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Oma kuvernöörineuvostosi 
 
 
Kuvernöörineuvosto on moninkertaispiirin hallintoelin ja kuten alla on kuvattu, se antaa hallinnollista 
tukea moninkertaispiirille ja sen toimia määrittelee Kansainväliset säännöt ja hallituksen sääntökokoelma.    
 
KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 
 
Kuten on määritelty Kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön Luvussa VIII, Piiriorganisaatio, jossa  
Kuvernöörineuvosto kuvaillaan seuraavalla tavalla:   
 
KUVERNÖÖRINEUVOSTO 
 
Piirien kuvernöörit, lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia, muodostavat jokaisessa 
moninkertaispiirissä kuvernöörineuvoston. Kuvernöörineuvostoon tulee myös kuulua yksi nykyinen tai 
entinen piirikuvernööri, joka toimii kuvernöörineuvoston puheenjohtajana ja moninkertaispiirin sääntöjen 
ja ohjesäännön mukaisesti, siihen voi myös kuulua yksi tai useampi edellinen piirikuvernööri, mutta niin, 
että entisten piirikuvernöörien määrä, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja mukaan lukien, ei ylitä puolta 
(1/2) piirikuvernöörien määrästä. Kullakin kuvernöörineuvoston jäsenellä, kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja mukaanlukien, on yksi (1) ääni asioissa, jotka vaativat kuvernöörineuvoston toimenpiteitä. 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvostossa voivat olla jäseninä myös entisiä ja nykyisiä kansainvälisiä 
presidenttejä, kansainvälisiä varapresidenttejä, entisiä ja nykyisiä kansainvälisiä johtajia neuvoa-antavina, 
mutta ei äänioikeutettuina jäseninä. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan, joka nimitetään tai valitaan 
kunkin moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti, on oltava nykyinen tai entinen 
piirikuvernööri silloin kun hän ottaa viran vastaan. Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan virka kestää 
yhden vuoden eikä hän voi toimia tässä virassa toista kertaa. 
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON VALTA    
 
Kuvernöörineuvoston tulee toiminnassaan noudattaa sääntöjä ja ohjesääntöä sekä kansainvälisen 
hallituksen Sääntökokoelmaa ja valvoa moninkertaispiirin kaikkien asioiden hoitoa; se voi valita 
virkailijoita, pitää kokouksia, hoitaa varoja, hyväksyä menoja ja käyttää hallinnollista valtaa siten kuin ao. 
moninkertaispiirin säännöissä määrätään.   
 
Kuvernöörineuvoston vastuut kuten ne on kuvattu Luvussa VI Moninkertaispiirin mallisäännöissä:  
 
(a) Kaikkien kuvernöörineuvoston virkailijoiden ja toimijoiden, kaikkien moninkertaispiirin toimikuntien 
ja moninkertaispiirin vuosikokouksen ylittävä toimivalta;  
 
(b) Ylin toimivalta koskien moninkertaispiirin omaisuutta, toimintaa ja varoja;  
 
(c) Toimivalta ja hallinta koskien jokaista moninkertaispiirin vuosikokouksen järjestelyvaihetta, toimien 
sen valvojana;  
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(d) Valta kuulla moninkertaispiirin sisällä, osapiirissä tai -piireissä, tai lionsklubeissa nousevat 
erimielisyydet ja kiistatapaukset ja päättää niistä kansainvälisen hallituksen antamalla valtuudella. 
Kansainvälisellä hallituksella on valta tarkastaa kaikki tämän luonteiset kuvernöörineuvoston päätökset;  
 
(e) Toimivalta ja hallinta koskien moninkertaispiirin ja sen toimikuntien ja vuosikokouksen kaikkia 
budjettiin liittyviä asioita. Budjetin ulkopuolisia kuluja tai ylijäämään johtavia menoja ei tule hyväksyä.  
 
Muut kuvernöörineuvoston vastuut kuten ne on kuvattu Luvussa III Moninkertaispiirin 
mallisäännöissä: 
 
Kuvernöörineuvoston tulee:  
 
(a) Solmia kaikki tarvitut sopimukset ja maksaa laskut vuosikokouksen hallintokuluista.  
 
(b) Päättää, mihin moninkertaispiirin varat talletetaan.  
 
(c) Päättää kuvernöörineuvoston sihteeri-rahastonhoitajan takuusta ja takuuvakuutusyhtiöstä.  
 
(d) Pyytää sihteeri-rahastonhoitajalta puolivuosittain tai useammin talousraportti ja järjestää toimivuoden 
lopussa sihteeri-rahastonhoitajan kirjanpidon ja tilien tarkastus, mikäli tarpeellista.  
 
KUVERNÖÖRINEUVOSTON VIRKAILIJAT  
 
Oman moninkertaispiirisi säännöt ja mallisäännöt määrittelevät kuvernöörineuvoston virkailijat, joihin 
yleensä kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muita virkailijoita kuten 
kuvernöörineuvosto katsoo tarpeelliseksi. Yleensä nämä virkailijat valitaan vuosittain 
kuvernöörineuvoston toimesta. Joissakin tapauksissa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja valitaan 
edustajien välityksellä moninkertaispiirin vuosikokouksessa.     
 
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA 
 
Vaaditaan, että valittu kuvernöörineuvoston puheenjohtaja on nykyinen tai entinen piirikuvernööri silloin, 
kun hän ottaa viran vastaan ja suositellaan, että neuvosto valitsee henkilön, joka on palvellut 
piirikuvernöörinä vähän aikaa sitten ja joka pystyy puolueettomasti palvelemaan moninkertaispiirin 
tarpeita. Tämän vuoksi piirikuvernöörien puolisoita tai läheisiä sukulaisia ei tulisi valita tähän virkaan.  
 
Elleivät moninkertaispiirin ohjesäännöt määrittele toisenlaista toimintatapaa, kuvernöörineuvoston 
puheenjohtaja tulisi valita moninkertaispiirin sellaisten piirikuvernöörien kokouksessa, jotka tulevat 
toimimaan piirikuvernöörin virassa kyseisen puheenjohtajan kaudella. Tämä kokous tulee järjestää 
moninkertaispiirin vuosikokouksen jälkeen, mutta ei yli 30 päivää kansainvälisen vuosikongressin 
jälkeen.  
 
Seuraava teksti löytyy Luvusta III Moninkertaispiirin ohjesäännöstä:  
 
MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJA.  Moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja toimii moninkertaispiirin hallintoasioiden hoitajana. Kaikki päätökset 
alistetaan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston vallan, ohjeistuksen ja valvonnan alaisiksi.  
Yhteistyössä kuvernöörineuvoston kanssa, kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tulee: 
 
(a) Edistää tämän järjestön päämääriä; 
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(b) Auttaa tiedottamisessa liittyen kansainvälisiin ja moninkertaispiirin sääntöihin, ohjelmiin 

ja tapahtumiin; 
 

(c) Dokumentoida ja asettaa saataville moninkertaispiirin tavoitteet ja pitkän aikavälin suunnitelmat 
kuten kuvernöörineuvosto on ne määritellyt; 
 

(d) Kutsua koolle kokoukset ja vetää keskustelua kuvernöörineuvoston kokouksissa; 
 

(e) Vetää toimintaa moninkertaispiirin vuosikokouksessa; 
 

(f) Tukea kansainvälisen hallituksen tai kuvernöörineuvoston pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on luoda ja 
ylläpitää harmoniaa ja yhteisymmärrystä piirikuvernöörien välillä; 
 

(g) Lähettää moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset raportit ja suorittaa vaaditut tehtävät; 
 

(h) Suorittaa muita sellaisia tehtäviä, joita moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto hänelle antaa, sekä 
 

(i) Antaa heti virkavuotensa päättyessä seuraajalleen kaikki moninkertaispiirin tilit, varat ja tilastot. 
 

MONINKERTAISPIIRIN KUVERNÖÖRINEUVOSTON SIHTEERI-RAH ASTONHOITAJA . 
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston johdon ja valvonnan alaisena sihteeri-rahastonhoitajan tulee:  
 
(a)  Pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston kokouksissa ja lähettää kymmenen (10) päivän 

kuluessa kokouksesta pöytäkirjan jäljennökset kaikille kuvernöörineuvoston jäsenille ja Lions 
Clubs Internationalin päämajaan.  

 
(b)  Auttaa kuvernöörineuvostoa moninkertaispiirin asioiden hoitamisessa ja suorittaa muita sellaisia 

tehtäviä, joita näissä säännöissä määrätään tai edellytetään tai joita kuvernöörineuvosto ajoittain 
määrää.  

 
(c)  Ottaa vastaan piirisihteeri-rahastonhoitajien lähettämät osapiirien piirimaksut, antaa niistä kuitit ja 

tallettaa ne kuvernöörineuvoston hyväksymälle pankkitilille, sekä maksaa niistä 
kuvernöörineuvoston hyväksymät menot. Maksuihin tarvitaan sekä hänen että 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajan tai jonkun muun siihen valtuutetun neuvoston jäsenen 
nimikirjoitukset.  

 
(d)  Pitää moninkertaispiirin tilit ja kirjanpito sekä pitää pöytäkirjaa kaikissa kuvernöörineuvoston ja 

moninkertaispiirin kokouksissa ja sallii kenen tahansa kuvernöörineuvoston jäsenen tai 
moninkertaispiirin klubin (tai sen valtuuttaman edustajan) tutkivan niitä sopivaan aikaan ja 
asiallisesta syystä.  

 
(e)  Antaa tehtäviensä suorittamisesta sellainen takuu, jonka suuruuden ja antajan kuvernöörineuvosto 

hyväksyy.  
 
(f)  Luovuttaa kautensa päätyttyä seuraajalleen kaikki moninkertaispiirin varoja koskevat arkistot ja 

muut asiakirjat.  
 
(g)  Jos neuvoston sihteerin ja rahastonhoitajan virat täytetään erikseen, koskevat tässä mainitut 

tehtävät kumpaakin näistä viroista, tehtävien luonteen mukaisesti.  
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KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN EROTTAMINEN   
 
Kansainväliseen ohjesääntöön tehtiin muutos, joka hyväksyttiin vuoden 2014 vuosikokouksen vaaleissa, 
jonka mukaisesti kuvernöörineuvostolla on valta erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta. 
Tämä löytyy kohdasta Kansainväliset ohjesäännöt, Luku VIII Piiriorganisaatio, kohta 6 kuten alla on 
mainittu.   
 
EROTTAMINEN. Kuvernöörineuvoston enemmistön päätöksellä voidaan kutsua koolle 
kuvernöörineuvoston erityiskokous, jonka tarkoituksena on erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 
virasta. Riippumatta siitä millä tavalla kuvernöörineuvoston puheenjohtaja on valittu tai vaaleilla valittu, 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja voidaan erottaa virasta kun 2/3 kuvernöörineuvoston jäsenistä 
äänestää erottamisen puolesta. 
 

Lisäksi tietoa liittyen toimikuntien nimityksiin, moninkertaispiirin vuosikokouksen toimintatapoihin, 
moninkertaispiirin riidanratkaisuus ja kannatussääntöihin selitetään tarkemmin Kansainvälisissä 
säännöissä ja ohjesäänöissä.  

Kuvernöörineuvostolla on oikeus muokata moninkertaispiirin sääntöjä ja ohjesääntöä kunhan 
korjaustoimenpiteissä noudatetaan Moninkertaispiirin sääntöjä ja ohjesääntöä. Jos nykyisessä 
Moninkertaispiirin säännöissä ja ohjesäännössä ei mainita jotain asiaa, Kansainväliset moninkertaispiirin 
säännöt ja ohjesääntö ovat voimassa.    


