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Piirivirkailijan nimikyltin (badge) tilauslomake 
 

Merkitse alla minkä viran haluat näkyvän piirivirkailijan nimikyltissä ja anna muut tarvittavat tiedot: 

KAIKKI VIRKAILIJOIDEN JA AIKUISTEN KUMPPANIEN NIMIKYLTIT MAKSAVAT US$10,95 KAPPALE PLUS POSTITUS- JA 

TOIMITUSKULUT. 
 

�  Piirikuvernööri    L134Y  

�  Entinen piirikuvernööri   L32Y  

�  Ensimmäinen varapiirikuvernööri  L22Y  

�  Entinen ensimmäinen varapiirikuvernööri L22Y 

�  Toinen varapiirikuvernööri   L22Y  

�  Entinen toinen varapiirikuvernööri  L22Y 

�  Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja  L258Y 

�  Entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja L258Y 

�  Kuvernöörineuvoston varapuheenjohtaja L258Y 

 

�  Piirihallituksen sihteeri   L212Y  

�  Piirihallituksen rahastonhoitaja  L212Y 

�  Piirihallituksen sihteeri-rahastonhoitaja L212Y 

�  Alueen puheenjohtaja   L212Y  

�  Lohkon puheenjohtaja   L212Y  

�  Entinen piirihallituksen sihteeri  L212Y  

�  Entinen piirihallituksen rahastonhoitaja L212Y 

�  Entinen piirihallituksen sihteeri-rahastonhoitaja L212Y 

�  Entinen alueen puheenjohtaja  L212Y  

�  Entinen lohkon puheenjohtaja  L212Y  
 

ANNA SEURAAVAT TIEDOT KUTEN HALUAT NIIDEN NÄKYVÄN LOPULLISESSA VIRKAILIJAN NIMIKYLTISSÄ: 
 

   Virkailijan nimi: _____________________________________________________ Piiri tai MD numero: _________________
 

   Maa: ________________________________________________________ Virkavuodet: _________ - _________ 
 

   Valitse VIRKAILIJAN nimikyltin tausta:   �Neulakiinnitys (ei lisämaksua)   �Magneettikiinnitys (Lisämaksu US$2,00 per 

nimikyltti) 
      (Jos valintaa ei merkitty, lähetetään neulakiinnityksellä) 
 

   � Merkitse tähän jos haluat tilata vastaavan aikuiskumppanin nimikyltin US$10,95 per nimikyltti lisämaksusta. 
 

ANNA SEURAAVAT TIEDOT KUTEN HALUAT NIIDEN NÄKYVÄN LOPULLISESSA VIRKAILIJAN AIKUISKUMPPANIN NIMIKYLTISSÄ: 
 

   Aikuiskumppanin nimi: _________________________________________________________________________________ 
 

   Aikuiskumppanin suhde kuten se näkyy nimikyltillä: 

   � Puoliso � Kumppani       � Vaimo        � Aviomies � Poika        � Tytär        � Partneri        � Palvelupartneri 

   � Muu sopiva sana suhteelle: ___________________________________________________________________________  

  (Klubitarvikkeiden osaston tulee hyväksyä kaikki muut nimitykset suhteille piiri- ja klubihallinnon osastossa ennen kuin nimikylttihakemus 

käsitellään) 
 

   Valitse AIKUISKUMPPANIN nimikyltin tausta:   � Neulakiinnitys (ei lisämaksua)  �  Magneettikiinnitys (Lisämaksu US$2,00 per 

nimikyltti) 
      (Jos valintaa ei merkitty, lähetetään neulakiinnityksellä) 

TOIMITA OSOITTEESEEN: 
 

Nimi:  ____________________________________________________________ Arvo: _____________________________ 
 

Osoite:  ___________________________________________________________________________________________  
 

Maa: _________________  
 

Puhelin:      Sähköpostiosoite:  ______________________________________________ 
 

MAKSUTAPA:  
 

�  Klubin, piirin tai MD:n tililtä:   ______________________________________________            __________________________ 

     Klubin nimi, piirin tai MD:n numero    Tilinumero 
 

Virkailijan allekirjoitus: _________________________________________________________________________________ 

Klubi: Klubipresidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja 

Piiri: Piirikuvernööri, hallituksen sihteeri, hallituksen rahastonhoitaja tai sihteeri/rahastonhoitaja 

Moninkertaispiiri: Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai sihteeri/rahastonhoitaja 
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Luottokorttitietojen säilyttäminen turvallisesti on tärkeää meille.  Luottokortilla* maksettavat tuotteet täytyy maksaa suoraan 

verkossa osoitteessa lcistore.org. Älä koskaan lähetä luottokorttinumeroa missään kirjallisessa yhteydenpidossa.   

 

*Visa, MasterCard, Discover 

 

Huomaa: 

 

Nimikilvet seuraaville virkailijoille ja heidän puolisoilleen toimitetaan YHDEN kerran maksutta säätiön toimesta. Virkailijat ovat 

itse vastuussa lisäkylttien tilaamisesta suoraan klubitarvikejaostolta. 

 

- Kautensa päättävä piirikuvernööri ja aikuiskumppani 

  

- Tuleva piirikuvernööri ja aikuiskumppani 

 

- Tuleva kuvernöörineuvoston puheenjohtaja ja aikuiskumppani 

 

 

 

Lähetä täytetty lomake klubitarvikeosastolle käyttämällä yhtä alla mainittua tapaa: 

 

Postitse:     Lions Clubs International   

              Club Supplies Sales Department   

              300 W. 22
nd

 Street   

              Oak Brook IL 60523-8842 USA 

 

Sähköposti:  clubsupplies@lionsclubs.org 

 

Faksi:      +1-630-571-0964   

 

Näitä nimikylttejä voi tilata myös verkossa osoitteessa lcistore.org. 

 

Jos sinulla on kysymyksiä, voit soittaa numeroon 630-571-5466 tai USA:ssa ja Kanadassa numeroon 800-710-7822; huomaa 

kuitenkin, että nimikylttien ja muiden vastaavien tuotteiden tilauksia ei oteta vastaan puhelimitse. 


