


Nenäpäivänä
hauska auttaa
maailman lapsia

Nenäpäivä on Suomen hauskin ja suurin

hyväntekeväisyyskampanja, joka tuo

suomalaiset yhteen auttamaan maailman

kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

lapsia.

 

Nenäpäivä järjestetään vuosittain loka-

marraskuussa, ja mukana on laajasti

päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia,

yhteisöjä ja yrityksiä kautta maan.

 

Nenäpäivän yhteinen tavoite on, että

jokaisella maailman lapsella olisi

mahdollisuus hyvään ja turvattuun

elämään.



Nenäpäivän apu menee
perille yhdeksän
luotettavan järjestön
ammattitaidolla

Hyviä uutisia
Nenäpäivän varoilla edistetään lasten

terveyttä, ravinnonsaantia, kouluun pääsyä

sekä luodaan turvaa Aasiassa, Afrikassa ja

Etelä-Amerikassa.

 

Tähän mennessä suomalaisten lahjoitusten

turvin on onnistuttu parantamaan jo

miljoonien lasten elämää. Esimerkiksi yli

miljoonaa lasta on tuettu koulutiellä ja yli

kahden miljoonan ihmisen terveyttä on

parannettu.

 

 
Yle tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.



1 700 000

Nenäpäivä-show'n tv-
tavoittavuus 1,7 miljoonaa

katsojaa

2 700 000

Keräystulos lähes 2,7
miljoonaa euroa

Nenäpäivän vaikuttavat luvut 2019

1 700 000

Nenäpäivä tavoitti Ylen
kanavien kautta suuren

määrän tv-katsojia.

300

Yli 300 koulua, päiväkotia
ja oppilaitosta hullutteli
Nenäpäivän merkeissä.

2 300 000

Keräystulos on reippaat
2,3 miljoonaa euroa –

näyttävä tulos vaikuttaa
monen lapsen elämään. 

Tuhansien lapsien tulevaisuuteen vaikutettiin yhteensä 17 eri maassa kolmella mantereella.

4 305 277

suomalaista tuntee
Nenäpäivän. Nenäpäivä

on Suomen loistavin
hyväntekeväisyystoimija.

Taloustutkimuksen Suomi tänään -tutkimus 6/2018



Tärkeät päivämäärät 2020

29.10. 
Rauhaa ja rakkautta

Yhden illan aikana tehdään

maailmasta parempi paikka

tähtiartistien ja Tapiola

Sinfoniettan johdolla.

13.11. 
Nenäpäivä

Perjantai 13. päivä on

marraskuussa onnenpäivä, 

kun hauska auttaa 

maailman lapsia.



Nenäpäivä pitää sisällään
vuosittain monta
unohtumatonta hetkeä

Nenäpäivä näkyy
ja kuuluu Ylen
kanavilla
Varsinaisen Nenäpäivän suoran

lähetyksen lisäksi monet Ylen

suosikkiohjelmat ja kanavat olivat

mukana auttamassa maailman lapsia

omalla upealla tyylillään. 

 

Ylen ohjelmatkin sen osoittavat:

Nenäpäivä muuntuu moneksi ja se

tavoittaa eri kohderyhmiä!

 

 



K
u
v
a

: R
ii
k
k
a

 V
a
a
h
te
ra

Toiveena on, että jokainen
suomalainen löytäisi oman
tapansa tehdä hyvää

Nenäpäivään
voi osallistua
monella tapaa
Lahjoittamisen lisäksi maailman lapsia

voi auttaa esimerkiksi neulomalla,

ostamalla erilaisia hyväntekeväisyys-

tuotteita ja järjestämällä tempauksia. 

 

Nuoria innostetaan jälleen mukaan

valtakunnallisella kilpailulla ja kotien

sohvaperunat huomioidaan

#nenäkatsomo-haasteella. 

 

 



VERENPAiNE 
LASKEE

ELiNiKÄ
PiTENEE

ONNELLiSUUS 
KASVAA

Nenäpäivään
osallistuminen 
tekee hyvää
 



Osallistuminen
kannattaa
 Lähtemällä mukaan teette hyvää

hauskalla tavalla ja olette osa

Nenäperhettä. 

 

Ohessa muutama hyvä syy olla

mukana.

Nenäpäivä on oiva tilaisuus esitellä lasten & nuorten taitoja ja 

osaamista rennolla otteella. Voisiko koululaisten ja

opiskelijoiden monia taitoja hyödyntää esimerkiksi

järjestämällä myyjäiset, taidenäyttelyn, talent show:n tai jotain

ihan muuta?

Nenäpäivän avulla voitte vahvistaa koulun/oppilaitoksen yritys-

& järjestösuhteita sekä luoda tärkeitä kontakteja. Esimerkiksi

paikallisten nenäjoukkojen tai yritysten kanssa on kiva tehdä

yhteistyötä hauskalla tavalla!

Nenäpäivä on loistava tapa oppia esimerkiksi

tapahtumatuotannosta, varainhankinnasta ja hyvän

tekemisestä, oli kyse sitten lapsesta, nuoresta tai aikuisesta.

Nenäpäivässä omaa osaamista voi testata ja kehittää samalla

tiimitaitoja. 

1. Näyttäkää taitonne

3. Löytäkää kavereita & kumppaneita

2. Oppikaa ja kehittykää



Hyvän mielen myyjäiset

Myyjäisissä oppilaat myyvät valmistamiaan tuotteita 

tai tarjoamiaan palveluita. Myykää leivonnaisia, 

käsitöitä tai vaikkapa kynsihuoltoa ja

hierontalahjakortteja. Hyvän mielen 

tuotteet käyvät kaupaksi joulun alla!

Nenäpäivän tempaus

Tempaus, johon oppilaat voivat kutsua mukaan 

paikalliset silmäätekevät. Kuorolaulantaa, karaokea

tai vaikka arpajaiset - millä saisitte paljon 

neniä mukaan paikkakunnallanne? Pistäkää 

tapahtuman kylkeen lipaskeräystä ja kakkukaffet,

niin varainhankinta maailman lapsille onnistuu

käden käänteessä.

Jotain ihan muuta?

Jokainen voi olla mukana Nenäpäivässä

haluamallaan tavalla. Pääasia on, että tekeminen on

omannäköistä ja että hauska auttaa. 

Pari ideaa
osallistumiseen 
 
 Miten oppilaitos voisi olla mukana

Nenäpäivässä? 

 

Lähtemällä mukaan teette hyvää

hauskalla tavalla!

Lisää hyviä ideoita
 

osallistumiseen löyd
ätte 

nettisivuiltamme: 
nenapaiva.fi/vinkit

http://nenapaiva.fi/vinkit


Päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset ovat osallistuneet 

Nenäpäivään monin 
eri tavoin 

 

dancekaraoke

välitunnin
herkkukiska

Tripletin
opetusmatskut
kovassa käytössä

muffinssien
leivontaa

hyväntekeväisyyskonsertti

isänpäivän kaffet

nenien askartelua

myyjäiset Nenäpäivän
hyväksi

Pukeudu
punaiseen -
päivä

pyhäinpäivän
kauhukierros

lipaskeräystä koko
porukalla

hyväntekeväisyysottelu salibandymatsi
taidenäyttely vitsibattle

herkkubuffetti

maailman karttaan
tutustumista 

isänpäivän
korttien
askartelua 

Talent-show koko
koulun kesken

nenädisco

pop up kynsistudio

hyvän mielen arpajaiset 

MiKÄ OLiSi JUURi

TEiLLE PARAS TAPA

OSALLiSTUA?

nettilipas käyttöön



Oppilaitoksesta
sopimus-
kumppani?
Haluaisiko oppilaitoksenne olla Nenäpäivän

"virallinen kumppani?

 

Tässäpä muutama esimerkki

sopimuskumppaneidemme

Nenäpäivämeiningeistä!

Espoolainen koulutuskeskus Omnia on kahdeksatta kertaa

mukana Nenäpäivässä. 

 

Nenäpäiväviikon hulina on muodostunut Omniassa jo

perinteeksi. Isoin varainkeruumuoto on myyjäiset, joissa

myydään esimerkiksi opiskelijoiden maalauksia,

pikamanikyyrejä, nenäpäiväleivoksia ja yrityskumppaneiden

tuotteita. 

 

Mm. Seinäjoella toimiva Koulutuskuntayhtymä Sedu oli

Nenäpäivän sopimuskumppanina ensimmäistä kertaa vuonna

2019. 

 

Sedun kansainvälisyysviikkoa vietettiin Nenäpäivän merkeissä:

viikon aikana myytiin mm. vaatteidenkorjauspalvelua, ekologisia

joulukuusia, terveyspalveluita ja herkkuja. Tempausten tuotto

ohjattiin joko kokonaan tai osittain keräyspottiin. 

Laurean ammattikorkeakoulu on osallistunut Nenäpäivään jo

monena vuonna peräkkäin, ja tänä vuonna Laurea on mukana

sopimuskumppanina jo kolmatta kertaa.

 

Syksyisin tapahtumatuotannon kurssin monialaiset opiskelijat 

tarttuivat  Nenäpäivän tarjoamaan toimeksiantoon ja järjestävät

tempauksia kauppakeskuksissa ympäri pääkaupunkiseutua. 



Lisää ideoita
osallistumiseen sekä
materiaaleja käyttöön
Ideoita osallistumiseen: 

nenapaiva.fi/vinkit

Miten päiväkodit, koulut ja oppilaitokset voivat

osallistua? 

nenapaiva.fi/koulut

Tilaathan ilmaisen kampanjapaketin

verkkokaupastamme (saatavilla 15.9. alkaen): 

nenapaiva.fi/kauppa

Pysy kartalla nenämeiningeistä ja tule

kirjekaveriksi: 

nenapaiva.fi/uutiskirje

Materiaalipankki: 

nenapaiva.fi/materiaalit

http://nenapaiva.fi/vinkit
http://nenapaiva.fi/koulut
http://nenapaiva.fi/kauppa
http://nenapaiva.fi/uutiskirje
http://nenapaiva.fi/materiaalit


Kiitos, 
jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, 
otathan empimättä yhteyttä!
 

Meeri Väänänen
kampanjakoordinaattori

meeri.vaananen@nenapaiva.fi

045 637 5667

 
Seuraa Nenäpäivää somessa!


