SUOMEN PARALYMPIAKOMITEAN URHEILIJAVALIOKUNNAN SÄÄNNÖT

1. Rooli ja tehtävät
Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokunta on urheilijoiden yhteinen
ääni kansallisessa paralympiakomiteassa sekä paralympialiikkeessä.
Urheilijavaliokunta on Suomen Paralympiakomitean alainen, virallinen
ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tuoda hallitukselle urheilijoiden näkemys
esille seuraavissa alla mainituissa, mutta ei ainoastaan niihin rajatuissa
kohdissa:
1.1.
Kommentoida Paralympiakomitean strategian kehittämistä ja
toimintaa
1.2.
Tehdä hallitukselle suosituksia urheilijoille tärkeissä asioissa
1.3.
Puhua urheilijoiden oikeuksien puolesta
1.4.
Luoda foorumi jossa urheilijat voivat jakaa informaatiota ja
ajatuksia
1.5.
Toimia yhteydenpidon kanavana urheilijoiden ja
Paralympiakomitean välillä ja kehittää kommunikaatiota urheilijoihin
1.6.
Puhua urheilijakeskeisen päätöksenteon puolesta
1.7.
Toimia asiantuntijoina Paralympiakomitean työ- ja ohjausryhmissä
1.8.
Edistää urheilijoiden vaikuttamisen mahdollisuuksia
Paralympiakomiteassa ja sen ulkopuolella
2. Valiokunnan rakenne
2.1.
Kokoonpano
2.1.1.
Valiokunta koostuu jäseniksi valituista urheilijoista ja
viranpuolesta valiokuntaan kuuluvasta jäsenestä. Kaikilla jäsenillä on
puheoikeus, mutta näistä ainoastaan urheilijavaliokunnan vaaleissa
äänestetyillä urheilijoilla on äänestysoikeus.
2.1.2.
Valiokunta koostuu kolmesta tai maksimissaan kuudesta
(3-6) äänioikeutetusta paralympiaurheilijasta.
2.1.3.
Viranpuolesta valiokuntaan kuuluva Paralympiakomitean
kehittämispäällikkö toimii valiokunnan kokouksissa sihteerinä.
2.1.4.
IPC:n urheilijavaliokunnan jäsenellä on läsnäolo- ja
puheoikeus valiokunnan kokouksissa.
2.1.5.
Ensimmäisessä vaalien jälkeisessä kokouksessa
valiokunnan äänestysoikeuden omaavat urheilijat äänestävät
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joukostaan. Vaalissa
käytetään porrastettua järjestelmää, jossa vaalit pidetään kahden
(2) vuoden välein. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei valita
samalla kertaa. Urheilijavaliokunnan puheenjohtaja valitaan aina
talvikisavuotena.

2.1.6.
Urheilijavaliokunnan puheenjohtajalla on halutessaan
etuoikeus olla ehdolla IPC:n urheilijavaliokuntaan, mikäli hän täyttää
ehdokkaan kriteerit.
2.1.7.
Urheilijavaliokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa muu
valiokunnan jäsen toimii paralympiaurheilun edustajana Suomen
Olympiakomitean urheilijavaliokunnasssa.
2.1.8.
Urheilijavaliokunnan jäsenistön suositellaan edustavan
yhdenvertaisesti kesä- ja talvilajeja, molempia sukupuolia, yksilö- ja
joukkuelajeja sekä eri paralympialajien vammaryhmiä.

3. Jäsenyys
3.1.
Voidakseen asettua ehdolle urheilijavaliokunnan jäseneksi urheilijan
tulee olla kilpaillut käynnissä olevaa paralympiavuotta edeltävissä tai
sitä edeltäneissä paralympialaisissa tai lajinsa MM-kisoissa vastaavien
vuosien aikana. (Kesälajin urheilijoille kahdet edeltävät kesäkisat ja
talvilajin urheilijalla kahdet edeltävät talvikisat)
3.2.
Valintaprosessi
3.2.1.
Urheilijavaliokunnan vaalit järjestetään kahden vuoden
välein paralympiavuosina. Puolet (3) valiokunnan jäsenistä ovat
kerrallaan erovuorossa.
3.2.2.
Suomen Paralympiakomitean jäsenlajiliitot voivat asettaa
urheilijan ehdolle valiokuntaan.
3.2.3.
Äänestykseen nimettyjen urheilijoiden tulee täyttää
hakulomake, joka sisältää kuvauksen urheilu-urasta, tavoitteista
sekä profiilikuvan.
3.2.4.
Käynnissä olevaa paralympiavuotta edeltävissä tai
seuraavissa sitä edeltäneissä paralympialaisiin tai lajinsa MM-kisoihin
vastaavien vuosien aikana osallistuneet urheilijat voivat äänestää
kahta ehdokasta urheilijavaliokunnan vaaleissa.
3.3.
Kausi
3.3.1.
Urheilijavaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten
toimikausi kestää neljä (4) vuotta.
3.3.2.
Urheilijavaliokunnan ensimmäisellä kaudella kolme (3)
eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan neljäksi vuodeksi.
Äänimäärässä sijoille 4.-6. sijoittuneet ehdokkaat valitaan kahdeksi
vuodeksi.
3.3.3.
Urheilijavaliokunnan jäsenten tulee sitoutua
osallistumaan valiokunnan kokouksiin tai puhelinkonferensseihin.

Valiokunnan jäsentä, joka ilman perusteltavaa syytä ei osallistu
kahteen perättäiseen kokoukseen, pyydetään irtisanomaan
jäsenyytensä.
3.3.4.
Jokainen urheilijavaliokunnan jäsen allekirjoittaa
salassapitosopimuksen liittyen Suomen paralympiakomitean sisäisiin
asioihin.

4. Kokoukset
4.1.
Urheilijavaliokunnalla on vähintään neljä kokousta vuodessa, joista
kaksi järjestetään puhelinkonferensseina ja kaksi koollekutsuttuina
kokouksina.
4.2.
Urheilijavaliokunnan puheenjohtaja on vastuussa kokousten
koollekutsusta sekä niiden johtamisesta.
4.3.
Jos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat estyneitä
osallistumaan hallituksen kokoukseen, kutsutaan urheilijaedustaja
mukaan kokouksen siihen osioon, jossa käsitellään urheilijavaliokunnan
esityksiä tai osioon, johon hallitus erityisesti haluaa saada urheilijoiden
näkemyksen.

5. Raportointi
5.1.
Puheenjohtaja yhdessä Paralympiakomitean kehittämispäällikön
kanssa ovat vastuussa valiokunnan kokousten muistioiden
kirjaamisesta.
5.2.
Paralympiakomitean pääsihteeri varmistaa, että valiokunnan
suositukset Paralympiakomitean hallitukselle lisätään hallituksen
kokousten agendaan ja että niihin liittyvät päätökset raportoidaan
takaisin valiokunnalle.
5.3.
Vuosittainen raportti valiokunnan toimenpiteistä lisätään jäsenille
syyskokouksessa esitettävään toimintaraporttiin.

6. Talous
6.1.
Paralympiakomitea pääsihteeri, yhteistyössä urheilijavaliokunnan
puheenjohtajan kanssa, vastaa valiokunnan budjetin luomisesta.
Valiokunnan budjetti on osa hallituksen ja vuosikokouksen hyväksymää
Paralympikomitean budjettia.
6.2.
Kokouskustannukset ja kohtuulliset matkakulut korvataan
urheilijavaliokunnan jäsenille.

7. Sääntöjen päivitys
7.1.
Urheilijavaliokunnan säännöt päivitetään tarvittaessa.
Urheilijavaliokunta tai Paralympiakomitean hallitus voivat tehdä
esityksen sääntömuutoksista, joista hallitus tekee lopullisen päätöksen.
7.2.
Urheilijavaliokunnalla ei ole itsenäistä päätöksenteko-oikeutta ilman
hallituksen valtuutusta.

