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Till läsaren

Den här handboken är avsedd för frivilliga inom 
Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalföreningar och 
Finlands Röda Kors avdelningar. Handboken innehåller 
grundläggande information om Terhokerho-klubbarna, 
anvisningar om hur man grundar en klubb samt råd för 
att planera, genomföra, stöda och fördela arbetet inom 
befintliga klubbar. Information, material och lektips för 
Terhokerho-klubbarna finns också på adressen 
www.terhokerho.fi.

Ett varmt tack till dig för att du ger av din tid till leken 
och möjliggör umgänge över generationsgränserna. 
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 Terhokerho-klubbens principer
 • Alla är välkomna till Terhokerho-klubben.
 • Det kostar ingenting att delta.
 •  Samvaron är stressfri.
 •  Verksamheten planeras tillsammans.
 • Klubbarna leds av frivilliga.

Terhokerho-klubbarna grundades i anslutning till projek-
tet Koko Suomi leikkii under åren 2014–2016. Projektet 
finansierades av Finlands Kulturfond och genomfördes av 
Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors. 
Terhokerho-klubbarna uppkallades efter Finlands Kultur-
fonds symbol som föreställer en ek och ekollon 
(Terho=ekollon).

Terhokerho-klubben är en mötesplats för olika generationer 
dit alla – såväl barn och pensionärer som övriga vuxna – är 
välkomna. Programmet består av lekar, spel, pyssel, utfär-
der, sånger, samvaro och umgänge, allt enligt vad deltagar-
na planerar tillsammans.

Terhokerho-klubbarna är gratis och öppna för alla. 

Till klubben kan man komma ensam eller tillsammans 
med till exempel en familjemedlem, ett fadderbarn eller en 
granne. Man behöver inte anmäla sig på förhand. Klubben 
kan samlas till exempel i en skola, i ett bibliotek, på Man-
nerheims Barnskyddsförbunds familjecafé, i Röda Korsets 
klubbrum eller i en motsvarande lokal.

Klubbarna leds av frivilliga. Klubbledarna kan vara vilken 
pålitlig vuxen som helst som gärna vill dela sin tid med 
barnen och som är intresserad av verksamhet och lek över 
generationsklyftorna. Som medhjälpare kan man också 
ha minderåriga frivilliga. Terhokerho-klubbarnas program 
planeras tillsammans med deltagarna. Det är fritt fram att 
komma med idéer. Gemensamt för alla Terhokerho-klubbar 
är stressfri samvaro.

1. Terhokerho-
klubbarnas historia 
och principer
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Frivilliga lekambassadörer

Frivilliga välkomnas till klubben med precis den färdighet 
och kunskap som var och en har. Det är bra om det i varje 
klubb finns åtminstone en som har gått utbildningen för 
lekambassadörer. Under utbildningen får man bra tips om 
hur klubben kan ledas och dessutom massor av kamratstöd 
och inspiration till lekar för den egna klubben. Frivilliga 
lekambassadörer utbildas både inom Mannerheims Barn-
skyddsförbund och Röda Korset. Varje frivillig i klubben 
har möjlighet att delta i utbildningen. 

Lekambassadören fungerar som en länk mellan de frivilliga, 
föreningen/avdelningen och distriktet. Lekambassadören 
registrerar de frivilliga som deltar, kommer överens om 
ansvarsturer och planerar klubbens verksamhet tillsam-
mans med de andra frivilliga. Eventuella andra uppgifter 
som handlas av lekambassadören fastställs gemensamt och 
antecknas. Om det finns flera lekambassadörer i samma 
klubb kan man dela upp ansvar och roller. 

Initiativ till en ny klubb kan tas till exempel av en person 
som gått den frivilliga utbildningen för lekambassadörer 
eller en medlem av Mannerheims Barnskyddsförbunds 
förening/Röda Korsets avdelning. Det är alltid föreningens 
eller avdelningens styrelse som fattar beslut om att grunda 
en klubb och som förbinder sig till verksamheten genom att 
inom sig utse en medlem som ansvarar för klubbverksam-
heten (t.ex. Mannerheims Barnskyddsförbunds klubb- 
ansvariga eller Röda Korsets kontaktperson för vänverk-
samheten).

Klubben kan också grundas i samarbete med andra orga-
nisationer, samfund, kommunen eller församlingen. Som 
stöd för den gemensamma planeringen finns en verkstads-
modell. Till Terhokerho-verkstaden bjuder man in represen-
tanter för samarbetspartnerna och andra frivilliga som är 
intresserade att delta. 

I verkstaden planerar och beslutar man vilken sorts klubb-
verksamhet som ska startas på orten, var klubben ska träf-
fas, hur man ska engagera frivilliga samt var och hur man 
ska informera om verksamheten. Det är också viktigt att 
tillsammans fundera över hurdan klubben ska vara för att 
den ska locka deltagare och hur man ska få deltagarna att 
återvända. Som hjälpmedel för verkstaden finns Terho-sti-
gen som presenteras i kapitel 4. 

Föreningen/avdelningen fungerar som klubbens ”hembo” 
och hjälper med praktiska detaljer, såsom att skaffa en 
lokal, marknadsföra och informera om Terhokerho-klubbens 
verksamhet på orten, ansvara för klubbens ekonomi 
(eventuell servering och anskaffningar) och stöda klubbens 
frivilliga. Också verksamhetens försäkringar träder i kraft 
via den administrerande föreningen/avdelningen. 

2. Att grunda en 
Terhokerho-klubb
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Terho-stigen består av 5 etapper som hjälper vid planering-
en av klubben.

Etapp 1. I vilken lokal ska vi samlas?
Finns det en plats dit det är lätt att ta sig? Kan ni i er verk-
samhet utnyttja offentliga lokaler som alla känner till, ex-
empelvis biblioteket? Eller kan klubben samlas på en plats 
där det redan färdigt finns potentiella deltagare, såsom ett 
servicehus eller i samband med en eftermiddagsklubb? 
Finns det lokaler i kommunen som ni kan få använda gra-
tis? Vilka lokaler har lokalföreningen och/eller avdelningen 
till sitt förfogande? 

En tillgänglig lokal för Terhokerho-klubben har bra trafik-
förbindelser, är lätt att ta sig till och har gott om utrymme 
för personer som rör sig med barnvagnar, rullstolar och 
rullatorer. Lokalen ska vara trygg och de frivilliga ska se till 
att det finns tillgång till nödvändig förstahjälpsutrustning. 
Skyltar med anvisningar och välkomsttext utanför lokalen 
signalerar att besökare är välkomna.

Etapp 2. Vad ska vi göra i klubben? 
Vilken sorts verksamhet behövs på er ort eller i er stadsdel? 
Finns det redan verksamhet på orten som förenar olika 
generationer eller finns det någon annan som ni kan samar-
beta med? Vilka seniorgrupper verkar i er kommun? Kan ni 
samarbeta med skolor och daghem i området? 

Fundera över vilken sorts klubb som fungerar bäst på er ort 
och hur ni redan från början kan engagera ivriga frivilli-
ga och deltagare. Terhokerho-klubben möjliggör många 
olika former av sysselsättning: pyssel, sagor, brädspel eller 
tillverkning av påsk- och julpynt. Tänk alltid på att den 
bärande tanken är stressfri samvaro för barn och vuxna.

I takt med att klubben framskrider har varje frivillig och 
deltagare möjlighet att delta i planeringen och genomför-
andet av klubbtillfällena. Deltagarnas önskemål efterfrågas 
och uppfylls varje gång i mån av möjlighet. Det lönar sig att 

3. Terho-stigen som 
hjälp vid planering

planera varje klubbtillfälle tillräckligt fritt så att det finns 
plats för deltagarnas spontana önskemål och idéer samt 
stressfri samvaro. 

Som stöd för planeringen finns bland annat Terhoker-
ho-korten med över 100 lek- och pysseltips. Tipsen finns på 
adressen www.terhokerho.fi.

Etapp 3. Hur berättar vi för andra om Terhokerho- 
klubben?
När ni har fattat beslut om lokalen och verksamheten kan 
ni fundera på hur invånarna ska hitta till Terhokerho-klub-
ben. På vilket sätt och var kan ni berätta om verksam-
heten, var kan ni göra reklam för den och hur kan ni locka 
barn, familjer och vuxna i olika livssituationer att delta? 
På Terhokerho-klubbens webbplats finns färdiga under-
lag som kan användas för lokala annonser, till exempel 
på anslagstavlor i biblioteket, butiker, lekparker osv. Kom 
också ihåg att utnyttja andra avgiftsfria informationskana-
ler, såsom spalter i lokala tidningar, webbsidor och sociala 
medier. Och glöm inte att en personlig inbjudan alltid är det 
effektivaste sättet att locka deltagare. Än idag hör djungel-
trumman till de bästa sätten att sprida information: bjud in 
egna vänner, bekanta, grannar, arbetskompisar m.fl. och låt 
ordet gå runt.

Marknadsföringstips för Terhokerho-klubbarna finns i 
kapitel 5. 

Etapp 4. Hur ska vi bemöta dem som kommer till 
klubben?
Fundera tillsammans på hur ni själva vill bli bemötta i en 
liknande klubb.  Hur ska deltagarna bemötas? Hur kan ni 
skapa verksamhet där olika generationer träffas och trivs 
tillsammans?  

En av de frivilligas viktigaste uppgifter är att välkomna 
varje deltagare till klubben. En viktig del av bemötandet är 
att börja varje klubbtillfälle tillsammans så att alla får be-

kanta sig med varandra. Därför inleds varje klubbgång till 
exempel med att alla sätter sig i ring, även om deltagarna 
redan är bekanta. Startleken kan till exempel gå ut på att 
alla i ringen kort får berätta hur de haft det under veckan. 
En bra isbrytare när klubben börjar är att pyssla ett Terho-
kerho-pass tillsammans. Då sker bemötandet obemärkt och 
deltagarna blir bekanta med varandra medan de pysslar.

Varje klubbmedlem får delta i klubben utifrån sina egna 
förutsättningar, och man behöver inte delta i all verksam-
het. De frivilliga skapar verksamhet och uppmuntrar till 
lek där man framhäver vikten av att ta hänsyn till andra 
och betonar frivillighet och jämlikhet. Det lönar sig att ha 
sådant program som alla deltagare kan känna att de lyckas 
med.

Etapp 5. Hur får vi deltagarna att återvända till 
klubben?
Hur vill ni att deltagarna ska komma ihåg Terhokerho- 
klubben? Vad får barn och vuxna att återvända? 

Målet är att skapa en klubb dit deltagarna gärna återvänder 
gång på gång. I slutet av varje klubbtillfälle ska man gärna 
tacka deltagarna och de frivilliga, påminna om följande 
gånger och fråga efter önskemål om program. Önskemålen 
ska beaktas i mån av möjlighet och klubbtillfällena ska 
planeras så fritt att det är möjligt att genomföra dem. Terho- 
kerho-passet är ett bra lockbete och ett sätt att få deltagar-
na att återvända.  
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Utöver den här handboken finns stöd, tips och inspiration 
för hur klubbarna kan ledas på våra webbsidor. 

www.terhokerho.fi.
www.leikkipäivä.fi.

4. Stöd

5. Marknadsföring 
och kommunikation

För att locka deltagare till Terhokerho-klubben måste man 
synligt, inspirerande och i tillräcklig omfattning informera 
om klubbens verksamhet. Upprepning behövs alltid. Dess-
utom är det viktigt att Terhokerho-klubbarna skiljer sig från 
andra klubbar och har en gemensam image. 

Frivilliga kan ta hjälp av färdigt material, såsom annonsun-
derlag och broschyrer, som finns på vår webbplats 
www.terhokerho.fi.

En artikel i medierna är ett bra sätt att sprida information 
om klubben, så det lönar sig att kontakta lokala reportrar 
och bjuda in dem för att bekanta sig med klubbens verk-
samhet. Klubbdeltagarna bör informeras på förhand om 
när reportern och fotografen kommer på besök. Obs! Man 
kan alltid be att få läsa artikeln innan den publiceras så att 
man kan kontrollera egna citat och vid behov begära att de 
korrigeras.

Sociala medier är ett kostnadseffektivt sätt att informera om 
klubbens verksamhet och hålla kontakt med intresserade. 
Det är också ett utmärkt sätt att skapa nätverk med andra 
Terhokerho-klubbar. Man kan grunda en egen Facebook- 
sida för klubben och eventuellt även ta i bruk andra 
kanaler för sociala medier. Eftersom en viktig princip för 
klubben är att den ska vara öppen, bör inte heller Face-
book-sidan vara sluten. På sidan kan man utöver den egna 
klubbens verksamhet också dela publikationer av nationel-
la och regionala Terhokerho-klubbar. 

Kom-ihåg-lista för klubbens informatör 
• Utnyttja det material som tagits fram för Terhokerho-
 klubbarna, såsom annonsunderlag. Se www.terhokerho.fi
• Meddela i god tid att ni tänker starta en Terhokerho-
 klubb 
 - på anslagstavlor, t.ex. rådgivningar, lekparker, butiker,  
  bibliotek, simhallar, daghem, arbetskraftsbyråer, köp- 
  centrum 
 - på evenemangsspalter i lokala medier
 - på kommunens webbsidor 
 - i föreningens/avdelningens medlemsbrev, på deras  
  webbsidor och kanaler för sociala medier. 
• Bjud in deltagare med hjälp av personliga meddelanden. 
• Öppna en Facebook-sida och bjud in deltagare och andra  
 intresserade att följa sidan. 
• Uppdatera Facebook-sidan regelbundet. Dela också na- 
 tionella och andra Terhokerho-klubbars publikationer  

 samt innehåll som publicerats på adressen 
 www.terhokerho.fi.  
• Be en reporter från lokala medier att komma och bekanta  
 sig med klubben när den startar. Glöm inte att erbjuda
  material till artiklar också senare.  
• Registrera klubbens sammankomster i händelsekalendern  
 på Yhdistysnetti/RedNet. 
• Kom ihåg de gemensamma huvudmeddelandena:
 - Lek är bra för alla oberoende av ålder. Lek främjar krea- 
  tiviteten och välmåendet.
 - Lek är särskilt viktigt för barns utveckling. Ju mer barnet  
  leker, desto starkare blir han eller hon som person.
 - Barn har rätt att leka. (Artikel 31 i barnkonventionen:  
  Varje barn har rätt till lek, vila och fritid samt till ett  
  kulturellt och konstnärligt liv.)
 - Man kan leka på många olika sätt. Viktigast är stressfri  
  samvaro.
 - Gemensam sysselsättning och växelverkan berikar både  
  barnfamiljers och seniorers liv.
 - Deltagarna i Terhokerho-klubbarna berättar att de har  
  fått nya vänner och trevlig sysselsättning. Särskilt äld- 
  re personer är glada över de gemensamma stunderna  
  med barnen. 
 - Terhokerho-klubben skapar möjligheter för stressfri  
  samvaro och lekglädje för både barn och vuxna.
 - Bli ledare för Terhokerho-klubben. Som frivillig lär du  
  känna nya människor och bidrar till att bygga en vik- 
  tig bro mellan olika generationer och minska ensamhet- 
  en. Barn och lek skänker glädje i ditt liv.
 - Kom med i Terhokerho-klubben! Det är en avgiftsfri  
  mötesplats för alla där barn, pensionärer och vuxna  
  kan leka tillsammans. I Terhokerho-klubben finns det  
  alltid någon som väntar på dig.
• Respektera klubbmedlemmarnas och de frivilligas inte- 
 gritet. Terhokerho-klubbens evenemang kan fotas för eget  
 bruk men fotona får inte publiceras i sociala medier eller  
 på webben utan de fotograferades tillstånd. 
• Om det inträffar något tråkigt i klubben som kan hamna i  
 nyheterna, ska du kontakta distriktets kommunikations 
 ansvariga. 
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Terhokerho-klubben är en öppen mötesplats 
dit personer i alla åldrar är välkomna. 
I klubben kan man leka, spela, pyssla, sjunga, 
göra utfärder eller bara umgås, allt enligt vad 
deltagarna planerar tillsammans.
 
Terhokerho-klubbarna ingår i Mannerheims 
Barnskyddsförbunds och Finlands Röda Kors 
lokala verksamhet.  
 
Kom med som frivillig eller som deltagare – 
eller var med och grunda en ny klubb. 

Lek är nyttigt för alla!

Läs mer:
www.terhokerho.fi
www.leikkipäivä.fi


