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Tietoa valtuutetuista äänestäjistä 
 
Vahvistettu lista valtuutetuista jäsenistä näyttää tiedot piirin/moninkertaispiirin jokaisen klubin jäsenistä, 
jotka ovat olleet jäseninä vähintään yhden vuoden ja yhden päivän, sen kuun ensimmäisestä päivästä 
lukien joka seurasi kuukautta, jolloin piirinne vuosikokous viimeksi pidettiin. Käytä tätä listaa 
määritellessäsi kuinka monta hyvässä asemassa olevaa äänioikeuden omaavaa edustajaa kullakin 
klubilla on tulevassa vuosikokouksessanne. 

Edustajat niistä klubeista joilla on maksamattomia maksuja Lions Clubs Internationalille (LCI) eivät voi 
äänestää elleivät he pysty sitä ennen esittämään maksukuittia tai muuta tositetta siitä, että maksut on 
suoritettu velasta, joka näkyy sarakkeessa "F".  Klubit voivat saavuttaa hyvän aseman suorittamalla 
velkana olevat maksunsa, ja niitä voidaan maksaa siihen saakka, kun jäljellä on viisitoista (15) päivää 
ennen kuin valtakirjojen tarkastus ao. vuosikokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy. Maksut, 
jotka saadaan alle 15 päivää ennen valtakirjojen tarkistamista eivät tule muuttamaan klubin 
äänioikeutettujen lukumäärää. Noudata normaaleja maksuohjeita. Toimita nämä maksutositteet 
välittömästi kansainväliseen päämajaan jotta maksut voidaan merkitä kyseisten klubien hyväksi. 
Maksuohjeet löytyvät LCI:n verkkosivuilta. Voit soittaa Receivable & Club Account Services -osastoon 
numerossa 630-203-3810 viimeistään 15 päivää ennen vuosikokousta saadaksesi tiedot klubien 
lähettämistä maksuista. Mahdollisimman pikaiset yhteydenotot auttavat maksuongelmien 
selvittämisessä. 

Huomaathan, että mikä tahansa klubi jonka oikeudet on määräaikaisesti pidätetty (financial 
suspension) ennen toisen jäsenlaskutuskauden (tammikuusta kesäkuuhun) tiliraportin julkaisemista, 
tulee hoitaa vanhat maksamattomat maksut kokonaisuudessaan sekä toisen laskutuskauden 
jäsenmaksut ennen kun klubi voidaan palauttaa hyvään asemaan. Tämä summa näkyy sarakkeessa 
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”F” - ”Maksettava summa ennen kuin äänioikeus myönnetään” (Amount Required to be Paid in Order to 
Vote). Kaikkien klubien tulee maksaa kaikki maksut kokonaisuudessaan ennen kuin ne voivat äänestää 
piirin (yksittäis-, osa-, siirtymäkauden ja moninkertaispiirin) vuosikokouksissa. Hyvä asema voidaan 
varmistaa soittamalla Receivable & Club Account Services -osastoon numerossa 630-203-3810. 

Sarake “A” listalla kertoo äänioikeuden statuksen (Voting Status). Äänioikeus (Voting Status)* 
merkitään seuraavalla tavalla:  

1 Hyvä asema 
2 Status Quo 
3 Klubi erotettu taloudellisista syistä 
4 Maksu vaaditaan hyvään asemaan pääsemiseksi 
**   “F” -sarakkeessa annettu summa tulee maksaa ennen kuin klubi voi äänestää 
# Hyväksyntä äänestämistä varten tulee saada kansainvälisestä päämajasta 
 

 
Kansainväliset ohjesäännöt, Luku IX, jae 3 - Klubin edustajakaava 
Kansainvälisten ohjesääntöjen, Luku IX, jae 3 määrittelee edustajien kelpoisuuden seuraavalla tavalla:  

Jokainen tämän järjestön perustamiskirjan saanut klubi, joka on hyvässä 
asemassa sekä järjestöön että piiriinsä (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiiri) 
nähden, on oikeutettu valtuuttamaan piirinsä (yksittäis-, osa- ja moninkertais-) 
vuosikokoukseen yhden (1) edustajan ja yhden (1) varaedustajan jokaista 
kymmentä (10) jäsentä kohden, jotka ovat olleet klubissa jäseninä vähintään 
vuoden ja päivän, tai tämän luvun suurempaa osaa kohden sen jäsenmäärän 
mukaan, joka on kansainvälisen toimiston kirjoissa sen kuukauden ensimmäisenä 
päivänä, joka edeltää piirikokousta tai vuosikokousta, KUITENKIN NIIN, että 
jokaisella tällaisella klubilla on vähintään yksi (1) edustaja ja yksi (1) varaedustaja, 
ja LISÄKSI SALLIEN jokaisen piirin (yksittäis-, osa- ja moninkertais-) harkintansa 
mukaan, mikäli piirin sääntö ja ohjesäännöt sen sallivat, antaa erikseen entiselle 
piirikuvernöörille joka on jäsenenä jossakin tähän piiriin kuuluvassa klubissa, 
valtuutetun edustajan oikeudet riippumatta siitä klubin edustajien luvusta, joka 
määräytyy kuten edellä esitettiin. 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. Tässä pykälässä 
mainittu suurempi osa tarkoittaa vähintään viittä (5) jäsentä. Jokainen klubi, joka 
on hiljattain perustettu, ja jokainen muu perustamiskirjan saanut klubi, joka ottaa 
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uusia jäseniä ennen piirikokouksen alkamista, saa valtuuttaa edustajia niiden 
jäsenien perusteella, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän. Klubi 
saavuttaa hyvän aseman suorittamalla velkana olevat maksunsa, ja niitä voidaan 
maksaa siihen asti, kun jäljellä on viisitoista (15) päivää ennen kuin valtakirjojen 
tarkastus ao. kokousta koskevien sääntöjen mukaan päättyy." 
 
 

Kansainvälinen hallitus on antanut seuraavat selvennykset tähän sääntöön erityistapauksissa: 

• Siirtojäsen lasketaan jäseneksi klubin oikeutettujen edustajien määrän laskemisessa, jos 
siirtojäsen on ollut vastaanottavan klubin jäsen vähintään yhden vuoden ja yhden päivän. 

• Uudelleen liittynyt jäsen  lasketaan jäseneksi klubin oikeutettujen edustajien määrää 
laskettaessa, edellyttäen että uudelleen liittynyt jäsen on ollut tuon klubin jäsen vähintään 
vuoden ja päivän kokonaisjakson tai -jaksot. 

• Vasta perustetulla klubilla on oikeus yhteen edustajaan ja yhteen varaedustajaan, kunnes sen 
perustamisesta on kulunut vuosi ja päivä. Sen jälkeen sen edustajien määrä perustuu niiden 
jäsenien määrään, jotka ovat olleet klubissa vuoden ja päivän. 

• Status quosta tai määräaikaisesta erottamisesta vapautettujen klubien edustajien määrä 
perustuu niiden edustajien määrään, jotka ovat olleet klubissa vähintään vuoden ja päivän 
status quosta tai määräaikaisesta erottamisesta vapautumisen aikaan. Status quosta tai 
määräaikaisesta erottamisesta vapautetulla klubilla on kuitenkin oikeus vähintään yhteen 
edustajaan ja yhteen varaedustajaan. 

 
Kansainvälisen hallituksen sääntökokoelma, Luku V, Kappale B 1 - Hyvä asema  
Kansainvälisen hallituksen sääntökokoelmassa määritellään "Hyvässä asemassa olevat klubit" joka 
pätee klubien edustajien laskukaavaan.  

1) Hyvä asema 
Klubi on hyvässä asemassa kun: 
a) Sitä ei ole asetettu "status quoon tai erotettu taloudellisista syistä";  
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b) Sen toiminta noudattaa kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöä sekä kansainvälisen 
hallituksen päätöksiä;  

c) Se on:  
1) Maksanut kuluvan maksukauden kansainväliset ja piirin (yksittäis-, osa- ja 

moninkertaispiirin) jäsenmaksut;  
2) Sillä ei ole maksamattomia kansainvälisiä maksuja yli US$10; ja  
3) Sillä ei ole yhdeksänkymmentä (90) päivää tai sitä kauemmalta ajalta 

maksamattomia laskuja Lions Club Internationalille, jotka ovat yli US$50.  
 
Kiistanalaisissa tapauksissa Lions Clubs Internationalilla on oikeus päättää, onko klubi ”hyvässä 
asemassa” vai ei. 

 
Kansainväliset ohjesäännöt, Luku VI, jae 5 - Valtakirjalla äänestäminen 

“Edustajan puolesta valtakirjalla äänestäminen on kielletty klubin, piirin (yksittäis- 
ala- ja moninkertais-) ja järjestön asioissa.” 
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Esimerkkejä edustajakaavasta 
Seuraavat esimerkit osoittavat miten edustajien valintamenetelmää sovelletaan: 

 
Esimerkki 1. Piiri pitää piirikokouksensa huhtikuussa 2016. Piirin lionsklubilla on 25 jäsentä, jotka ovat 

olleet jäseninä vähintään yhden vuoden ja päivän kuten näkyy kansainvälisissä tiedoissa 
1. maaliskuuta 2016. Klubilla on oikeus kolmeen (3) edustajaan ja kolmeen (3) 
varaedustajaan piirin vuosikokouksessa. 

 
Esimerkki 2. Piiri pitää piirikokouksensa huhtikuussa 2016. Lionsklubi, jolla on 23 jäsentä otti kaksi (2) 

uutta jäsentä maaliskuussa 2015 ja raportoi uudet jäsenet maaliskuun 2015 
jäsenilmoituksella, joka arkistoidaan kansainvälisessä päämajassa 1. huhtikuuta 2015. 
Klubilla on oikeus kahteen (2) edustajaan ja kahteen (2) varaedustajaan piirin 
vuosikokouksessa. Vaikka klubilla olikin 25 jäsentä piirikokouksen aikaan huhtikuussa 
2016, uudet jäsenet eivät ole olleet klubin jäseninä yhtä vuotta ja päivää, kuten 
kansainvälisen toimiston tilastot osoittavat 1. maaliskuuta 2016. 

 
Esimerkki 3. Piiri pitää vuosikokouksensa 15. huhtikuuta 2016. Klubissa on 23 jäsentä ja se otti kaksi 

uutta jäsentä jäseniksi 31. maaliskuuta 2015. Uudet jäsenet ilmoitettiin klubin 
maaliskuun 2015 jäsenilmoituksessa ja tiedot lisättiin kansainvälisessä päämajassa 5. 
huhtikuuta 2015. Klubilla on oikeus kahteen (2) edustajaan ja kahteen (2) 
varaedustajaan piirin vuosikokouksessa 2016. Vaikka klubilla olikin piirikokouksen 
aikaan 25 jäsentä, jotka olivat olleet jäseniä vuoden ja päivän, vain 23 näistä jäsenistä 
oli ollut klubissa vuoden ja päivän kansainvälisen toimiston maaliskuun 1. päivän, 2016 
tilastoissa. 

 
Esimerkki 4. Piiri pitää vuosikokouksensa 15. huhtikuuta 2016. Klubissa on 23 jäsentä ja se otti kaksi 

(2) uutta jäsentä 1. helmikuuta 2015 ja raportoi uudet jäsenet helmikuun 
jäsenilmoituksella, joka arkistoidaan kansainvälisessä päämajassa 5. maaliskuuta 2015. 
Klubilla on oikeus kolmeen (3) edustajaan ja kolmeen (3) varaedustajaan piirin 
vuosikokouksessa. 1. maaliskuuta 2016 kansainvälisen toimiston tilastoissa klubissa on 
25 jäsentä, jotka ovat olleet jäseniä vähintään vuoden ja päivän, kuten kansainvälisen 
toimiston tilastot osoittavat sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka edeltää 
kuukautta, jolloin piirikokous pidetään. 

  

VoteInfo_FI 
5 

 



Sallitut edustajat moninkertaispiirin/piirin vuosikokoukseen 
 

Jäsenyys 
Sallittu 

delegaattimäärä 

1-14 1 

15-24 2 
25-34 3 
35-44 4 
45-54 5 
55-64 6 
65-74 7 
75-84 8 
85-94 9 

95 -104 10 
105-114 11 
115-124 12 
125-134 13 
135-144 14 
145-154 15 
155-164 16 
165-174 17 
175-184 18 
185-194 19 
195-204 20 
205-214 21 
215-224 22 
225-234 23 
235-244 24 
245-254 25 
255-264 26 
265-274 27 
275-284 28 
285-294 29 
295-304 30 

 

Edustajien määrä perustuu klubin jäsenmäärään, joka näkyy kansainvälisen päämajan tiedoissa 
vuosikokouksen pitokuukauden edellisen kuukauden ensimmäisenä päivänä kuten on määritelty 
Luvussa IX, kohdassa 3 Kansainvälisessä mallisäännössä ja luvussa XVII - Jäsenyys, kappale A.3. 
hallituksen sääntökokoelmassa. 
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