
 
PIIRIKUVERNÖÖRIN VÄLIAIKAINEN EROTTAMINEN 
 

Piirikuvernöörin väliaikaista erottamista koskevat pyynnöt voidaan esittää, jos 
piirikuvernöörin virassa oleva henkilö ei suorita piirikuvernöörin tehtäviä ja/tai hän on 
rikkonut vakavasti jotakin kansainvälisen, moninkertaispiirin ja/tai piirin sääntöä tai 
kansainvälisen hallituksen toimintatapaa ja tämä teko on sellainen, joka vaikuttaa 
piirikuvernöörin kykyyn johtaa piiriä tehokkaasti.  Piirikuvernöörin väliaikainen erottaminen 
merkitsee, että hän menettää kaikki piirikuvernöörin oikeudet ja etuoikeudet sekä 
velvollisuudet.   
 
1. Sellaisessa epätavallisessa tilanteessa, jossa on tarpeen ryhtyä välittömiin toimiin, jotta 

estetään vahingot järjestön jäsenille tai yleisölle, jos on tarvetta suojella järjestön imagoa 
tai jos piirikuvernööri on rikkonut vakalla tavalla kansainvälistä ohjesääntöä tai 
hallituksen sääntöjä ja seurauksena on piirikuvernöörin menettämä kyky johtaa piirin 
hallinnoimista, piirikuvernööri voidaan erottaa määräaikaisesti ohjesääntötoimikunnan 
päätöksellä kun asiasta on neuvoteltu järjestön asianajajan kanssa.  Kansainvälinen 
hallitus käsittelee piirikuvernöörin väliaikaisen erottamisen seuraavassa hallituksen 
kokouksessa tai mahdollisesti aikaisemmin kuten tässä on mainittu.  
 

2. Tämän säännön mukaisesti hyvässä asemassa oleva lionsklubi voi lähettää kirjallisen 
pyynnön lakiasiain jaostoon.  Pyynnön mukana tulee olla kanteeseen osallistuvien piirin 
hyvässä asemassa olevien klubien enemmistön päätös, jolla tuetaan tämän kanteen 
jättämistä.  Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan ja kansainvälisen hallituksen tulee käsitellä 
pyyntö seuraavien ehtojen mukaisesti: 

 
a. Samaan asiaan liittyvää riidanratkaisumenettelyä tai oikeusjuttua ei ole aloitettu, joka 

koskee samaa piirikuvernööriä. 
 

b. Ensimmäisen käsittelypyynnön mukana tulee lähettää kopio valituksesta, jossa 
selitetään valituksen syyt ja kaikki asiaa tukevat asiakirjat.   
 

c. Piirikuvernöörin tulee lähettää vastaus tähän valitukseen sekä kaikki sitä tukevat 
asiakirjat kirjallaisen lakiasiain jaostoon viidentoista (15) päivän kuluessa 
alkuperäisen valituksen vastaanottamisesta.   
 

d. Valitukset tehneet klubit ja piirikuvernööri ovat vastuussa kopion lähettämisestä 
valituksesta/vastauksesta ja niitä tukevista asiakirjoista toiselle osapuolelle samaan 
aikaan ja samalla toimitustavalla kuin millä ne lähetetään lakiasiain jaostoon.  
 

e. Kaikki asiakirjat ja niihin liittyvät jäljennökset on lähetettävä järjestön lakimiehen 
toimistoon jaettavaksi sääntö- ja ohjesääntötoimikunnalle ja kansainvälisen 
hallituksen jäsenille.   

 



f. Ellei erikseen ole mainittu, sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan puheenjohtaja tai 
kansainvälinen hallitus voi lyhentää tai pidentää kaikkia tässä mainittuja 
aikarajoituksia, jos siihen on olemassa hyvä syy.   

 
g. Piirikuvernöörin erottamispyyntö, kaikki kirjalliset lisäväitteet ja asiakirjat, jotka 

kaikki osapuolet ovat lähettäneet, käsitellään sääntö- ja ohjesääntötoimikunnassa ja 
hallituksen kokouksessa ja kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kokouksesta, ne 
antavat päätöksen erottamisesta.  Kansainvälisen hallituksen päätös on lopullinen ja 
kaikkia osapuolia sitova. 

 
h. Kansainvälisen hallituksen jäsen (tai sen edustaja) voi pyytää asian käsittelyä sääntö- 

ja ohjesääntötoimikunnan puheenjohtajan hyväksynnällä. 
 
i. Hallituksen sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan puheenjohtaja voi hylätä valituksen, jos 

se ei noudata tässä mainittuja toimintasääntöjä tai jos siitä puuttuu selvät todisteet 
mistään tehdyistä virheistä.  

 
3. Sellaisessa tapauksessa kun piirikuvernööri erotetaan tämän säännön mukaisesti, sääntö- 

ja ohjesääntötoimikunnan ja kansainvälisen hallituksen jäsenet tarkistavat tilanteen 
jokaisessa hallituksen kokouksessa piirikuvernöörin väliaikaisen erottamisen aikana ellei: 

 
a. Välikaista erottamista seuraa lopullinen erottaminen hallituksen päätöksellä 

kansainvälisten ohje- ja mallisääntöjen mukaisesti;  
 

b. Väliaikaista erottamista seuraa piirikuvernöörin erottaminen hänen omasta klubista;   
 

c. Piirikuvernööri itse eroaa virasta; tai 
 

d. Piirikuvernöörin virkakausi päättyy. 
 

Mikään kohta tässä säännössä ei korvaa erottamiskäytäntöä, joka on esitetty Luvussa V, 
kohdassa 9 kansainvälisessä säännössä.  
 
 
 


