Vanliga frågor och svar
1. Kan man ansöka om ett presentkort? Hur kan man ansöka om ett
presentkort?
Jul i sinnet-presentkortet är en julklapp. Det är inte möjligt att ansöka om ett presentkort.
Intäkterna från insamlingen Jul i Sinnet förmedlas via Mannerheims Barnskyddsförbund och
Finlands Röda Kors till mindre bemedlade barnfamiljer i form av presentkort.
Familjer som får kortet väljs av socialvården i kommunen, barnrådgivningen,
skolan/skolhälsovården, församlingens diakoniverksamhet, kommunens invandrartjänster eller
Finlands Röda Kors avdelningar/Mannerheims Barnskyddsförbunds lokala föreningar.
Det är således inte möjligt att ansöka om ett presentkort på något sätt eller att anmäla sig som
mottagare av kortet.

2. Vem kan få ett presentkort?
Ett Jul i sinnet-presentkort kan ges till en i Finland bosatt barnfamilj i vilken det finns åtminstone
ett barn som inte fyllt 18 år och familjen har hamnat i ett svårt ekonomiskt läge till exempel på
grund av arbetslöshet, sjukdom, överskuldsättning, låga inkomster eller en kris i familjen. Antalet
presentkort är begränsat, vilket tyvärr betyder att endast en del av de familjer som behöver hjälp
kan få ett kort. En familj som bor på en förläggning eller som får mottagningspenning kan inte få
ett presentkort.

3. När delas presentkorten ut?
Presentkorten delas ut till de valda familjerna i början av december så att hjälpen hinner fram till
jul. Familjerna väljs omsorgsfullt ut i god tid på förhand under hösten.

4. Vad kan man köpa med kortet?
Presentkortet är avsett för köp av matvaror, bland vilka det kan finnas enstaka hushållsartiklar
(t.ex. tvättmedel eller ett paket blöjor). Det är inte möjligt att köpa tobak eller alkohol med kortet.
År 2020 delas ut presentkort av två slag: Kesko och S-gruppen har ett gemensamt kort medan
Lidl har sitt eget kort. Största delen av Jul i Sinnet-presentkorten kan användas i S- och Kgruppernas livsmedelsbutiker. Kort till Lidl delas ut i begränsade områden, men presentkortet
kan användas i vilken Lidl-butik som helst i Finland. Av kortet och dess följebrev framgår i vilken
butiksgrupps affärer presentkortet kan användas.
Presentkortet ska användas på en gång och det är inte möjligt att få pengar tillbaka på kortet. Vid
betalning med presentkort ska personen vara beredd att visa upp ett identitetsbevis.

5. När är presentkortet i kraft?

Presentkortet är i kraft 7–31.12.2020.

6. Är det möjligt att lösa in ett presentkort med fullmakt?
I undantagsfall, på grund av personligt förhinder, kan en annan person använda kortet. Det
förutsätter att presentkortets officiella mottagare ger en fullmakt till denna person. I fullmakten
ska mottagarens personuppgifter (efternamn, förnamn, födelsetid) antecknas. Fullmaktens
mottagare bekräftar sin identitet i anslutning till inlösningen vid butikskassan.

7. Kan man få ett presentkort oftare än en gång?
På motiverade grunder kan samma familj få ett presentkort flera gånger, dock inte under samma
år.

8. Hur är det möjligt att delta i insamlingen?
•
•
•
•

Genom att donera på webbplatsen
Genom att donera direkt på bankkontot för insamlingen Jul i Sinnet: IBAN FI33 5780 4120
0801 60. Referens: 5429
Genom att ringa till insamlingstelefonen 0600 16555 (10,01 e + lna/msa)
Genom att skicka sms:
• Donera 10 € till insamlingen Jul i Sinnet, skicka textmeddelandet HJM till numret
16499
• Donera 10 € till insamlingen Jul i Sinnet, skicka textmeddelandet HJM10 till numret
16499
• Donera 20€ till insamlingen Jul i Sinnet, skicka textmeddelandet HJM20 till numret
16499
• Donera 30€ till insamlingen Jul i Sinnet, skicka textmeddelandet HJM30 till numret
16499

9. Kan ett företag delta i insamlingen?
Ett företag kan skapa jul i sinnet genom att donera pengar till kontot för insamlingen Jul i Sinnet:
IBAN FI33 5780 4120 0801 60 (BIC OKOYFIHH). Referens 5429. Företaget kan också donera
via webbplatsen eller beställa en faktura.

10. Hur kan ett företag berätta om att det deltagit i insamlingen Jul i
Sinnet?
Alla företag som donerat till insamlingen Jul i Sinnet får ett paket med kommunikationsmaterial
som de kan använda för att berätta om deras deltagande i insamlingen. Företag som donerat
mer än 1 500 euro erbjuder vi mer synlighet. Läs mer om synligheten för företag som donerat på
sidan om företagsdonationer.
Mer information: hyvajoulumieli(a)mll.fi

11. Finns det något minimibelopp för deltagandet i kampanjen?

Varje gåva är viktig, oavsett om den är liten eller stor. Alla donationer utökar insamlingens
intäkter.

12. Vilken andel av insamlingens intäkter går till insamlingsutgifter?
Från intäkterna avdras endast kostnaderna för den teknik som anknyter till insamlingen och
bankkostnaderna. Insamlingens partner ansvarar för insamlingens övriga kostnader, såsom för
kostnaderna av trycket och distributionen av affischerna och presentkorten.

13. Hur vet man hur stora intäkter insamlingen har och hur många
presentkort som kan skaffas?
Insamlingens mål år 2020 är 1 050 000 euro, och vi siktar på att uppnå detta mål. Om målet inte
uppnås och det inte finns tillräckligt med överskott från året innan, betalar arrangörerna det
belopp som saknas.

14. Om insamlingens mål överskrids, kommer fler kort att delas ut
efter jul?
Om insamlingens mål överskrids, används pengarna för Jul i Sinnet-presentkort år 2021.
Insamlingstillstånd
Polisstyrelsens tillstånd nr POL-2015-12549/5.2.2016, POL-2016-12293/7.9.2016 och POL2019-25503/11.6.2019 och POL-2020-47179/11.8.2020. Insamlingstiden är 5.2.2016–
31.12.2020 i hela landet med undantag av Åland. Ålands landskapsregering, tillstånd nr ÅLR
2019/7863/15.10.2019. För hjälp till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Tillståndshavare:
Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbund rf.

