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Lions-joulukortit
tuottoisaa varain-
hankintaa klubeille!
Tuotto 50 % myynnistä.
Tarttukaa tilaisuuteen!

Yhteistyössä koulujen
ja liikkeiden kanssa
voidaan nuorisotyötä tukea 
entistä enemmän!

Lions-joulukorteilla 

tuemme oman klubin 

toimintaa ja työtämme 

lasten ja nuorten hyväksi. 

Muistamalla ja 

ilahduttamalla 

ystäviämme 

aidolla joulukortilla 

saamme itsekin 

hyvän joulumielen.



LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2019

TARU RANTALA

Puuroa pöytään! / Gröt på bordet! 
Pirjo Koskenrouta

Sydämellistä joulua! / Hjärtlig jul! 
Taru Rantala

Perillä / Framme
Päivi Mansikka-Aho

Jouluriemu | Julefröjd
Päivi Mansikka-Aho

Joulun valot syttyvät / Juleljusen tänds
Päivi Mansikka-Aho

Tontun tupa / Tomtens stuga
Yrjö Huusko

PÄIVI MANSIKKA-AHO

YRJÖ HUUSKO

PIRJO KOSKENROUTA

TILA
U

SO
H

JEET

Kaikkia korttimalleja voi tilata 
postikortteina ja taittokortteina.

Personoidut kortit ovat taittokortteja, joihin saa 
painatetuksi haluamansa tekstin sekä logon.
Nämä kortit ovat oivallisia yritysten ja 
yhdistysten joulutervehdyksiin!  

Personoiduista korteistakin klubeille jää 
puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. 



...ja klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuoriso-
leireihin, leotoimintaan, Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan. 
Lisää tietoa työstä ja toiminnastamme nuorten ja lasten hyväksi www.lions.fi. 

Ohjehinnat 
Kortit myydään kymmenen kappaleen erissä. Erässä kaikki kortit ovat samanaiheisia.

Personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl 
(personoituun korttiin voi toimittaa itse haluamansa tekstin ja logon )

Postikortit   10 kpl   9 €
Taittokortit   10 kpl   15 €
Personoidut kortit  100 kpl  2 € / kpl

Kaikkiin tilauksiin tulee 3 € käsittelymaksu. 

Tervehdysteksti: 
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 ja salasanalla, joka 
muodostetaan klubin kotimaisesta jäsennumerosta. Sähköpostiosoite ja numero 
löytyvät klubin sihteeriltä tai osoitteesta www.lions.fi/rekisteri/

Salasana on nelinumeroinen ja muodostetaan LC-kirjaimista ja jäsennumerosta 
nelinumeroisena lisäämällä alkuun tarvittaessa nollia. Kirjoita numeron jälkeen 
vielä LC. Huomaa, että salasanassa kaikki kirjaimet ovat isoja ja kaikki merkit 
kirjoitetaan peräkkäin ilman välilyöntejä.

Esimerkki käyttäjätunnuksesta ja salasanan muodostamisesta:
Käyttäjätunnus: klubisinimi@lions.fi  esim. turku.linna@lions.fi  
  tai humppila@lions.fi
Salasana: LC-0123LC 
 (käytä klubisi kotimaista jäsennumeroa ja tarvittavaa määrää nollia, 
 jotta numerosta tulee nelinumeroinen)

Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja suurempienkin tilausten tulee 
olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville n. 
viikon kuluessa tilausten saapumispäivästä. Tehkää tilaus viimeistään 15.11.2019 
niin toimitukset ehtivät ajoissa perille jaettaviksi klubilaisille ja postitettaviksi 
edullisemmalla postimaksulla.

Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteessa 
hannele.tanner-penttila@lions.fi

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

Lisätietoja 
Hannele Tanner-Penttilä 
hannele.tanner-penttila@lions.fi
0400 320753

Torsti Ruokoski
040 5362 600

Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten 
hyväksi tehtävää työtä!

Klubin salasana on kaikille 
klubilaisille sama. Sitä ei saa 
vaihtaa omiin tunnuksiin, 
koska se estää muilta 
verkkokaupan käytön!

Varmista, että 
toimitusosoitteessa on oikean 
henkilön puhelinnumero. 
Posti ilmoittaa paketin 
saapumisesta tekstiviestillä. 
Posti säilyttää pakettia 
nykyään vain viikon. Sen 
jälkeen se palautetaan.

Valitse maksutavaksi 
aina LASKU, vain silloin 
klubi saa 50% alennuksen 
korteista.


