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Arvoisat  Lion presidentit ja klubi-sähköpostin vastaanottajat 
 

Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa Lions-joulukorteista. Perinteiset Lions-joulukortit sopivat jokaiselle Lions 
klubille ja jokaisen leijonan käytettäviksi. Tiedän, että jokaisesta klubista löytyy leijonia, jotka haluavat lähettää 
järjestömme omia joulukortteja ja antaa siten oman tukensa nuorille. Varmasti on paljon myös sellaisia yrityksiä 
ja yhteisöjä, jotka haluavat käyttää näitä yrityksen omalla logolla ja personoidulla tekstillä varustettuja 
joulukortteja. Jos klubissanne on puolisotoimintaa, pyydämme teitä kertomaan näistä joulukorteista heillekin 
ja antamaan heillekin tämän materiaalin, sillä kokemukseni mukaan usein sieltä löytyvät ne parhaat 
joulukorttiasiantuntijat ja innokkaimmat tilaajat. 
 
Tänä vuonna emme enää lähetä klubeille erikseen kirjepostina esitettä tämän joulun joulukorteista ja 
mallikortteja.  Kuvat ja tiedot korteista löytyy uudesta vuosikirjasta sekä Lion-lehden elokuun numerosta 
 
Lions-joulukorteilla saatavalla tuotolla rahoitetaan klubien ja Lions-liiton nuorisotyötä. Korttien myynnin 
tuotosta puolet jääkin klubin oman nuorisotyön hyväksi. Korttivalikoimassa on kuusi erilaista korttiaihetta, 
joita kaikkia saa sekä posti-, taitto- että personoituina (yritys)kortteina. Kortit myydään kymmenen 
kappaleen erissä ja erän ohjehinta on taittokorteilla 15 € sisältäen kuoren ja postikorteilla 9 €. Personoituja 
kortteja (yrityskortteja) on tilattava vähintään 100 kpl ja niiden hinta on 2 € / kpl. Klubien liitolle maksama hinta 
on puolet ohjehinnasta.  
 
Jos klubissanne ei jo ole joulukorttivastaavaa, nimetkää sellaiseksi aktiivinen jäsen ja välittäkää tämä kirje ja 
liitteenä oleva tilauslomake hänelle. Hän kerää klubissanne teidän tilauksenne tilauslomakkeelle ja tekee 
tilauksenne Lionsverkkokaupassa osoitteessa: 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). 
 
Vain kirjautumalla klubin tunnuksilla verkkokauppaan, saa klubi kortit klubeille tarkoitetulla 
myyntihinnalla.  
 
Tilaaminen verkkokaupasta on helppoa ja muistakaa, että piirien palvelu- ja varainkeräysvastaavat ja 
Joulukorttityöryhmä on apunanne, jos tilausten kanssa on ongelmia. Jos tilaaminen verkkokaupan kautta 
tuntuu ongelmalliselta, tilauksen voi tehdä sähköpostitse tai kirjeitse korttiesitteen mukaisesti. 
 
Kortit toimitetaan postitse tilauksen yhteydessä annettuun toimitusosoitteeseen. Kortit maksetaan klubin 
aktiviteettitilille jolta rahastonhoitaja maksaa Lions-liitolta saamansa laskun mukaisen summan (puolet 
korttituotosta) liiton tilille laskun viitenumeroa käyttäen. 
 
Lisätietoa Lions-liiton kotisivuilta www.lions.fi ja verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi 
 

Ilahduttakaa ystäviänne aidoilla Joulukorteilla - Tuette nuorten ja lasten hyväksi tehtävää työtä - saatte 50 % 

myyntituotosta oman klubinne avustustoimintaan - Saatte samalla hyvän Joulumielen. 

 
Matti Mälkiä 
Korttityöryhmän pj 
matti.malkia@lions.fi 
040 766 6650 
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