
 

 

Tammikuu 2018 
 
 
Vastaanottaja: Kaikki piirikuvernöörit 
 
Asia: Vaatimukset/säännöt kansainväliseen virkaan pyrkiville 
 
 
Kansainväliseen virkaan pyrkivien vaatimukset ovat seuraavat kuten ne on kuvattu 
kansainvälisissä ohjesäännöissä: 
 
Kansainväliset ohjesäännöt, kappale II, jae 2 (a) 
 
2. § VAATIMUKSET KOLMANNEKSI VARAPRESIDENTTIEHDOKKAAKSI. 
 

(a) Kansainvälisen kolmannen varapresidenttiehdokkaan tulee: 
 

(1) Olla hyvässä asemassa olevan lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen; 
(2) Olla täysinpalvellut tai juuri toimikauttaan päättävä valittu tai nimitetty 

kansainvälinen johtaja; 
(3) Saada ehdokkuudelleen piirinsä (yksittäis- tai osa- ja moninkertaispiirin) 

piirikokouksen kannatus: KUITENKIN SILLÄ VARAUKSELLA, että yksittäispiirillä 
tai osapiirillä on oikeus tukea ehdokasta vain jos yksittäispiiri tai osapiiri täyttää 
kohdassa VIII, osassa 2 annettuja minimivaatimuksia kansainvälisissä 
ohjesäännöissä silloin kun tuki ehdokkaalle annetaan; 

(4) Saada näissä säännöissä ja ohjesäännössä määrätty kannatustodistus piirinsä 
(yksittäis- tai osa- ja moninkertaispiirinsä) tämän ohjesäännön tai sääntöjen 
mukaisesti.  Tällainen kannatustodistus on riittävä tämän järjestön kaikkia 
korkeampia virkoja varten, jos sanottu ehdokas valitaan kolmanneksi 
varapresidentiksi. 

 
Kansainvälinen sääntö ja ohjesäännöt, kappale II, jae 3 
 
3. § VAATIMUKSET EHDOKKAAKSI KANSAINVÄLISEKSI JOHTAJAKSI. Ehdokkaan 
kansainvälisen johtajan virkaan tulee: 
 

(a) Olla hyvässä asemassa olevan lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen. 
(b) (1) Olla täysinpalvellut tai juuri täyttä toimikauttaan tai suurinta osaa siitä päättävä 

täyden piirin piirikuvernööri tässä järjestössä, tai 



 

 

(2)  Olla täysinpalvellut tai suurimman osan toimikaudesta palvellut piirikuvernööri tai 
väliaikaispiirin piirikuvernööri sellaisesta väliaikaispiiristä, joka (1) hänen 
toimikautenaan tai sen jälkeen on saavuttanut kahdenkymmenen (20) hyvässä 
asemassa olevan klubin määrän tai josta on tullut täysi piiri, tai (2) piiristä, joka on 
ollut väliaikaispiirinä vähintään kymmenen (10) vuotta. 

(c) Saada piirinsä (yksittäis- tai osa- ja moninkertaispiirinsä) piiri/vuosikokouksen kannatus.  
KUITENKIN SILLÄ VARAUKSELLA, että yksittäispiirillä tai osapiirillä on oikeus tukea 
ehdokasta vain jos yksittäispiiri tai osapiiri täyttää kohdassa 2, luvussa VIII annettuja 
minimivaatimuksia kansainvälisissä ohjesäännöissä silloin kun tuki ehdokkaalle 
annetaan; 

(d) Saada kannatustodistus piirinsä (yksittäis tai osa- ja moninkertaispiirinsä) kannatuksesta 
tämän ohjesäännön ja sääntöjen mukaisesti. 

 
Kansainväliset ohjesäännöt, kappale IX, jae 4 
 
4. § VAATIMUKSET PIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAAKSI. Piirikuvernööriehdokkaan tulee: 
 

(a) Olla yksittäis- tai osapiirinsä hyvässä asemassa olevan, asianmukaisesti perustetun 
lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen. 

(b) Saada klubinsa tai yksittäis- tai osapiirinsä klubien enemmistön kannatus. 
(c) Toimia tällä hetkellä sen piirin ensimmäisenä varapiirikuvernöörinä, josta hänet 

valitaan. 
(d) Vain siinä tapauksessa, että nykyinen ensimmäinen varapiirikuvernööri ei asetu 

ehdokkaaksi tai jos ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka on avoin piirikokouksen 
aikaan, kuka tahansa klubin jäsen, joka täyttää toisen varapiirikuvernöörin viran 
vaatimukset, kuten tässä ohjesäännössä ja säännöissä on määrätty, ja joka toimii 
parhaillaan tai on toiminut yhden (1) ylimääräisen vuoden piirihallituksen jäsenenä, 
täyttää tämän momentin kohdan (c) vaatimukset. 

 
Kansainväliset ohjesäännöt, kappale II, jae 4 
 
4. § EHDOKKAIDEN KANNATUS JA KANNATUSTODISTUSVAATIMUKSET. 
 

a) Paitsi silloin, kun kysymyksessä on ehdokkuus sellaisiin järjestön virkoihin, jotka 
täytetään tämän ohjesäännön ja sääntöjen määräysten mukaisesti virkojen ollessa 
vapaina ja joihin ei tarvita kannatusta eikä kannatustodistusta, kaikkiin muihin järjestön 
virkoihin paitsi piirikuvernöörin virkaan tarvitaan ehdokkaan kannatuksesta 
kannatustodistus, jonka laativat kansainvälisen toimiston varaamilla lomakkeilla ao. 
yksittäis- tai osapiirin piirihallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja moninkertaispiirin 



 

 

kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja sihteeri. Kansainvälisen johtajan 
kannatustodistuksen tulee saapua kansainväliseen toimistoon viimeistään 
kolmekymmentä (30) päivää ja kolmannen varapresidentin tapauksessa viimeistään 
yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen sitä kansainvälistä kongressia, jossa kannatettua 
ehdokasta koskeva äänestys suoritetaan. Kannatustodistus voidaan lähettää faksina tai 
sähköpostina sillä ehdolla, että sen vahvistukseksi postitetaan vaadittu kannatustodistus 
kolmen (3) päivän kuluessa faksin tai sähköpostin lähettämisestä. Mikään kannatus ei ole 
voimassa, ennen kuin sitä koskeva kannatustodistus on saapunut kansainväliseen 
toimistoon. 
 
Mikä tahansa kannatus on voimassa vain kolmessa (3) perättäisessä kansainvälisessä 
kongressissa, jolloin jäsenellä muuten on oikeus tulla valituksi tämän ohjesäännön tai 
sääntöjen perusteella. Vahvistuksen voimassaolon aikana (i) ei tule tapahtua peruutusta, 
(ii) mikään muu kannatus ei ole voimassa ja (iii) ehdokkaan kuoleman, 
kelpaamattomuuden, peruutuksen tapahtuessa alkuperäinen kannatuspäätös on mitätön. 
Lisäkannatustodistusta ei vaadita kannatuksen voimassaolon aikana. Kaikki kannatukset, 
sekä alkuperäiset että muut, tulee suorittaa noudattaen ao. yksittäis- tai 
moninkertaispiirin säännöissä määrättyä menettelyä ehdokkaaksi ilmoittautumisen ajan 
ja tavan suhteen, mikäli niissä on määräyksiä aikomuksesta pyrkiä ehdokkaaksi 
kansainväliseen virkaan. Kaikkien ehdokkaiden, jotka hakevat moninkertaispiirin tukea 
ehdokkuudelleen, tulee ensin varmistaa oman osapiirin tuki. 
 

(b) Kannatustodistuksessa tulee tarkasti mainita ehdokkaan hakema virka eikä kukaan 
ehdokas saa hakea muuta virkaa kuin sitä, mikä on mainittu hänen 
kannatustodistuksessaan. Millään piirillä (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiirillä) ei voi 
yhdellä kertaa olla enempää kuin yksi (1) hyväksytty ehdokas enempään kuin yhteen (1) 
virkaan kansainvälisessä hallituksessa. 

 
(c) Kannatukset kansainvälisen johtajan virkaan ovat voimassa kolmen (3) seuraavan 

vuosikongressin ajan jos ehdokas on muuten täyttänyt viran vaatimukset. Jos ehdokasta 
ei valita ensimmäisen kannatuksen aikana, ehdokkaan on odotettava kolme (3) vuotta 
ennen kuin hän voi hakea kannatusta uudelleen. Kannatukset kansainvälisen johtajan 
virkaan ovat voimassa kolmen (3) seuraavan vuosikokouksen ajan jos ehdokas on muuten 
täyttänyt viran vaatimukset ja hän on valittavissa korkeintaan kahden (2) seuraavan 
kannatuskauden aikana. Jos ehdokasta ei valita seuraavien kannatuskausien aikana, 
ehdokkaan on odotettava kolme (3) vuotta ennen kuin hän voi hakea kannatusta 
uudelleen. 

 
 



Kansainväliset ohjesäännöt, kappale II, jae 5(a) 

5. § EDUSTUS.

(a) Hallituksen jäsen voidaan valita piiristä (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiristä), johon
kuuluu klubeja Amerikan Yhdysvalloista ja Kanadasta, jolloin valittu hallituksen jäsen on
joko yksi niistä hallituksen jäsenestä, jotka on valittu Yhdysvaltojen klubeista, tai yksi
Kanadan klubeista valittu jäsen riippuen hänen omasta valinnastaan, josta tulee
ilmoittaa kirjallisesti kansainväliseen toimistoon viimeistään silloin, kun hän lähettää
kannatustodistuksensa tämän ohjesäännön tai sääntöjen vaatimusten mukaisesti, joissa
vaaditaan kannatustodistuksen saapuvan kansainväliseen toimistoon viimeistään
kolmekymmentä (30) päivää ennen sitä kansainvälistä kongressia, jossa kannatettua
ehdokasta koskeva äänestys suoritetaan ja maa, jota hän edustaa, tulee painattaa
vaalilippuun hänen nimensä kohdalle.

Halusimme lähettää nämä vaatimukset tiedoksenne, jotta voitte neuvoa mahdollista ehdokasta, 
joka pyrkii kansainväliseen virkaan piirissänne (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri).  
Haluamme erityisesti kiinnittää huomionne seuraaviin vaatimuksiin: 

1. Kolmas varapresidentti tai kansainvälinen johtaja - Lionsklubin jäsenen 
moninkertaispiirissä (yksittäispiirissä vaaditaan vain yksi piirin suositus) täytyy:

(a) Varmistaa kaksi suositusta, yksi osapiirin vuosikokouksessa ja yksi 
moninkertaispiirin vuosikokouksessa.  Ehdokkaiden, jotka hakevat moninkertaispiirin 
tukea ehdokkuudelleen, tulee ensin varmistaa kannatus ehdokkuudelleen omasta 
osapiiristä. Osapiirin ”kokous” moninkertaispiirin vuosikokouksessa vastaa 
määritelmää ”vuosikokouksesta.”

(b) Täyttää  sertifiointilomake (liitteenä) ja hankkia siihen seuraavat allekirjoitukset:

(1) Ehdokkaan osapiirin piirikuvernöörin ja hallituksen sihteerin allekirjoitukset 
todistamassa, että ehdokkaalla on vaadittavat suositukset kolmannen 
varapresidentin tai kansainvälisen johtajan virkaan osapiirin vuosikokouksessa.

(2) Ehdokkaan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja sihteerin 
allekirjoitukset todistamassa, että ehdokkaalla on vaadittavat suositukset 
kolmannen varapresidentin tai kansainvälisen johtajan virkaan moninkertaispiirin 
vuosikokouksessa. 



(c) Kohdassa (b) mainitun sertifiointilomakkeen on oltava perillä kansainvälisessä
päämajassa vähintään yhdeksänkymmentä (90) päivää (kolmas
varapresidenttiehdokas) ja kolmenkymmentä (30) päivää (kansainvälinen
johtajaehdokas) ennen sitä kansainvälistä vuosikokousta, jossa hän asettuu ehdolle.

2. Piirikuvernööri - hänen tulee hankkia oman klubin suositus tai yksittäis- tai osapiirin
klubien enemmistön suositus.

Olemme hyvin kiitollisia, jos ilmoitatte näistä vaatimuksista kaikille ehdokkaille piirissänne.  Jos 
teillä on kysyttävää näistä vaatimuksista, ottakaa yhteyttä lakiasiain jaostoon. 

Ystävällisin terveisin, 

Amy J. Peña 
Lainopillinen neuvonantaja 

Liite 

Tiedoksi: Hallintovirkailijat 
Hallituksen jäsenet 
Kuvernöörineuvostojen puheenjohtajat 



Ms. Amy Peña             
Lainopillinen neuvonantaja  
The International Association of Lions Clubs 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
 
Vahvistamme täten, että ______________________________________________________________________ 
                                            Tekstaa ehdokkaan koko nimi 
__________________________________________________________________________________________ 
Ehdokkaan osoite 
__________________________________________________________________________________________ 
Ehdokkaan allekirjoitus                                                                      Ehdokkaan puhelin/sähköposti 
 
Ehdokkaan jäsennumero: ______________ 
 

Osapiirin vahvistus 
 
on saanut kannatuksen edustajilta osapiirissä _____  
 
Vuosikokous järjestettiin (pvm) 
___________________ 
 
 _________________________________________ 
     Vuosikokouksen pitopaikka 
 
ehdokkaaksi seuraavaan virkaan  
 
     ___ kansainvälinen johtaja 
     ___ kolmas varapresidentti 
 
valittavaksi vuoden 20___ kansainvälisessä 
vuosikokouksessa. 
 
Listaa mahdollinen aikaisempi suositus (aikaisemmat 
suositukset) __________________________________ 
 
VAHVISTETTU _____   
 
_____________________________ 
(allekirjoituksen päivämäärä) 
 
____________________________________ 
      Piirikuvernöörin allekirjoitus 
 
____________________________________ 
      Tekstaa nimi 
 
____________________________________ 
      Hallituksen sihteerin allekirjoitus 
 
____________________________________ 
      Tekstaa nimi 
 

Moninkertaispiirin vahvistus 
 
on saanut kannatuksen edustajilta moninkertaispiirissä 
_____  
Vuosikokous järjestettiin (pvm) 
___________________ 
 
 _________________________________________ 
     Vuosikokouksen pitopaikka 
 
ehdokkaaksi seuraavaan virkaan  
 
     ___ kansainvälinen johtaja 
     ___ kolmas varapresidentti 
 
valittavaksi vuoden 20___ kansainvälisessä 
vuosikokouksessa. 
 
Listaa mahdollinen aikaisempi suositus (aikaisemmat 
suositukset) __________________________________ 
 
VAHVISTETTU _____  
 
_____________________________ 
(allekirjoituksen päivämäärä) 
 
____________________________________ 
      Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoitus 
 
____________________________________ 
      Tekstaa nimi 
 
____________________________________ 
      Hallituksen sihteerin allekirjoitus 
 
____________________________________ 
      Tekstaa nimi 

 
Sekä nykyisen piirikuvernöörin että osapiirin hallituksen sihteerin tulee vahvistaa (allekirjoittaa) lomake. 
Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja kuvernöörineuvoston sihteerin tulee vahvistaa moninkertaispiirin kannatus 
ja päivämääräksi tulee merkitä päivä, jolloin allekirjoitukset on saatu. 


