Bästa MBF:s lokalförenings eller FRKs avdelnings frivilliga.
Varmt tack att du är med i Jul i sinnet insamlingen och utdelningen av gåvokort! Utan din hjälp skulle vi inte
få fram korten till dem som behöver dem.
I år delar vi ut 21 000 gåvokort.

Bifogat denna försändelse finns anvisningar för utdelningen av gåvokort. Bekanta dig noggrant med
dem, ifall du inte redan hunnit göra det. De innehåller viktiga anvisningar om t.ex. tystnadsplikt och
val av familjer. År 2020 delas det ut två slags gåvokort: Kesko och S-gruppen har ett gemensamt papperskort
och Lidl-kedjan har ett eget plastkort. Största delen av gåvokorten Jul i sinnet kan användas för matinköp i Soch K-kedjans matbutiker. I år delas det ut färre kort som gäller i Lidl. De familjer som får ett Lidl-kort finns
inom avgränsade områden i Finland, men korten kan användas i alla Lidls butiker. Av kortet och följebrevet
till kortmottagaren framgår i vilka butikskedjors butiker gåvokortet gäller. Det är därför absolut nödvändigt
att man kontrollerar att kortmottagaren får ett följebrev som styr mottagaren till den rätta butikskedjan.
En allt större del av korten delas ut av samarbetskumpanerna, såsom kommunala socialväsendet,
församlingens diakoniväsende och barnrådgivningsbyråerna. Stort tack till er att ni gjort samarbete med
dem. Om ni ännu levererar kort till kumpanerna gör det i god tid, så att de hinner dela ut korten till
familjerna. Ge också anvisningarna för utdelning till kumpanerna samt det följebrev som är ämnat för dem.
Om ni levererar kort till flera kumpaner och ni inte har möjlighet att kopiera materialet, be t.ex. kumpanen
att ta kopior av anvisningarna och följebrevet.
Insamlingen börjar 19.11. Det är viktigt att insamlingen och er insats syns på er egen ort. Tag kontakt med
lokala medier och berätta hur MBF och FRK gör ett betydelsefullt samarbete på orten till förmån för mindre
bemedlade barnfamiljer. I november hittar du på MBF:s föreningsnätsida och i FRKs Rednet utkast för
pressmeddelandet.
Om ni vill ordna Jul i sinnet -evenemang bör den lokala koronasituationen och myndighetens
rekommendationer beaktas. Mera information om koronasituation och rekomendationer hittar ni FRKs
Rednet och i MBFs Yhdistysnetti.
Ett varmt tack till er ännu och arbetsglädje i er frivilligverksamhet.
Med vänlig hälsning,
Jul i sinnet arrangörerna vid Mannerheims Barnskyddsförenings och Finlands Röda Kors centralbyråer.
Tilläggsinfo: från ditt eget distrikt eller
www.hyvajoulumieli.fi
hyvajoulumieli@mll.fi
MBF: heidi.kukkola@mll.fi, mari.lindstrom@mll.fi, arja-liisa.mauno@mll.fi
SPR: maaret.alaranta@redcross.fi, p. 040 358 3257 tai regina.lauren@redcross.fi, p. 040 719 3158

