LIONS JOULUKORTIT
2014

Lions-joulukorteilla:

• Tuet oman klubisi toimintaa ja

•

yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi
Ilahduta ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesi
www. lionsverkkokauppa.fi

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2014

OSMO ”OMPPU” OMENAMÄKI
Osmo ”Omppu” Omenamäki on helsinkiläinen graafikko, joka on piirtänyt
postikortteja 60-luvun puolesta välistä
saakka. Postikorttien lisäksi Omenamäki
on tullut tunnetuksi postimerkeistään.
Omenamäki pyrkii töissään toteuttamaan hauskoja ideoita sisältäviä aiheita.

JAANA AALTO
Jaana Aalto on hämeenlinnalainen
freelance-graafikko, korttitaiteilija, jota
työtä hän on tehnyt 30 vuotta. Hänen
korttikuvituksissaan luonto-aiheet ovat
lähellä hänen sydäntään ja joulukorteissa etenkin aidon talvisen tunnelman
luominen.

”MAIKKI” MAIJA-LIISA PARKKILA
Pohjalainen Reisjärvellä työskentelevä
taiteilija “Maikki” Maija-Liisa Parkkila
maalaa joulukorteissa tunnelmallista
perinteistä joulua ja luontoa. Suuren
yleisön tietoisuuteen hän tuli voitettuaan tunnetun hyväntekeväisyysjärjestön “kaunein joulukortti” äänestykset
2002 ja 2003 kuvitustensa alkuaikoina.
Lisäksi maalaa ja opettaa akvarellia.

Revontuli/Norrsken
Jaana Aalto

Joulusauna kutsuu/Julbastun väntar
”Maikki” Parkkila

Jouluaamun retki/Slädtur på juldagsmorgon
”Maikki” Parkkila

Kynttiläkaksoset/Tvillingljusen
Osmo Omenamäki

Tonttu/Tomten
Jaana Aalto

Joulun maisemassa/I jullandskapet
Osmo Omenamäki

LIONS-JOULUKORTEILLA TUETAAN NUORTEN JA
LASTEN HYVÄKSI TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ!
…ja klubeille jää puolet tuotosta, jonka käytöstä klubi päättää itse.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien
nuorisoleireihin, Leo-nuorisotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaa,
SKEBA-nuorisobändiskabaan, Orkester Nordenin 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
8€
Taittokortit
10 kpl
15 €
Personoidut kortit
100 kpl
2 € / kpl
Alle 100 euron tilauksista peritään 5 € käsittelymaksu.
Tervehdysteksti on suomeksi ja ruotsiksi.

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät
yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta
www.lionsverkkokauppa.fi. 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 erillisellä paperilomakkeella,
joka lähetetään osoitteella Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810
Tuulos.

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 ehkäisemiseen. Klubit saavat päättää itse oman osuuden
käytöstä.

Lisätietoja
Matti Mälkiä
korttityöryhmän puheenjohtaja
matti.malkia@lions.fi
040 766 6650
Vieno Jantunen
korttityöryhmän jäsen
vieno.jantunen@lions.fi
050 578 3631
			
Sari Pirinen
palvelu- ja varainhankintasihteeri
sari.pirinen@lions.fi
09 565 5916

