
Lionsjulkorten 2017

Med Lionsjulkorten stöder vi den egna klubbens verksamhet och vårt arbete för barn och ungdomar.

Genom att komma ihåg och glädja våra vänner med ett äkta julkort ger vi också oss själva ett gott julhumör.

www.lionsverkkokauppa.fi



PAAVO LAINE

LIONSFÖRBUNDETS JULKORTSSORTIMENT 2017

SALLI PARIKKA WAHLBERG

JAANA AALTO

Julkvällen 
Salli Parikka Wahlberg

Julnatten
Jaana Aalto

Julgubben
Raija Riihimäki

RAIJA RIIHIMÄKI

MINNA LEHVÄSLAIHO



Julens glada överraskningar 
Minna Lehväslaiho

100-åriga lejonets jul 
Salli Parikka Wahlberg

Talgoxarna på stranden 
Paavo Laine



Med Lions julkort stöder man  arbetet för 
barn och ungdomar!

... och klubbarna får behålla hälften av intäkterna för att stöda det 
lokala ungdomsarbetet.
Resten av kortintäkterna används bl.a. för ungdomsutbyte, distriktens ung-
domsläger, Leo-verksamheten, evenemanget Ungdomens Arena, Orkester 
Nordens och övrig NSR-verksamhet. Ytterligare information om vår verksamhet 
för unga och barn på www.lions.fi.

Riktpris
(kort säljs i partier på tio kort, 
minimibeställning för personifierade kort är 100 st.)
Postkort  10 st.  9 €
Dubbla kort  10 st.  15 €
Personifierade kort  100 st.  2 € / st.

På beställningar under 100 euro tillkommer en expeditionsavgift på 5 euro 
därför att man för varje beställning betalar paketerare och leverantör.

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

Beställning av kort
Klubbarnas kortansvariga samlar in det antal kort klubbarna beställt 
och gör en egen sambeställning via Finlands Lionsförbunds nätbutik 
www.lionsverkkokauppa.fi. 

Man loggar in på näthandeln med KLUBBENS e-postadress
(hittas i årsboken) och med lösenord som är klubbens
inhemska fyrsiffriga nummer enligt följande modell:
Klubb:  LC Posio 
Användarnamn:  posio@lions.fi 
Lösenord:  LC-0238LC 
… d.v.s. klubbens inhemska fyrsiffriga nummer (hittas i årsboken) 
och framför LC- och efter numret LC (obs. med stora bokstäver LC).

Byt inte ut det här standardlösenordet då även andra av medlemmarna
i er klubb kan använda nätbutiken för andra beställningar.

Minimiantal för enskilda kort är 10 st. och även större beställningar bör per 
kort vara delbart med 10. Beställningarna levereras till klubbens kortansvariga 
inom två veckor från det beställningen inkommit.

I undantagsfall kan beställning göras med e-post till matti.malkia@lions.fi 
eller på skild pappersblankett, som sänds till Matti Mälkiä Soudunjärventie 
2, 97900 Posio eller till Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810 Tuulos, 
e-post vieno.jantunen@lions.fi.

Fakturering av korten
Klubbarnas kortansvariga samlar in betalning för sålda kort i klubbarna. Fin-
lands Lionsförbund fakturerar klubbarna på 50 % av kortens riktpris. Den del 
förbundet får dirigeras till arbetet för att stöda en trygg uppväxt för unga och 
för att förhindra marginalisering. Klubbarnas egen andel används för arbete 
för barn och ungdom.

Tilläggsuppgifter
Matti Mälkiä
Ordförande för kortarbetsgruppen
matti.malkia@lions.fi 
040 766 6650

Vieno Jantunen
vieno.jantunen@lions.fi
040 578 3631

Finlands Lionsförbund rf
010 501 4500

Medelanskaffningsbranschens
ordförande
Torsti Ruokoski
torsti.ruokoski@lions.fi
040 5362 600


