Jul i Sinnet -evenemang
Evenemangstips

Bakgrund till insamlingen och
evenemanget Jul i Sinnet
Jul I Sinnet-insamlingar har ordnats redan i över
20 år. Insamlingen, som började på Rundradions
initiativ, genomförs i samarbete med Yle, Röda
Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund.
Av tradition har insamlingen inletts med ett
öppningsevenemang på Helsingfors
järnvägsstation. Även lokala aktörer har ordnat
egna evenemang. Nu är målet att det ordnas flera
evenemang runt om i Finland som samtidigt ger
mer synlighet för insamlingen.
Vi uppmanar FRK:s avdelningar och MBF:s
föreningar att ordna gemensamma evenemang på
sina respektive orter.
(Fotograf: Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors)

Tips på ordnande av Jul i Sinnet-evenemang
Evenemanget kan ordas på ett torg, i ett affärscentrum eller
någon annanstans där det finns mycket folk.
Evenemanget kan ordnas på öppningsdagen torsdagen den 21
november eller senare, till exempel under följande veckoslut
då folk redan börjar handla julklappar.
Det viktigaste är att evenemanget ordnas på en sådan dag, på
en sådan plats och vid en sådan tidpunkt där det finns mycket
folk ute.
Evenemanget omfattar:
•
•
•
•
•
•

•

Jul i Sinnet-bössor och -insamlare iklädda i västar
saft, glögg
pepparkakor, t.ex. donerade eller gemensamt bakade
musik, t.ex. skolans kör eller inspelade julsånger (Obs!
Gramex-avgifterna ska betalas.)
glad julstämning
lokala medier
samarbetspartner, t.ex. representanter för de affärer
och aktörer som delar ut presentkort

Mer information: julisinnet.fi

Ni kan informera om evenemanget på förhand
med evenemangsmeddelandet och
insamlingsaffischen.
På evenemanget kan ni ge grundläggande
information om insamlingen:
I Finland lever över 100 000 barn i
familjer med låg inkomst.
Insamlingen har ordnats i över 20 år.
I samarbetet deltar Yle, FRK, MBF samt
affärskedjorna K, S och Lidl.
Med insamlingsintäkterna delas 28 000
presentkort på mat ut till barnfamiljer
med låga inkomster.
Korten är värda 70 euro/st. och kan
användas för matinköp i K-, S- eller Lidlaffärerna.
Familjerna som får ett kort väljs ut av en
lokal samarbetspartner, t.ex. det
kommunala socialväsendet, en
barnrådgivningsbyrå eller församlingens
diakoniarbete, eller av FRK:s eller MBF:s
lokala aktörer.

•
”Ett riktigt stort tack för presentkortet! Tack
vare er så hade vi ett riktigt julbord med mat
och allt. Det var en jättehärlig överraskning,
jag blev helt tårögd. Helt toppen. Tack!”
”Vi fick presentkortet av församlingens
diakon. Tack så mycket för det! Med kortet
kan vi köpa julmat för hela familjen med fem
personer. Kortet kommer väl till pass när
pappan är sjukpensionerad och mamman
närvårdare med låg inkomst. Tre tonårspojkar
äter ganska mycket. Ni gör ett bra jobb.”

