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LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2018

JAANA AALTO

Jouluna savusaunaan / På julen i rökbastun  
Pirjo Koskenrouta

Hevosella joulukirkkoon / Julkyrkan kallar
Raija Riihimäki

Lumiukko / Snögubbe
Päivi Mansikka-aho

RAIJA RIIHIMÄKI

Iloista Joulua!

PÄIVI MANSIKKA-AHO

MINNA L. IMMONEN

PIRJO KOSKENROUTA

EI TERVEHDYSTÄ PAINETTUNA -
VOIT KIRJOITTAA SELLAISEN ITSE



LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2018

Sininen hetki / En blå stund
Jaana Aalto

Iloa sinulle / Njut av julen
Päivi Mansikka-aho

Joulumuori ja kissa / Julgumma med katt
Minna L. Immonen
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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, 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

Kaikkiin tilauksiin tulee 3 € käsittelymaksu.  

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

Tervehdystekstitön kortti, Lumiukko. Voit kirjoittaa oman joulutervehdyksesi 

korttiin. Det här kortet finns bara på finska.

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. 
Numeron jälkeen kirjoita vielä LC. Huomaa, että salasanassa kaikki kirjaimet 
ovat isoja ja kaikki merkit kirjoitetaan peräkkäin ilman välilyöntejä.

Käyttäjätunnus: klubisinimi@lions.fi esim. aura.sisu@lions.fi 
  tai humppila@lions.fi
Salasana: LC-0123LC (tämä on malli salasanan muodostamiseksi)

Älkää vaihtako klubin salasanaa, 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 osoitteessa torsti.
ruokoski@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 
Hannele Tanner-Penttilä 

hannele.tanner-penttila@lions.fi

0400 320753

Suomen Lions-liitto

010 501 4500

 
Torsti Ruokoski

torsti.ruokoski@lions.fi 

040 5362 600


