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PIIRIN VAALEJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

VOIMASSA ALKAEN 1. HEINÄKUUTA 2016 

 Piirin vuosikokous: Aikataulu  

 Piirin vuosikokous on pidettävä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen 

kansainvälistä vuosikokousta. (Katso Luku VII, Kohta 1 Piirin Mallisäännössä) 

 Piirikuvernööri lähettää virallisen kokouskutsun kaikille klubeille vähintään 

kuusikymmentä (60) päivää ennen piirin vuosikokousta. (Katso Luku VI, Kohta 2 Piirin 

Mallisäännössä) 

 Jokaisen piirin nimitystoimikunta tulee valita vähintään kuusikymmentä (60) päivää 

ennen piirin vuosikokousta. (Katso Luku II, Kohta 1 Piirin Mallisäännössä) 

 Viidentoista (15) päivän kuluessa yksittäis- ja osapiirin vuosikokouksesta tulee 

hallituksen sihteerin lähettää yksi (1) kopio pöytäkirjasta kansainväliseen päämajaan. 

(Katso Luku VI, Kohta 6 Piirin Mallisäännössä) 

 

 Piirin vuosikokous: Kokouspaikka 

 Edellisen vuosikokouksen edustajat valitsevat kokouspaikan. (Katso Luku VII, Kohta 1 

Piirin Mallisäännössä) 

 Piirin vuosikokouksen pitämisessä  piirin ulkopuolella ei ole mitään rajoituksia ellei tästä 

ole lisätty rajoitusta piirin ohje- ja mallisääntöön.  

 Piirihallituksella on valta muuttaa vuosikokouksen pitopaikka milloin tahansa, hyvästä 

syystä. (Katso Luku VI, Kohta 3 Piirin Mallisäännössä) 

 Kokouspaikan vaihtamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jokaiselle piirin klubille 

viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokouksen kokoontumispäivää. 

(Katso Luku VI, Kohta 3 Piirin Mallisäännössä) 

 

 Vuosikokouksen asiajärjestys 

 Piirikuvernööri laatii vuosikokouksen asiajärjestyksen ja samaa noudatetaan jokaisessa 

vuosikokouksen istunnossa. (Katso Luku VI, Kohta 8 Piirin Mallisäännössä) 

 Äänivaltaisten edustajien lukumäärä tulee ilmoittaa vuosikokoukselle heti tarkastuksen 

päätyttyä ja ennen äänestämisen aloittamista. (Katso liitettä A, Sääntöä 3 Piirin 

mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 Vuosikokouksen minkä tahansa kokouksen tai istunnon päätösvaltaisuus voidaan todeta 

kun suurin osa ilmoittautuneista edustajista on paikalla. (Katso Luku VII, Kohta 3 Piirin 

Mallisäännössä) 
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 Edustajat 

(Katso Luku IX, Kohta 3 Kansainvälisessä mallisäännössä) 

 Jokainen tämän järjestön perustamiskirjan saanut klubi, joka on hyvässä asemassa sekä 

järjestöön että piiriinsä (yksittäis-, osa- tai moninkertaispiiri) nähden, on oikeutettu 

valtuuttamaan piirinsä vuosikokoukseen yhden (1) edustajan ja yhden (1) varaedustajan 

jokaista kymmentä jäsentä kohti, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän tai 

suurimman osan siitä. 

 Jokaisella läsnä olevalla valtuutetulla edustajalla, jolla on todettu olevan äänioikeus, on 

yksi (1) ääni jokaisessa vaalilla täytettävässä virassa ja yksi (1) ääni jokaisessa 

päätettävässä asiassa. 

 Jokaisen hallituksen jäsenen tulee kuulua johonkin hyvässä asemassa olevaan 

lionsklubiin piirissä, hyvässä asemassa olevana jäsenenä. 

 Hyvä asema saadaan maksamalla rästimaksut, joita voidaan maksaa viiteentoista (15) 

päivään mennessä ennen kuin äänestysvaltuudet on tarkistettu. 

 Edustajien ja varaedustajien korvaamiseen liittyvät säännöt löytyvät Liitteestä A, 

Säännöstä 5 Piirin mallisäännöistä ja ohjesäännöstä. 

 

 Toimikunnat 

Nimitystoimikunta  

 

 Jokaisen jäsenen tulee olla eri hyvässä asemassa olevan klubin hyvässä asemassa 

oleva jäsen eikä hänellä tule olemaan tämän viran aikana muita piirin tai 

kansainvälisiä virkoja. (Katso Luku II, Kohta 1 Piirin Mallisäännössä)   

 Koostuu vähintään kolmesta (3) ja korkeintaan viidestä (5) jäsenestä. (Katso 

Luku II, Kohta 1 Piirin Mallisäännössä) 

 Nimitystoimikunnan vastuulla on tarkastaa ehdolla olevien kandidaattien 

pätevyydet kolmenkymmenen (30) vaalia edeltävän päivän aikana ja todeta 

ehdokkaiden kelpoisuus. (Katso Liitettä A, Sääntöä 4(a) Piirin mallisäännöissä 

ja ohjesäännössä) 

 Jokaisesta nimitetystä ehdokkaasta tulee lähettää tarkistuslista vaalitoimikunnalle 

ennen piirikuvernöörin ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin vaaleja.  

(Katso Liitteitä D, E & F Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 

Äänestysvaltuustoimikunta  

 

 Tähän kuuluvat piirikuvernööri puheenjohtajana, hallituksen sihteeri-

rahastonhoitaja ja kaksi piirikuvernöörin osoittamaa jäsentä piiristä, jotka eivät 

ole hallituksen virkailijoita. (Katso Luku VI, Kohta 7 Piirin Mallisäännössä) 

 Jokaisen jäsenen tulee olla eri hyvässä asemassa olevan klubin hyvässä asemassa 

oleva jäsen eikä hänellä tule olemaan tämän viran aikana muita piirin tai 

kansainvälisiä virkoja. (Katso Luku VI, Kohta 7 Piirin Mallisäännössä) 

 Vastuussa klubin edustajien vaalikelpoisuuden tarkistamisesta. (Katso Liitettä A, 

Sääntöä 3 Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 
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Vaalitoimikunta 

(Katso liitettä A, Sääntöä 7 Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 Muodostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka piirikuvernööri nimittää. 

 Vaalitoimikunta on vastuussa vaalimateriaaleista, ääntenlaskusta ja yksittäisiä 

äänilippuja koskevien epäselvyyksien ratkaisemisesta. 

 Valmistelee täydellisen raportin vaalituloksista. 

 

 Ehdokkaiden pätevyys 

 Piirikuvernöörien pätevyysvaatimukset on kerrottu Luvussa IX, Kohdassa 4 

Kansainvälisissä ohjesäännöissä. 

 Ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin pätevyysvaatimukset on kerrottu Luvussa 

IX, Kohdassa 6 Kansainvälisissä ohjesäännöissä. 

 Ehdokkaalla (Ehdokkailla) on oikeus vetäytyä vaalista aina siihen asti kunnes 

nimitystoimikunta julkaisee lopullisen raporttinsa. (Katso Liitettä A, Sääntöä 4(b) Piirin 

mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 

 Äänestys 

(Katso Liitettä A, Sääntöä 8 Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 Vaalit on järjestettävä salaisena lippuäänestyksenä ja ehdokkaan tai ehdokkaiden on 

saatava äänten enemmistö läsnä olevien edustajien annetuista äänistä. 

 Enemmistöksi lasketaan äänimäärä joka on enemmän kuin puolet äänistä, lukuun 

ottamatta tyhjiä ja hylättyjä äänilippuja. 

 Jos piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin äänestystuloksissa ei 

kukaan saa äänten enemmistöä, todetaan virka avoimeksi ja sovelletaan kansainvälisten 

ohjesääntöjen Kohdan IX pykälää 6(d). 

 

 Äänestyslippu  

(Katso liitettä G Piirin mallisäännöissä ja ohjesäännössä) 

 Katso liitettä G - Esimerkki 1 äänestyslipusta, kun ehdokkaita on kaksi (2).   

 Katso liitettä G - Esimerkki 2 äänestyslipusta, kun ehdokkaita on vain yksi (1). 

 Katso liitettä G - Esimerkki 3 äänestyslipusta, kun ehdokkaita on kolme (3) tai useampi. 

 Vuosikokouksen virkailijat valitsevat sopivan tavan merkitä valittu ehdokas 

äänestyslipussa. Merkinnän tai hyväksytyn leiman tulee olla oikeassa kohdassa, jotta ääni 

voidaan hyväksyä. 

 Ehdokkaan tulee saada enemmistön kyllä-äänistä, jotta voidaan siirtyä eteenpäin. 


