
LIONS JULKORT
2014

Med Lions julkort:

• Stöder Du Din egen klubbs verksamhet och

vårt gemensamma arbete för barn och ungdom

• Glädjer Du Dina vänner och får samtidigt själv ett gott julsinne

www. lionsverkkokauppa.fi
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JAANA AALTO
JA är en frilancegrafiker, kortkonstnär 
från Tavastehus, en verksamhet hon 
sysslat med i 30 år. I hennes kortil-
lustrationer ligger naturmotiv hennes 
hjärta nära och i sina julkort vill hon 
skapa äkta vinterstämning.

”MAIKKI” MAIJA-LIISA PARKKILA
M M-LP är en österbottnisk konstnär 
som verkar i Reisjärvi. I sina julkort åter-
ger hon stämningsfull traditionell jul och 
natur. Känd för allmänheten blev hon 
efter att i början av sin konstnärsbana 
i en känd välgörenhetsorganisation ha 
vunnit omröstningen om de vackraste 
julkorten 2002 och 2003. Dessutom 
målar hon och lär akvarellmålning. 

OSMO ”OMPPU” OMENAMÄKI
OOO grafiker från Helsingfors har teck-
nat postkort sedan mitten av 60-talet. 
Han är känd såväl för sina postkort som 
frimärken. O försöker i sina arbeten 
återge motiv med roligt innehåll. 

LIONSFÖRBUNDETS JULKORTSSORTIMENT 2014

Norrsken/Revontuli
Jaana Aalto

Slädtur på juldagsmorgon/Jouluaamun retki
”Maikki” Parkkila

Julbastun väntar/Joulusauna kutsuu
”Maikki” Parkkila



LIONSFÖRBUNDETS JULKORTSSORTIMENT 2014

I jullandskapet/Joulun maisemassa
Osmo Omenamäki

Tvillingljusen/Kynttiläkaksoset
Osmo Omenamäki

Tomten/Tonttu
Jaana Aalto
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MED LIONS JULKORT STÖDS ARBETE 
FÖR BARN OCH UNGDOM

... och klubbarna får behålla hälften av intäkterna, 
om vilken klubben själv besluter.
Resten av kortintäkterna används bl.a. för ungdomsutbyte, distriktens 
ungdomsläger, Leo-verksamhet, evenemanget Ungdomens Arena, SKE-
BA-tävling för ungdomsband, Orkester Nordens verksamhet. Mera upp-
gifter om vår verksamhet för unga och barn på www.lions.fi. 

Riktpriser
(kort säljs i partier på tio kort, minimibeställning för personifierade kort 
är 100 st)
Postkort 10 st 8 €
Dubbla kort 10 st 15 €
Personifierade kort 100 st 2€/st

För beställningar under 100 € debiteras en expeditionsavgift på 5 €.

Hälsningstext på finska och svenska.

Beställning av kort
Klubbarnas kortansvariga samlar in det antal kort klubbarna beställt 
och gör en egen sambeställning via Finlands Lionsförbunds näthandel 
www.lionsverkkokauppa.fi. Minimiantal för enskilda kort är 10 st och 
större beställningar bör vara delbart med 10.

Beställningarna levereras till klubbens kortansvariga inom två veckor 
från det beställningen inkommit.

I undantagsfall kan beställning göras på skilt pappersformulär, som sänds 
till Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810 Tuulos. 

Fakturering av korten
Klubbarnas kortansvariga samlar in betalning för sålda kort i klubbarna. 
Finlands Lionsförbund fakturerar klubbarna på 50 % av kortens riktpris. 
Den del förbundet får dirigeras till arbetet att stöda ungas uppväxt och 
att hindra utslagning. Klubbarna får själva besluta om hur deras andel 
används.

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

Vieno Jantunen
Medlem i kortarbetsgruppen
vieno.jantunen@lions.fi
040 578 3631

Sari Pirinen
Sekreterare för service 
och medelinsamling
sari.pirinen@lions.fi
09 565 5916
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