
Vaaleihin liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä 
COVID-19-pandemia on pakottanut meidät muuttamaan tapojamme tehdä töitä, elää ja palvella. Koska 
kokoontumisia on rajoitettu, Lions Clubs International on kehittänyt nämä hyödylliset vastaukset 
joihinkin yleisimpiin kysymyksiin, jotka koskevat äänestämistä vuoden 2021 virtuaalisessa LCICon-
vuosikokouksessa. 

1) K: Kuka voi äänestää?  
V: Jokainen hyvässä asemassa oleva lionsklubi voi osallistua hallintovirkailijoiden ja 
kansainvälisten johtajien vaaleihin sekä äänestää ohjesääntöihin tehtävistä muutosehdotuksista 
nimittämällä klubin edustajat kansainväliseen vuosikokoukseen. 
 

2) K: Miten “hyvä asema” määritellään?  
V: Jotta lionsklubin katsotaan olevan "hyvässä asemassa" ja se voi saada edustajia 
kansainväliseen vuosikokoukseen, lionsklubi ei saa olla status quossa tai lakkautettuna 
väliaikaisesti taloudellisten syiden vuoksi ja se on: 

Maksanut kokonaan piirin (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirin) jäsenmaksut; ja 
sillä ei ole maksamattomia kansainvälisiä maksuja, jotka ylittävät US$10; ja  
sillä ei ole maksamattomia Lions Club Internationalin maksuja, jotka ovat suurempia 
kuin US50 dollaria, 90 päivää tai enemmän. 
 

3) K: Kuinka minusta voi tulla klubini edustaja? 
V: Klubin presidentti tai sihteeri voi nimittää klubin edustajat Lions Clubs Internationalin 
vuosikokoukseen MyLCI:n kautta. 
 

4) K: Nimitämme edustajat MyLCI:n ja EMMR-järjestelmän kautta. Mitä tapahtuu, jos minun on 
vaihdettava edustaja 23. kesäkuuta jälkeen? 
V: Edustajia voidaan vaihtaa milloin tahansa tänä aikana 23. kesäkuuta 2021 asti. Koska 
äänestäminen tapahtuu virtuaalisesti, edustajia ei voida vaihtaa sen jälkeen, kun vuosikokous on 
alkanut. Tästä syystä kaikki edustajat on nimitettävä 23. kesäkuuta mennessä (kello 23:59 
Chicagon aikaa).   
 

5) K: Montako edustajaa klubillani on? 
V: Jokaisella klubilla on yksi edustaja jokaisesta 25 jäsenestä tai sen suurimmasta osasta.  Katso 
Liitteestä A edustajamäärät. Huomaa, että MyLCI ilmoittaa sinulle, kun klubisi enimmäismäärä 
edustajia saavutetaan. 
 

6) K: Voinko nimittää edustajan postitse? 
V: Ei. Edustajat on nimitettävä elektronisessa muodossa, joten lomaketta ei tarvitse lähettää 
postitse. Voit nimittää edustajan elektronisesti 23. kesäkuuta saakka (kello 23:59 Chicagon 
aikaa). 
 

7) K: Onko mahdollista täyttää uusi äänestyslippu? 



V: Ei. Virtuaalinen äänestysjärjestelmä ei salli sinun muuttaa vaalilippua sen jälkeen, kun olet 
lähettänyt sen sähköisesti. Äänestysjärjestelmän avulla näet äänestyslipun ennen sen 
lähettämistä, joten voit tarkistaa kaikki valintasi ennen lähettämistä.   
 

8) K: Onko virtuaalinen äänestysalusta turvallinen? 
V: Kyllä, äänestysalustan turvallisuuden varmistamiseksi on useita takeita. Jokaisen edustajan on 
oltava ilmoittautunut vuosikokoukseen, ennen kuin klubivirkailija voi nimittää hänet edustajaksi. 
Äänestämiseen vaaditaan jäsenen jäsennumero ja yksilöllinen sähköpostiosoite. Taustalla Lions 
Internationalin järjestelmät tarkistavat edustajan tiedot ja jokaiselle edustajalle annetaan 
yksilöllinen vahvistusnumero. Vahvistusnumero ja yksilöllinen sähköpostiosoite vaaditaan, jotta 
he ovat oikeutettuja äänestämään. 
 

9) K: Onko klubin edustajalle varaedustaja? 
V: Ei. Varaedustajaa pidetään tyypillisesti edustajan sijaisena, jos hän ei pystynyt matkustamaan 
kansainväliseen vuosikokoukseen, joten sitä ei voida soveltaa virtuaalisessa ympäristössä. Siksi 
virtuaalisen äänestyksen luonteen vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta nimittää klubin 
varaedustajaa. Klubin edustajat voidaan nimittää MyLCI:ssa 23. kesäkuuta saakka (kello 23:59 
Chicagon aikaa). 
 

10) K: Entä jos minut on nimitetty edustajaksi, mutta en saanut sähköpostia, jonka tarvitsen 
äänestämiseen? 
V: Tarkista klubipresidentiltä tai sihteeriltä, etteivät he ole nimittäneet toista jäsentä 
edustajaksi. Jos sinut on varmasti nimitetty edustajaksi, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen 
ElectionsSupport@lionsclubs.org saadaksesi apua. 
 

11) K: Voinko osallistua Nimitysistuntoon? 
V: Nimitysistuntoon osallistuminen on suositeltavaa saadaksesi lisätietoja virallisesta 
työjärjestyksestä, valtakirjojen tarkistamisesta ja äänestyksestä, kansainvälisen malli- ja 
ohjesäännön muutoksista ja pääset kuulemaan ehdokkaiden puheita. Katso lisätietoja LCICon 
2021 virtuaalisen vuosikokouksen aikataulusta. 
 

12) K: Mistä saan apua, jos minulla on kysyttävää ennen vuosikokousta? 
V:  

Jäsenpalvelukeskus 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. 
Oak Brook IL USA 60523 Sähköposti: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
Puhelin:  1+630-203-3830 
Faksi:       1+630-571-1687 

  



Liite A 
 

Kansainvälinen vuosikokous 
Klubin edustajat 

Jäseniä Edustajien 
lukumäärä 

 Jäseniä  Edustajien 
lukumäärä 

 Jäseniä Edustajien 
lukumäärä 

 1-37 1  263-287 11  513-537 21 
38-62 2  288-312 12  538-562 22 
63-87 3  313-337 13  563-587 23 
88-112 4  338-362 14  588-612 24 
113-137 5  363-387 15  613-637 25 
138-162 6  388-412 16  638-662 26 
163-187 7  413-437 17  663-687 27 
188-212 8  438-462 18  688-712 28 
213-237 9  463-487 19  713-737 29 
238-262 10  488-512 20      738+ Katso alla* 

 
Edustajien lukumäärä perustuu klubin jäsenmäärään, joka näkyy kansainvälisen päämajan 
tiedoissa sitä kuukautta edeltävän kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin vuosikokous 
pidetään. Katso Kansainvälisen mallisäännön Lukua VI, artiklaa 2 ja Hallituksen 
sääntökokoelman lukua XVII - Jäsenyys.  

*Jokaisella klubilla on oikeus yhteen edustajaan jokaisesta 25 jäsenestä tai sen 
suurimmasta osasta. 


