
Hauska auttaa

Nenäpäivä oppilaitoksissa

Tempaudu Nenän vietäväksi!



Mikä ihmeen Nenäpäivä?

Suomen hauskin
Nenäpäivä on Suomen hauskin 
hyväntekeväisyyskampanja, joka 
järjesteteään vuosittain loka-marraskuussa.

Ravinto, turva, terveys, koulutus
Nenäpäivä auttaa maailman heikoimmassa 
asemassa olevia lapsia. Avustuskohteita on 17 
maassa.

Menikö perille?
Avun vie perille yhdeksän luotettavaa järjestöä. 
Työllä on saatu aikaan kestäviä tuloksia, joista 
hyötyvät lasten perheiden lisäksi myös heitä 
ympäröivät yhteisöt. 



3+1 syytä olla mukana

     Olisiko oppilaitoksessanne
kurssi, jonka osaksi Nenäpäivän 
voisi liittää?”
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Näytä taitosi
Nenäpäivä on oiva mahdollisuus esitellä 
oppilaiden taitoja ja osaamista. 

Löydä kavereita
Oppilaitoksen yritys- ja järjestösuhteet vahvistuvat, 
ja samalla luodaan uusia tärkeitä kontakteja.

Opi & kehity
Opiskelijat oppivat tapahtumatuotannosta ja 
varainhankinnasta. Oppilaat testaavat osaamistaan 
ja oppivat samalla tärkeitä tiimitaitoja. Tapahtuman 
toteuttamisesta saa hyvän merkinnän CV:seen!

Hauska auttaa!
Nenäpäivä auttaa maailman lapsia ja 
osallistuminen on hauskaa! 
Osallistumalla Nenäpäivään oppilaitos on osa
suurempaa kansanliikettä.

”



Ideoita Nenäpäivään
Kampanjan tarkoitus on kerätä varoja maailman lapsille.

Nenäkatsomo
Kotikatsomossa seurataan 
yhdessä Nenäpäivää isolta 
näytöltä. Myykää katsomoon 
lippuja, joilla saa hyvän katselu-
paikan lisäksi naposteltavaa tai 
perikää oheisohjelmaan pieni 
maksu.

Nenätempaus
Kuorolaulanta, tanssit, karaoke, 
sirkustemppuja, arpajaiset – mikä 
vetäisi Neniä paikalle teidän 
paikkakunnallanne? Järjestäkää 
tapahtuman kylkeen lipaskeräys 
tai soppamyynti, jolla keräätte 
rahaa Nenäpäivälle.

Nenämyyjäiset
Myyjäisissä oppilaat myyvät 
valmistamiaan tuotteita ja 
palveluja. Leivonnaiset, käsityöt, 
taide tai hyvää tekevät palvelut 
käyvät hyvin kaupaksi joulun alla.



     Perustakaa nettilipas Nenäpäivän 
sivuille. Lippaalla voitte kertoa 
keräämästänne summasta ja 
kannustaa lahjoittamaan!”

Näin onnistut!

Julkkikset mukaan
Kutsukaa rohkeasti mukaan paikkakuntanne 
silmäätekevät ja tunnetut tyypit. Monet haluavat 
lahjoittaa aikaansa ja osaamistaan maailman lapsille!

Yhteistyöllä isommin
Haastakaa paikalliset yritykset, oppilaitokset, 
seurakunnat ja harrastusporukat mukaan. 
Kannattaa myös olla yhteydessä Nenäpäivän 
järjestöjen paikallisaktiiveihin! 

#Nenäpäivä
Mainostakaa tempausta paikallislehtien meno-
vinkeissä, somessa ja vaikkapa kauppojen
ilmoitustauluilla. Vinkatkaa tapahtumasta 
myös Ylen aluetoimitukselle. Mikä vetonaula toisi 
paikalle tiedotusvälineitä?

”



Nenät päähän
Tehkää parhaanne ja pitäkää hauskaa! 
Viestikää tapahtumastanne omassa 
somessanne käyttämällä tunnusta 
#Nenäpäivä

Tuumasta toimeen!
Mitä, missä, milloin? Tapahtuman 
kohderyhmä? Mikä on kävijä-
määrätavoite? Mikä on tapahtuman 
varainhankintatavoite? Miten 
tapahtumaa kannattaa markkinoida?
Kuka vastaa mistäkin tapahtuman 
aihealueesta? Miten projektin 
etenemistä seurataan?

Nenät haltuun
Perustakaa oma nettilipas Nenäpäivän 
nettisivuille ja kannustakaa ihmisiä 
lahjoittamaan sähköisesti suoraan 
nettilippaaseen. Tilatkaa ja ladatkaa 
tarvittavat materiaalit tapahtumaa 
varten Nenäpäivän sivuilta. Tehkää itse 
tarvittaessa lisämateriaaleja.

Homma hanskassa?
Varmistakaa, että kaikki sovittu on hoidettu. 
Sopikaa yhdessä vielä tarkempi tehtäväjako 
tapahtumapäivälle.

Viimeistelyä vaille
Tilittäkää kerätyt varat ja kertokaa tulos 
kaikille! Saatte varat näkyviin netti-
lippaaseen, kun tilaatte nettilippaan kautta 
laskun keräämällenne summalle. Laatikaa 
muistio auttamaan tapahtumajärjestelyissä 
tulevaisuudessa. Kiittäkää esiintyjiä, 
vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita 
– kiittäkää myös itseänne!
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Lopuksi

Kaikki Nenät koolle
Pyytäkää paikalliset yritykset, julkkikset ja 
esiintyjät mukaan tapahtumaan ja sopikaa 
yhteistyöstä sekä aikataulutuksesta. Haastakaa 
mukaan seurakunnat ja harrastusporukat sekä 
muut oppilaitokset. Markkinoikaa tapahtumaa 
monikanavaisesti tapahtuman kohderyhmä 
huomioiden. Varmistakaa fasiliteettien toimivuus 
(sähkö, äänentoisto, tarpeisto jne.). Tarkistakaa 
sopimukset ja luvat.



Kiitos,

nenapaiva@nenapaiva.fi

09 1480 4153

Kysyttävää?
Ole yhteydessä Nenätoimistoon, 
autamme sinua ilolla!

että olette mukana!


