
 

PIIRIN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
A. Ratkaistavat erimielisyydet 

 
Kaikki erimielisyydet, jotka syntyvät piirin klubien tai minkä tahansa klubin (klubien) ja piirin 
hallinnon välillä ja koskevat jäsenyyttä, klubin rajoja tai piirin sääntöjen ja ohjesäännön tai minkä 
tahansa piirihallituksen aika ajoin hyväksymän toimenpiteen rikkomusta tai soveltamista tai mikä  
tahansa muu asia, jota ei voida tyydyttävästi ratkaista muilla keinoilla, tulee selvittää seuraavalla 
erimielisyyksien ratkaisumuodolla. Kaikkia  tässä mainittuja aikarajoituksia voidaan lyhentää tai 
pidentää piirikuvernöörin, riidan sovittelijoiden tai kansainvälisen hallituksen (tai sen edustajan) 
toimesta, kun on olemassa pätevä syy. Kukaan riidanratkaisuun osallistuva osapuoli ei voi 
aloittaa hallinnollisia tai laillisia toimenpiteitä riidanratkaisuprosessin aikana.  

 
B. Kanne ja maksun periminen 

 
Mikä tahansa järjestön hyvässä asemassa oleva lionsklubi (”kanteen tekijä”) voi jättää kirjallisen 
pyynnön (”kanne”) piirikuvernöörille pyytäen erimielisyyden ratkaisua tämän prosessin 
mukaisesti. Riidanratkaisupyyntö tulee olla piirikuvernöörillä viimeistään kolmekymmentä (30) 
päivää sen jälkeen, kun jäsen tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää riidanratkaisua vaativasta asiasta. 
Kanteen jättäneen henkilön (jättäneiden henkilöiden) tulee liittää mukaan kokouksen pöytäkirja 
klubisihteerin allekirjoittamana, mistä ilmenee, että klubin koko jäsenistön enemmistö on 
kannattanut kanteen jättämistä.  
 
Valituskäytännön mukaisesti kanteen mukana tulee lähettää yhteensä US$750:n kirjaamismaksu 
tai vastaava summa ko. maan valuutassa. Kukin kanteen jättänyt maksaa piirille ko. summan, 
mikä annetaan piirikuvernöörille, kun kanne jätetään. Jos kanne sovitaan tai peruutetaan ennen 
sovittelijoiden lopullista päätöstä, piiri pitää US$100,00 hallinnollisten kulujen maksuna ja 
US$325,00 palautetaan kanteen jättäneelle osapuolelle ja US$325,00 maksetaan kanteeseen 
vastanneelle osapuolelle (summa jaetaan tasan, jos vastaajia on useampi kuin yksi). Jos valitut 
sovittelijat ovat sitä mieltä, että kanne on aiheellinen ja kannetta ei hylätä, piiri pitää US$100,00 
maksuna hallintokuluista ja US$650,00 palautetaan kanteen tehneelle osapuolelle. Jos valitut 
sovittelijat hylkäävät kanteen mistä tahansa syystä, US$100,00 jää piirille korvauksena 
hallintokuluista ja US$650,00 maksetaan kanteen vastaajalle (summa jaetaan tasan kaikkien 
vastaajien kesken, jos heitä on enemmän kuin yksi). Sellaisessa tapauksessa, jolloin kannetta ei 
soviteta, peruuteta tai hylätä tämän prosessin mukaisessa aikataulussa (ellei lisäaikaa ole 
myönnetty pätevästä syystä), koko summa jää piirille hallintokulujen maksuna eikä sitä palauteta 
kummallekaan osapuolelle. Kaikki riidanratkaisuun liittyvät kulut ovat piirin vastuulla ellei piirin 
olemassa olevat säännöt määrittele, että riidanratkaisun osapuolet jakavat kulut riidan 
sovittamiseksi. 
 
C. Sovittelijoiden valitseminen 
 
Viidentoista (15) päivän kuluessa valituksen tekemisestä kukin riidan osapuoli valitsee yhden (1) 
puolueettoman sovittelijan ja valitut sovittelijat valitsevat yhden (1) puolueettoman sovittelijan, 
joka toimii puheenjohtajana. Valittujen sovittelijoiden päätös sovittelijan/puheenjohtajan valinnasta 
on lopullinen ja sitova. Kaikkien valittujen sovittelijoiden tulee olla lionjohtajia ja mieluiten entisiä 
piirikuvernöörejä, jotka ovat nykyisin hyvässä asemassa olevia jäseniä hyvässä asemassa 
olevassa klubissa eikä jäseniä siinä klubissa, jota erimielisyys koskee ja piirissä, jossa 
erimielisyys on syntynyt. Sovittelijoiden tulee olla puolueettomia erimielisyyttä koskevassa 
asiassa ja ilman kiinteitä suhteita kumpaankaan riidan osapuoleen. Valintaprosessin lopussa 
kaikki sovittelijat ovat nimitetyt tehtävään ja heillä on kaikki tarvittavat oikeudet ratkaista tai 
päättää riita tämän prosessin mukaisesti.
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Jos valitut sovittelijat eivät pääse yksimielisyyteen sovittelijan/puheenjohtajan valinnassa 
viidentoista (15) päivän kuluessa, silloin katsotaan automaattisesti, että valitut sovittelijat ovat 
eronneet hallintosyistä tehtävästä ja kaikkien osapuolten tulee valita uudet sovittelijat 
(”sovittelijoiden toinen tiimi”), joka valitsee sitten yhden (1) puolueettoman 
sovittelijan/puheenjohtajan yllämainittujen sovitteluprosessin ja sääntöjen mukaisesti. Jos toinen 
sovittelijoiden tiimi ei pysty pääsemään yksimielisyyteen sovittelijan/puheenjohtajan 
valitsemiseksi sen piirin alueella, missä erimielisyys on syntynyt, valitut sovittelijat voivat valita 
yhden (1) puolueettoman sovittelijan/puheenjohtajan, joka on hyvässä asemassa olevan klubin 
jäsen kyseisen piirin ulkopuolella. Jos toinen sovittelijoiden tiimi ei pääse yksimielisyyteen 
sovittelijan/puheenjohtajan valitsemiseksi piirin sisältä tai toisesta piiristä, silloin entinen 
kansainvälinen johtaja, joka on viimeksi palvellut kansainvälisessä hallituksessa piiristä, missä 
erimielisyys on syntynyt tai sen naapuripiiristä, kumpi tahansa on lähempänä, nimitetään 
sovittelijaksi/puheenjohtajaksi. 
 
D. Kokous ja sovittelijoiden päätös 
 
Tultuaan valituiksi sovittelijat järjestävät osapuolten kokouksen erimielisyyden sovittamiseksi. 
Kokous tulee suunnitella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sovittelijoiden nimittämisestä. 
Sovittelijoiden tarkoituksena on löytää nopea ja sovinnollinen ratkaisu erimielisyyteen. Jos 
sellaiset sovitteluritykset epäonnistuvat, sovittelijoilla on valta antaa erimielisyyden suhteen 
päätös, joka on lopullinen ja kaikkia osapuolia velvoittava. Sovittelijan on annettava päätöksensä 
kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ensimmäisen kokouksen jälkeen ja tämä 
päätös on lopullinen ja kaikkia osapuolia sitova. Kaikkien sovittelijoiden tulee allekirjoittaa 
kirjallinen päätös ja kaikki erimielisyydet tulee kirjata päätökseen ja kopio tästä päätöksestä tulee 
lähettää kaikille osapuolille, piirikuvernöörille ja pyynnöstä kansainvälisen lionsjärjestön 
lakijaokseen. Sovittelijan päätöksen tulee olla yhteneväinen kaikkien kansainvälisten, 
moninkertaispiirin ja piirin sääntöjen ja ohjesääntöjen kanssa sekä kansainvälisen hallituksen 
ohjesääntöjen mukaisia ja kaikki päätökset alistetaan kansainvälisen hallituksen päätäntävallalle 
ja kansainvälinen hallitus tai sen edustaja voi tarkistaa päätökset tarpeen mukaan.  
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