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PIIRIN VAALIMENETTELYT 
 Piirin vuosikokous: Aikataulu 

 Piirissä tulee järjestää vuosittainen kokous, jonka tulee olla päättynyt vähintään 
kolmekymmentä (30) päivää ennen kansainvälisen vuosikokouksen alkamista. 
(Katso Lukua VII, pykälää 1 Piirin mallisäännöissä) 

 Piirikuvernöörin tulee lähettää virallinen kutsu kaikille klubeille vähintään 
kuusikymmentä (60) päivää ennen piirin vuosikokousta. (Katso Lukua VI, pykälää 2 
Piirin ohjesäännöissä) 

 Jokaisen piirin nimitystoimikunta on valittava vähintään kuusikymmentä (60) päivää 
ennen piirin vuosikokouksen aloituspäivää. (Katso Lukua II, pykälää 1 Piirin 
ohjesäännöissä) 

 Viidentoista (15) päivän kuluessa yksittäis- ja osapiirin vuosikokouksesta tulee 
hallituksen sihteerin lähettää yksi kopio pöytäkirjasta kansainväliseen päämajaan. 
(Katso Lukua VI, pykälää 6 Piirin ohjesäännöissä) 

 
 Piirin vuosikokous: Paikka 

 Edellisen vuosikokouksen edustajat valitsevat vuosikokouksen pitopaikan. (Katso 
Lukua VII, pykälää 1 Piirin mallisäännöissä) 

 Piirin vuosikokouksen järjestämistä piirin maantieteellisen alueen ulkopuolella ei 
ole rajoitettu, ellei piirin malli- ja ohjesäännön muutosehdotuksessa ole mainittu 
toisin. 

 Piirihallituksella on oikeus muuttaa, hyvästä syystä, aikaisemmin valittua 
vuosikokouspaikkaa. (Katso Lukua VI, pykälää 3 Piirin ohjesäännöissä) 

 Kokouspaikan vaihdoksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jokaiselle piirin klubille 
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokouksen kokoontumispäivää. 
(Katso Lukua VI, pykälää 3 Piirin ohjesäännöissä) 

 
 Työjärjestys 

 Piirikuvernööri järjestää piirikokouksen työjärjestyksen, ja sama on kaikkien istuntojen 
päivän järjestys. (Katso Lukua VI, pykälää 8 Piirin ohjesäännöissä) 

 Äänivaltaisten edustajien lukumäärä tulee ilmoittaa vuosikokoukselle heti 
tarkastuksen päätyttyä ja ennen äänestämisen aloittamista. (Katso Liitettä A, 
sääntöä 3 Piirin ohjesäännöissä) 
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 Vuosikokouksen minkä tahansa kokouksen tai istunnon päätösvaltaisuus voidaan 
todeta, kun suurin osa ilmoittautuneista edustajista on paikalla. (Katso Lukua VII, 
pykälää 3 Piirin mallisäännöissä) 

 
 Edustajat 

(Katso Lukua IX, pykälää 3 Kansainvälisessä ohjesäännössä) 
 Jokainen tämän järjestön perustamiskirjan saanut klubi, joka on hyvässä asemassa sekä 

järjestöön että piiriinsä (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri) nähden, on oikeutettu 
valtuuttamaan piirinsä vuosikokoukseen yhden (1) edustajan ja yhden (1) varaedustajan 
jokaista kymmentä jäsentä kohden, jotka ovat olleet klubissa jäseninä vähintään vuoden 
ja päivän, tai tämän luvun suurempaa osaa kohden. 

 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. 

 Äänioikeutettujen edustajien on oltava hyvässä asemassa olevia jäseniä hyvässä 
asemassa olevassa klubissa piirin alueella. 

 Hyvä asema voidaan saavuttaa suorittamalla velkana olevat maksut, ja niitä voidaan 
maksaa siihen saakka, kun jäljellä on viisitoista (15) päivää ennen kuin valtakirjojen 
tarkastus ao. vuosikokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. 

 Edustajan ja varajäsenen korvaaminen on kuvattu Liitteessä A, säännössä 5 Piirin 
Mallisäännössä. 

 
 Toimikunnat 

Nimitystoimikunta 
 

 Jokaisen on oltava hyvässä asemassa olevan eri klubin hyvässä asemassa oleva 
jäsen, ja joilla ei saa nimityksen aikaa olla muita piirin tai kansainvälisiä virkoja 
hoidettavanaan. (Katso Lukua II, pykälää 1 Piirin ohjesäännöissä) 

 Toimikunnassa on vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. (Katso 
Lukua II, pykälää 1 Piirin ohjesäännöissä) 

 Vastuussa kunkin ehdokkaan pätevyyden tarkistamisesta kolmenkymmenen 
(30) vaalia edeltävän päivän aikana ja todeta ehdokkaiden kelpoisuus. 
(Katso Liitettä A, sääntöä 4(a) Piirin malli- ja ohjesäännöissä) 

 Lähettää täytetyn tarkastuslistan jokaisesta ehdokkaasta ja lähettää ne 
vaalitoimikunnalle ennen piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen 
varapiirikuvernöörin vaaleja. (Katso Liitteitä D, E & F Piirin malli- ja 
ohjesäännöissä) 

 
Äänivaltuustoimikunta 

 

 Tulee kuulua jäseninä piirikuvernööri puheenjohtajana, hallituksen 
sihteeri/rahastonhoitaja ja kaksi muuta ei-virkailijaa, jotka piirikuvernööri 
nimittää.  (Katso Lukua VI, pykälää 7 Piirin ohjesäännöissä) 
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 Jokaisen on oltava hyvässä asemassa olevan eri klubin hyvässä asemassa oleva 
jäsen, ja joilla ei saa nimityksen aikaa olla muita piirin tai kansainvälisiä virkoja 
hoidettavanaan. (Katso Lukua VI, pykälää 7 Piirin ohjesäännöissä) 

 Vastaa edustajien valtakirjojen tarkistamisesta. (Katso Liitettä A, sääntöä 3 
Piirin ohjesäännöissä) 

Vaalitoimikunta 
(Katso Liitettä A, sääntöä 7 Piirin ohjesäännöissä) 

 Koostuu kolmesta (3) piirikuvernöörin nimittämästä jäsenestä. 
 Vastuussa materiaalien valmistelusta, äänten laskennasta ja yksittäisten 

äänestyslippujen pätevyyttä koskevien kysymysten ratkaisemisesta. 
 Valmistelee kattavan raportin vaalien tuloksista. 

 
 Ehdokkaan pätevyys 

 Piirikuvernöörin ehdokkaan pätevyysvaatimukset on kuvattu Kansainvälisen 
ohjesäännön luvussa IX, pykälä 4. 

 Ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin ehdokkaan pätevyysvaatimukset on kuvattu 
Kansainvälisen ohjesäännön luvussa IX, pykälä 6. 

 Ehdokkaalla (ehdokkailla) on oikeus vetäytyä vaalista aina siihen asti, kunnes 
nimitystoimikunta julkaisee lopullisen raporttinsa. (Katso Liitettä A, sääntöä 4(b) 
Piirin malli- ja ohjesäännöissä) 

 
 Äänestäminen 

(Katso Liitettä A, sääntöä 8 Piirin ohjesäännöissä) 
 Vaalit on pidettävä salaisena lippuäänestyksenä, ja ehdokkaan tai ehdokkaiden on 

saatava läsnä olevien ja äänestävien edustajien enemmistö. (Katso Lukua II, pykälä 4 
Piirin ohjesäännöissä) 

 Enemmistö määritellään lukumääräksi, joka on yli puolet kaikista voimassa olevista 
äänistä, tyhjiä ja äänestämistä pidättymistä lukuun ottamatta. 

 Jos piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin äänestystuloksissa ei 
kukaan saa äänten enemmistöä, todetaan virka avoimeksi ja sovelletaan 
Kansainvälisten ohjesääntöjen artiklan IX pykälää 6(d). 

 
 Vaalilippu 

(Katso Liitettä G Piirin malli- ja ohjesäännöissä) 
 Katso Liitettä G - Esimerkki 1 vaalilipusta, kun ehdokkaita on kaksi (2). 
 Katso Liitettä G - Esimerkki 2 vaalilipusta, kun ehdokkaita on vain yksi (1). 
 Katso Liitettä G - Esimerkki 3 vaalilipusta, kun ehdokkaita on kolme (3) tai enemmän.  
 Vuosikokouksen virkailijoiden tulisi ilmoittaa mikä on sopiva tapa ilmoittaa valinnasta 

tai jokin muu merkki, jolla ilmaistaan edustajan (edustajien) valinta. Symboli tai 
hyväksytty merkki on sijoitettava oikeaan paikkaan, jotta se lasketaan hyväksytyksi 
ääneksi. 

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