
Lions-Joulukortit 2017

Lions-joulukorteilla tuemme oman klubin toimintaa ja työtämme lasten ja nuorten hyväksi. 
Muistamalla ja ilahduttamalla ystäviämme aidolla joulukortilla saamme itsekin hyvän joulumielen.

www.lionsverkkokauppa.fi



PAAVO LAINE

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2017

SALLI PARIKKA WAHLBERG

JAANA AALTO

Jouluilta
Salli Parikka Wahlberg

Jouluyö
Jaana Aalto

Joulupukki
Raija Riihimäki

RAIJA RIIHIMÄKI

MINNA LEHVÄSLAIHO



Joulun iloisia yllätyksiä
Minna Lehväslaiho

100-vuotiaan leijonan joulu
Salli Parikka Wahlberg

Talitiaiset rannalla 
Paavo Laine



Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja 
nuorten hyväksi tehtävää työtä!
...ja klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuoriso-
leireihin, leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, Orkester Nordenin ja 
muuhun NSR-toimintaan. Lisää tietoa työstä ja toiminnastamme nuorten ja 
lasten hyväksi www.lions.fi. 

Ohjehinnat 
(kortit myydään kymmenen kappaleen erissä, 
personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl )
Postikortit   10 kpl   9 €
Taittokortit   10 kpl   15 €
Personoidut kortit  100 kpl  2 € / kpl

Alle 100 euron tilauksista 5 € käsittelymaksu, 
sillä jokaisesta tilauksesta maksetaan pakkaajalle ja toimittajalle.

Tervehdysteksti on: 
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Fridfull Jul och Gott Nytt År

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät 
yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 
www.lionsverkkokauppa.fi. 

Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sähköpostiosoitteella 
(löytyy vuosikirjasta) ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero 
nelinumeroisena seuraavan mallin mukaisesti:
Klubi:  LC Posio
Käyttäjätunnus:  posio@lions.fi
Salasana:  LC-0238LC
…eli klubin kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta) nelinumeroisena 
ja eteen LC- ja numeron jälkeen LC (huom. isoilla kirjaimilla LC).

Älkää vaihtako tätä oletussalasanaa, sillä lionsverkkokauppaa 
voi käyttää toisetkin klubinne jäsenet muihin tilauksiin.

Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja suurempienkin tilausten tulee 
olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville 
kahden viikon kuluessa tilausten saapumispäivästä. 

Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä sähköpostitse matti.malkia@lions.fi
tai erillisellä paperilomakkeella, joka lähetetään osoitteella 
Matti Mälkiä Soudunjärventie 2, 97900 Posio tai Vieno Jantunen, 
Punerijärvenpolku 25,  14810 Tuulos,  sähköpostitse vieno.jantunen@lions.fi. 

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa. Suomen 
Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa 
ohjataan nuorten turvallisen elämän rakentamiseen ja syrjäytymisen ehkäise-
miseen. Klubien saama osuus käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään 
työhön.

Lisätietoja 
Matti Mälkiä

korttityöryhmän puheenjohtaja

matti.malkia@lions.fi 

040 766 6650

Vieno Jantunen

vieno.jantunen@lions.fi

040 578 3631

Suomen Lions-liitto

010 501 4500

Varainhankintatoimiala 
puheenjohtaja
Torsti Ruokoski

torsti.ruokoski@lions.fi 

040 5362 600


