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 Leoklubiohjelman julkaisujen tilauslomake 

 
 

 
Monet seuraavista julkaisuista voidaan ladata ilmaiseksi LCI:n verkkosivulta www.lionsclubs.org. Pääset 
julkaisuihin helposti Resurssit -osion kautta:  “Jäsenkeskus > Resurssit> Julkaisut ja lomakkeet > Leolomakkeet ja 
julkaisut.” 
 
Ympyröi haluttu kieli:  Kiina  Englanti Suomi     Ranska  Saksa  
 

 Italia  Japani   Korea   Portugali    Espanja  Ruotsi 
 

 

Kuvaus Hinta     Määrä 

Alfa-leoklubin perustamispaketti (KIT-830 A) – Alfa-leoklubien (12-18-vuotiaille) 
aloittamisesta kiinnostuneille lionsklubeille.  

ILMAINEN  

Omega-leoklubin perustamispaketti (KIT-830 O) – Omega-leoklubien (18-30-
vuotiaille) aloittamisesta kiinnostuneille lionsklubeille.  

ILMAINEN  

Alpha Leo -rekrytointijuliste (Leo-10 A) - 4 kpl paketti. US$1,60  

Omega Leo -rekrytointijuliste (Leo-10 O) - 4 kpl paketti. US$1,60  

Leoklubin esite (Leo-46) - Lionsklubeille tarkoitettu yleisesite leoklubeista. 25 
kpl paketti. ENSIMMÄINEN PAKETTI ILMAINEN. 

US$1,50  

Alpha Leo -rekrytointiesite (Leo-57 A) - rekrytointiesite Alpha-jäsenyydestä 
kiinnostuneille uusille leoille (12 – 18-vuotiaille). 25 kpl paketti.  

US$1,50  

Omega Leo -rekrytointiesite (Leo-57 O) - rekrytointiesite Omega-jäsenyydestä 
kiinnostuneille uusille leoille (12 – 18-vuotiaille). 25 kpl paketti.  

US$1,50  

Alpha –leoklubin ohjelmaopas (Leo-65 A) - opas leoneuvojille, leoklubien 
virkailijoille ja sponsoroiville lionsklubeille Alpha-leoklubin hallinnoimisesta. 

US$2,00  

Omega –leoklubin ohjelmaopas (Leo-65 O) - opas leoneuvojille, leoklubien 
virkailijoille ja sponsoroiville lionsklubeille Omega-leoklubin hallinnoimisesta. 

US$2,00  

Lapset etusijalla: Leoklubiohjelman kansainvälinen palveluprojekti (Leo-304) - 
25 kpl paketti.  

US$1,50  

Leojulkaisut yhteensä   

 
 

 
 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo10a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo10o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo46.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo57a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo57o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo65a.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo65o.pdf
http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/leo304.pdf
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Tilaustiedot: 
 
Postita henkilölle:     Lions-jäsenen numero:      
 
Katuosoite (ei postilokero-osoitetta)           
 
Postinumero ja postitoimipaikka:      Maa:        
 
Sähköposti:       Puhelinnumero:       
 
Tilauspvm:    Haluttu toimituspvm:        Huomaa:  Toimitusaika on 4-6 viikkoa. 

 
Maksu: Valitse yksi maksutapa: 
 

Laskutus lionsklubin tililtä 

Lionsklubin nimi      

Klubinumero       

 

Laskutus lionspiirin tililtä 

Lionspiirin nimi       

Lionspiirin numero       

  

Laskutus moninkertaispiirin tililtä  

Lion moninkertaispiirin nimi     

Lion moninkertaispiirin numero     

 
 
Huomaa:  Yllä valitulta tililtä veloitetaan lähetyksen kokonaiskustannukset sekä postituskulut. Luottokorttimaksuja 
ja shekkiä ei hyväksytä maksuvälineenä. Leoklubiohjelman osaston kautta tilatut leojulkaisut voidaan veloittaa 
ainoastaan sponsoroivan lionsklubin, piirin tai moninkertaispiirin tililtä.  

 
Hyväksyntä: 
 
Vain seuraavien virkailijoiden tilaukset hyväksytään klubien, piirien ja moninkertaispiirien tileiltä veloitettaviksi: 
 

1. Lionsklubin presidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja voi hyväksyä klubin veloituksen. 
2. Piirikuvernööri, piirihallituksen sihteeri tai rahastonhoitaja voi hyväksyä piirin tilauksen. 
3. Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja, moninkertaispiirin sihteeri tai rahastonhoitaja voi hyväksyä 

moninkertaispiirin tilauksen. 
 
Tilinhaltijan allekirjoitus:             
 
Nimenselvennys:      Arvo:         
 

 
 

Lähetä lomake osoitteella: 
 
Leoklubiohjelman osasto 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA 
Puhelin:  +1 630 571 5466  
Faksi:  +1 630 571 1692 
Sähköposti:  leo@lionsclubs.org  

Leoklubiohjelman osaston käyttöön: 

Order number: ___________________ 

Ship to address number: ___________ 

Order processed date: _____________ 
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