:
1)
2)

3)

yhteisöjäsenet
henkilöjäsenet
- urheilijat hopea-, kulta- ja platinatasoilla
- valmentajat akatemiavalmentajina ja / tai valmentajayhteisön jäseninä
kannatusjäsenet

Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy toiminnan
tarkoituksen. Yhteisöjäsenillä on edustaja johtoryhmässä. Yhteisöjäsenet maksavat vuosittain
erikseen neuvoteltavan summan toiminta-avustusta PHUra:lle.
PHUra:n urheilijajäsenet on jaettu hopea-, kulta- ja platinatasolle. Hopeatasolle kuuluvat
automaattisesti kaikki urheilupainotteisten oppilaitosten urheilijat. Heitä ovat peruskouluikäisistä
alueen liikuntapainotteisten yläkoulujen ja urheiluyläkoulun oppilaat, toisen asteen opiskelijoista
Lahden lyseon urheilulinjan opiskelijat, koulutuskeskus Salpauksen opiskelijaurheilijat sekä
Pajulahden ja Vierumäen urheiluopistojen lpt- ja monimuotokoulutusohjelmien
urheilijakiintiöiden opiskelijat. Korkea-asteen opiskelijoita ei kuulu hopeatasolle. Hopeatason
jäsenillä ei ole vuosimaksua. Hopeatason urheilijoille kuuluvat oppilaitoksen järjestämät
valmennukset sekä opinto- ja uraohjaus. PHUra kehittää oppilaitosten urheilijoille suunnattua
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toimintaa yhdessä oppilaitosten edustajien kanssa, hopeatasolaiset saavat lisäksi pieniä etuja
asiantuntijapalveluissa.
Kultatasolle ja sitä kautta kattavampien tukipalveluiden piiriin urheilijan pitää hakea erikseen
erillisellä kultatason hakulomakkeella. Kultatason urheilijalle tarjotaan valmennuksen ja opintosekä uraohjauksen ohella erilaisia harjoittelun tueksi tarkoitettuja asiantuntijapalveluita.
Asiantuntijapalveluista on kerrottu lisää PHUra:n nettisivuilla
(http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/kultatasontukipalvelut/). Johtoryhmällä on
mahdollisuus leikata asiantuntijapalveluetuja kesken toimintavuoden, mikäli niihin budjetoitu
kokonaissumma uhkaa ylittyä merkittävästi. Kultatason jäsenyys maksaa, vuosimaksun
suuruus seuraavalle vuodelle määritellään johtoryhmän toimesta edellisen vuoden lopulla.
Kultatason urheilijoilta edellytetään peruskoulun suorittamista ja sitoutumista noudattamaan
PHUra:n arvoja, sääntöjä ja päätöksiä. Näiden kriteerien lisäksi urheilijan on täytettävä
seuraavat kriteerit:
1)

2)
3)
4)

Urheilija sitoutuu tavoitteelliseen harjoitteluun. Jos urheilija lopettaa tai
laiminlyö harjoitteluaan, voidaan kultatason status poistaa häneltä väliaikaisesti
tai kokonaan.
Urheilija sitoutuu olemaan aktiivisesti mukana PHUra:n toiminnassa
(sosiaalinen media, akatemiapäivät, kyselyt yms).
Joukkuelajien kohdalla urheilija pelaa vähintään SM-pääsarjatasolla omassa
ikäluokassaan tai aikuisissa vähintään toiseksi ylimmäisellä sarjatasolla.
Yksiölajien kohdalla kysytään lajiliiton pisteytys (Olympiakomitean ohjeistama
0-5 skaala), kultatason urheilijalta edellytetään vähintään 3,0 pisteen tasoa.

Platinatason urheilijat saavat kultatason etuuksien lisäksi lisäetuja, jotka on mainittu tarkemmin
PHUra:n nettisivuilla
(http://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/kultatasontukipalvelut/platinatasonlisaedut/).
Platinatason vuosimaksu on sama kuin kultatasolla. Platinatasolle ei voi hakea, vaan
johtoryhmä nostaa harkintansa varaisesti sinne kultatason urheilijat, joka täyttää kultatason
kriteerien lisäksi lähtökohtaisesti seuraavat lisäkriteerit:
1)
Yksilölajien urheilija kilpailee säännöllisesti lajinsa kansainvälisellä huipulla ja
edustaa Suomea kansainvälisissä arvokilpailuissa (aikuiset) tai kilpailee
ammattilaissarjassa.
Ja/tai
Urheilija lukeutuu edellisen tai kuluvan vuoden Olympiakomitean
tukiurheilijoihin (Olympialajit).
2)
Joukkuelajien urheilija kuuluu lajinsa aikuismaajoukkueeseen.
Käsite akatemiavalmentaja tarkoittaa niitä valmentajia, jotka valmentavat urheilijoita verkoston
urheilupainotteisissa oppilaitoksissa tai joiden palkkaukseen PHUra ottaa osaa.
Valmentajayhteisön jäseneksi voi päästä minkä tahansa lajin innokas valmentaja, joka haluaa
olla mukana valmentajayhteisötoiminnassa ja jonka valmennettavia on akatemiatoiminnan
piirissä. Valmentajajäsenillä ei ole vuosimaksua.
Kannatusjäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
taloudellisesti tai muilla tavoin tukee yhdistyksen toimintaa.
Yhteisöjäsenet ja platinatason jäsenet hyväksyy johtoryhmä, henkilöjäsenet (pl platinataso) ja
kannatusjäsenet voi kriteerien täyttyessä hyväksyä toiminnanjohtaja.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
PHUra:n jäsen on oikeutettu eroamaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti ohjausryhmälle tai
toiminnanjohtajalle. Ero tulee voimaan saman kalenterivuoden loputtua. Jäsen katsotaan
eronneeksi myös siinä tapauksessa, että jäsenmaksu on muistutuksesta huolimatta jätetty
maksamatta.
Johtoryhmä voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai muulla tavoin toiminut huomattavasti PHUra:n etujen vastaisesti tai laiminlyönyt
2

jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai ei täytä sille jäsenryhmälle asetettuja kriteereitä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin akatemialle suorittamiaan maksuja.

Johtoryhmä
PHUra:n toimintaa ja taloutta johtaa johtoryhmä, jonka jäsenet valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan. Johtoryhmän muodostavat yhteisöjäsenien edustajat sekä muiden tärkeiden
sidosryhmien edustajat, kuten esimerkiksi urheilijoiden ja valmentajien sekä Päijät-Hämeen
Liikunta ja Urheilu ry:n edustajat. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä
tarvittaessa varapuheenjohtajan. Johtoryhmä voi täydentää tai muuttaa kokoonpanoaan
toimintakauden vaihteessa.
Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtoryhmän jäsenistä vaatii sitä, kuitenkin vähintään
kaksi kertaa vuodessa.
Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja mukaan lukien. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtoryhmän kokoukset
Johtoryhmä kokoontuu vuosittain vähintään kahteen koko ryhmää koskevaan kokoukseen,
joista toinen pidetään keväällä ja toinen syksyllä. Jos PHUra:n jäsen haluaa saada asian
johtoryhmän kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtoryhmälle tai
toiminnanjohtajalle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Johtoryhmän kokouksessa on kullakin johtoryhmän jäsenellä yksi ääni.
Johtoryhmän kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näistä
säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
Johtoryhmätyö on jaettu kolmeen pienryhmään, joista jokainen kokoontuu tarvittaessa.
Pienryhmissä käsitellään kunkin ryhmän nimen mukaisia asioita. Ryhmät ovat: talous &
markkinointi, tukipalvelut & valmennus ja urheilu & opiskelu. Jokainen johtoryhmän jäsen
kuuluu johonkin pienryhmään ja toiminnanjohtaja jokaiseen.
Johtoryhmän päätökset menevät pajulahden hallitukselle tiedoksi. Pajulahden hallituksella on
mahdollisuus muuttaa päätöksiä hyvin perustelluista syistä.

Keväällä kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1)

taloudellinen tulos tilikaudelta

2)

muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syksyllä kokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1)

valitaan seuraavan vuoden johtoryhmän edustajat ja puheenjohtaja

2)

vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio, määrätään jäsenmaksujen suuruudet

3)

muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Toiminnanjohtaja
PHUra:lla on johtoryhmän valitsema toiminnanjohtaja. Lisäksi apuna voi olla muuta
johtoryhmän valitsemaa palkattua henkilökuntaa.

Nimen kirjoittaminen
PHUra:n nimenkirjoitusoikeus on Pajulahden valmennuskeskuksen johtajalla.

Tilit ja tilintarkastus
Toiminnan tilikausi on kalenterivuosi. PHUra:n toiminnalla on Pajulahden valmennuskeskuksen
alla oma kustannuspaikkaseuranta (liiketoiminta-alue 4, kustannuspaikka 11). Kirjanpito ja
laskutus hoidetaan Pajulahden toimesta. Tilintarkastus tehdään Pajulahden tarkastuksen
yhteydessä.

Sääntömuutokset
Sääntömuutoksista päättää johtoryhmä ja niistä on etukäteen ilmoitettava kokouskutsussa.
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan johtoryhmän
enemmistöpäätös.

Toiminnan lopettaminen
Toiminta voidaan lopettaa vain painavista syistä, jotka on hyväksyttävä johtoryhmässä ¾
enemmistöllä ja Pajulahden valmennuskeskuksen hallituksessa.
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