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MIKÄ ON NENÄPÄIVÄ? 
 
Nenäpäivä-säätiön tarkoituksena on tukea pitkäkestoista kehitysyhteistyötä ja 
muuttaa suomalaisten asenteita myönteisemmäksi kehitysyhteistyötä kohtaan. 
 
Nenäpäivä-säätiö toteutti tarkoitustaan järjestämällä valtakunnallisen Nenäpäivä-
kampanjan loka-marraskuussa. Kampanja järjestettiin 23.10.-10.11.2019. 
Varainhankinta kampanja-aikana tapahtui pääsääntöisesti vetoamalla yleisöön TV- 
ja radio-ohjelmissa, muissa eri mediakanavissa sekä yritysyhteistyöllä ja 
lipaskeräyksellä. Näkyvin tapahtuma oli Nenäpäivä-show 8.11. Lisäksi kampanja-
ajalla toteutettiin Nenäpäivä sirkuksessa -esitys yhteistyössä Sirkus Finlandian 
kanssa sekä YleX:n Naurumaraton 7.-8.11.2019. 
 
Nenäpäivä-kampanjan tuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön 
toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivä-kampanjan varat 
kanavoidaan pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tukemiseen kohteissa, joissa lapset, 
heidän perheensä ja yhteisönsä ovat keskeisiä edunsaajia. Nenäpäivä-säätiön 
toiminnassa mukana olevat yhdeksän järjestöä, joille tuotto jaetaan, ovat Suomen 
UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida International, 
Pelastakaa Lapset, Plan Suomi International, Solidaarisuus, Suomen 
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura. Järjestöt 
raportoivat vuosittain hankesuunnitelmistaan sekä varojen käytöstä säätiölle. 
Lisäksi bruttotuotosta kanavoidaan 4–5 prosenttia Nenäpäivä-säätiön 
yhteistyökumppanin Comic Reliefin kautta kehitysyhteistyöhön. 

Vuoden 2019 aikana Nenäpäivä-säätiö tuki edellä mainittujen järjestöjen kautta 
kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa. Nenäpäivä-varoilla 
autettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia, lasten perheitä sekä 
heidän yhteisöjään, edistettiin lasten mahdollisuutta parempaan elämään – 
ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen. 

Nenäpäivä-säätiö on oma itsenäinen organisaationsa. Yleisradio tukee Nenäpäivä-
kampanjaa ohjelmatoiminnallaan ja vastaa ohjelmatoimintansa kuluista. 
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KUINKA PALJON VAROJA KERÄTTIIN VUONNA 
2019 JA MITEN NE KÄYTETTIIN? 

Nenäpäivä-keräyksen bruttotulos 2019 oli 2 315 427,18 euroa, josta 
varainhankinnan osuus oli 2 303 058,04 euroa ja myyntitoiminnan 12 369,14 euroa. 
Nenäpäivä-säätiön järjestämän Nenäpäivä-kampanjan tilikauden jaettava tuotto 
oli kokonaisuudessaan 1 503 351,70 euroa. 

Tuotto jaetaan yhdeksän järjestön kesken, jolloin tuotto per järjestö on 151 748,29 
euroa. Lisäksi Comic Reliefin kautta kanavoitiin kehitysyhteistyöhön 112 617,09 
euroa. Vuonna 2019 Nenäpäivä-säätiö myönsi 25 000 euroa rahoitusta Vikes-
säätiön työlle Somaliassa. Nenäpäivä-säätiön harjoittama myyntitoiminta koostui 
ennen kaikkea Nenien, mutta myös kampanjatuotteiden myynnistä Nenäpäivän 
verkkokaupassa. 

Bruttotulos ja täten myös jaettava tulos olivat alempia kuin vuonna 2018. 
Merkittävin lasku oli yksityishenkilöiden tekemissä puhelinlahjoituksissa. Muut 
yksityislahjoittajien tekemät lahjoitukset pysyivät samalla tasolla tai laskivat vain 
lievästi aiemmasta vuodesta. Sekä yhteisöjen että yritysten tuessa Nenäpäivälle oli 
jonkin verran laskua vuoden 2018 hyvästä tuloksesta. 

Hallintokuluihin käytettiin 20,9 %, markkinointiin ja viestintään 2,2 % ja keräyksen 
palveluntarjoajien kuluihin 11,9 % kaikista tuloista. 
 
Nenäpäivälle oli mahdollista lahjoittaa tekstiviestillä, puhelinsoitolla, 
verkkomaksuna, laskulla, Siirron ja MobilePayn välityksellä sekä keräyslippaiden 
kautta tai suoralla tilisiirrolla. Nenäpäivän keräyslupa on voimassa vuoden ympäri.  
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Hallinto ja henkilöstö 
 
Nenäpäivän toiminnasta vastaa Nenäpäivä-säätiön hallitus. Nenäpäivä-säätiön 
hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2019 palkkioita. Vuonna 2019 Nenäpäivä-
säätiön päivittäisestä ja operatiivisesta johtamisesta vastasi Riina Paasio säätiölain 
mukaisena toimitusjohtajana. 
 
Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Kristiina 
Kumpula (Suomen Punainen Risti). Muina hallituksen jäseninä vuonna 2019 
toimivat: Marja-Riitta Ketola (Suomen UNICEF), Jouni Hemberg (Kirkon 
Ulkomaanapu), Miia Nuikka (Solidaarisuus), Harri Hakola (Fida) ja 18.12.2019 saakka 
Ville Vilén (Yleisradio). Panu Pokkinen (Yleisradio) toimi hallituksen jäsenenä 
18.12.2019 lähtien. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Ossi Heinänen (Plan 
International Suomi).  
 
Vuonna 2019 säätiössä työskenteli vakituisesti 6 henkilöä. Lisäksi syksyllä 2019 1 
henkilö oli säätiössä harjoittelussa sekä 1 henkilö määräaikaisena työntekijänä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÄIN NENÄPÄIVÄ AUTTOI MAAILMAN LAPSIA 
VUONNA 2019 
 
Vuonna 2019 Nenäpäivä nosti viestinnässään erityisesti esille Solidaarisuuden 
hankkeen Keniassa, Punaisen Ristin hanketyötä Myanmarissa sekä Pelastakaa 
Lasten hankkeen Burkina Fasossa.  Myanmarin & Burkina Fason hankkeet ovat 
uusia Nenäpäivä-kohteita, joten niihin suunnataan rahoitusta vuodesta 2020 
alkaen.  
 
Alta löytyvät kaikki Nenäpäivän varoilla tuetut hankkeet Nenäpäivän järjestöjen 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä.  
 
 

 
 

Fida International 
Kohdemaat: Burundi, Kenia, Tansania ja Uganda 
 
Fida suuntasi kerätyt Nenäpäivä-varat hanketyöhön 
itäisessä Afrikassa. Järjestön ohjelmassa jatkettiin 
työtä jo aiemmalta vuodelta tutuksi tulleissa 
hankkeissa.  
 
 

 

Kuva Meeri Koutaniemi 
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Parempia koulunkäyntimahdollisuuksia ja nuorten osaamisen 
parantamista Burundissa 
 
Nenäpäivän varoilla on tuettu Burundissa toimivia nuorisokeskuksia, joissa 
köyhistä oloista tulevat nuoret voivat opiskella ompelijoiksi tai puusepiksi. Nuorille 
on tarjottu opetusta myös esimerkiksi it-taidoissa, kielissä ja yrittäjyydessä. Vuoden 
aikana 586 nuorta (352 tyttöä ja 234 poikaa) saivat ammatillista koulutusta eri 
aloilta.  
 
Lisäksi varoilla on tuettu pienviljelystä toimeentulonsa saavia perheitä. Perheitä on 
koulutettu käyttämään parempia maanviljelystekniikoita sekä kasvattamaan 
erilaisia karjaeläimiä. 400 kotitaloutta paransi toimeentuloaan paremmilla 
viljelysmenetelmillä, kotieläinten kasvatuksella ja energiaa säästävillä 
keittotasoilla.   
 
Burundissa työtä tehdään erityisesti vakavasti syrjityn Batwa-heimon parissa. 
Hankkeen ansiosta Batwa-lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat merkittävästi 
parantuneet ja heidän vanhempansa ymmärtävät aikaisempaa paremmin 
koulunkäynnin merkityksen. Lasten oikeuksista annettiin koulutusta yhteisön 
johtajille ja virkamiehille, vanhemmille ja koulujen johtajille. 
 
Ohjelman avulla tavoitettiin vuonna 2019 yhteensä noin 2 832 lasta.  
 
Ruokaturvaa ja terveyskasvatusta Keniassa 
 
Keniassa Fida suuntasi Nenäpäivässä kerätyt varansa hankkeeseen, joka keskittyy 
erityisesti maaseudulle, jossa pienviljelijöitä koulutettiin kestävän kehityksen 
mukaisista maanviljelystekniikoista. Koulutus auttaa ilmastonmuutoksesta 
kärsiviä perheitä, joiden lapset kärsivät heikentyneestä ruokaturvasta. Parempien 
satojen ansiosta moni on pystynyt aloittamaan myös pienimuotoista 
yritystoimintaa. Yhä useampi perhe pystyy itse huolehtimaan omasta 
toimeentulostaan ja lasten koulumaksuista. 
 
Pienviljelijöihin keskittymisen lisäksi nuorille äideille on tarjottu ammatillista 
koulutusta ja lukutaito-opetusta. Vuoden mittainen koulutus valmisti äitejä 
kampaajiksi, tarjoilijoiksi tai pukuompelijoiksi.  
 
Nairobin alueella Kangawaren slummissa tuettiin kadulle joutuneita lapsia ja 
nuoria. Ohjelmassa mukana olleet nuoret ovat saaneet apua muun muassa 
huumeiden käytön lopettamiseen. Nuoret ovat ottaneet enemmän vastuuta 
omasta toimeentulostaan. 
 
Lapsille ja nuorille tarjottiin terveyskasvatusta mm. lisääntymisterveydestä ja 
kuukautisista. Ohjelman tuella mm. rakennettiin kaksi luokkahuonetta, joiden 
yhteyteen tehtiin myös wc-tilat ja vesitankit. Lasten oikeuksien toteutuminen on 



8 
 

parantunut koulutusten myötä ja esimerkiksi kouluissa poissaolot ovat 
vähentyneet. 
 
Ohjelman avulla tavoitettiin vuonna 2019 yhteensä 8 228 lasta.  
 
Seksuaaliterveystietoutta ja koulupudokkuuden  
vähentämistä Tansaniassa 
 
Tansaniassa Fida suuntasi Nenäpäivän keräämät varat ohjelmaan, joka keskittyy 
haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, kuten vammaisiin ja tyttöihin. 
Ohjelma vaikuttaa perheiden terveystietouteen, huoltajien kykyyn huolehtia 
vammaisten lasten terveyshaasteista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen. 
 
Nenäpäivän avulla tyttöjä koulutettiin toimimaan seksuaaliterveyden lähettiläinä, 
jotka järjestävät toisille tytöille opetusta kuukautishygieniasta, hiv/aidsista ja 
teiniraskauksista. Koulutusten tarkoituksena on valistaa tyttöjä, jotta heidän 
koulunkäyntinsä ei keskeytyisi kuukautisten tai varhaisen avioliiton vuoksi. Myös 
pojat otettiin mukaan koulutuksiin, jotta he oppivat kunnioittamaan tyttöjen 
oikeuksia. Tarkoituksena oli murtaa aiheeseen liittyviä tabuja ja siinä onnistuttiin.  
 
Edellä mainittujen toimien lisäksi yhteisöjä keskityttiin kouluttamaan erityisesti 
vammaisten lasten oikeuksista. Nenäpäivän keräämien varojen avulla kahden 
valtiollisen koulun kanssa kehitetään yhdessä mallia, jolla vammaisten lasten 
osallistuminen inklusiiviseen opetukseen mahdollistuu.  
 
Kerhotoiminnan ansiosta oli vähemmän koulupudokkaita ja oppimistulokset 
paranivat. Koulu- ja kotivierailut lisäsivät ymmärrystä koulunkäynnin tärkeydestä. 
Liikenneturvallisuusohjelmaa toteutettiin 15 koulussa. 
 
Kotiväkivallan vähentämistä ja koulunkäynnin tukemista Ugandassa 
 
Ugandassa käytetään yhä yleisesti väkivaltaa lasten kasvatuksessa kotona ja 
kouluissa. Nenäpäivän tuella yhteisöissä pidettiin työpajoja positiivisesta 
vanhemmuudesta. Koulutus auttoi vähentämään kotiväkivaltaa. Lisäksi opettajille 
opetettiin positiivisia kurinpitomenetelmiä, mikä auttoi heitä löytämään parempia 
menetelmiä oppilaiden ohjaamiseen. Koulutusten ansiosta useampi lapsi pysyi 
koulussa sekä oppi omista oikeuksistaan.  
 
Koulunkäynnin tukemisen lisäksi lapsille järjestettiin kerhoja, joissa opetetaan mm. 
lasten oikeuksista. Kerhojen myötä lapsiin kohdistuva väkivalta on vähentynyt 
yhteisöissä.     
 
Ohjelman avulla tukea sai vuonna 2019 yhteensä 404 lasta.  
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Kirkon Ulkomaanapu KUA 
Kohdemaat: Jordania ja Uganda 
 
Suurin osa Nenäpäivän varoista käytettiin lasten ja nuorten koulutuksen sekä 
hyvinvoinnin parantamiseen Jordaniassa sekä laadukkaamman koulutuksen 
puolesta Ugandassa.  
 
Lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin vahvistamista pakolaisleireillä 
Jordaniassa 
 
Jordaniassa Nenäpäivässä kerättyjä varoja suunnattiin syyrialaisten ja 
haavoittuvassa asemassa olevien paikallisten lasten ja nuorten 
koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen kahdella eri pakolaisleirillä ja Itä-
Ammanissa. Hankkeessa vahvistettiin erityisessä syrjäytymisvaarassa olevien 
lasten ja nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia tarjoamalla koulun ulkopuolisia 
oppimismahdollisuuksia englannin ja IT-taitojen kaltaisessa perusosaamisessa.  
 
Lisäksi Nenäpäivän tuella vahvistettiin lasten ja nuorten psykososiaalista 
hyvinvointia ohjatun vapaa-ajan toiminnan avulla. Hanke toi iloa ja hyvinvointia 
lasten elämään esimerkiksi sirkuskoululla, musiikilla ja eri urheilulajeilla. 
 
Vuonna 2019 hankkeella tavoitettiin yhteensä 2 500 lasta.  
 
Koulutuksen laadun ja lukutaidon parantamista Ugandassa  
 
Hankkeen päätavoitteena on parantaa koulutuksen laatua ja oppilaiden luku- ja 
kirjoitustaitoa huonosti suoriutuvissa peruskouluissa Mubenden alueella. Hanke 
osallistaa oppilaita, opettajia, koulujen hallintoa ja yhteisöjä sekä koululaisten 
vanhempia laadukkaan koulutuksen edistämisessä.  
 
Vuoden aikana saavutettiin suunnitelman mukaiset tavoitteet. Oppilaat ovat 
perustaneet kouluihin lastenkomiteoita, jotka tekevät vaikuttamistyötä heitä 
koskevissa asioissa. Oppilaiden lukuintoa on tuettu kehittämällä paikallista 
lukumateriaalia, ja oppilaat ovat osallistuneet lukemiseen kannustaviin 
kampanjapäiviin. Opettajia on koulutettu lukemisen arvioinnin taidoissa.  
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Koulujen hallintokomiteat ovat valmistaneet koulujen kehittämissuunnitelmia 
sekä tehneet keskinäisiä vierailuja vertaisoppimisen tueksi. Vanhemmat ja yhteisöt 
ovat olleet mukana tapaamisissa, joissa on kerrottu lasten oikeudesta 
koulutukseen sekä miten vanhemmat ja yhteisöt voivat omalta osaltaan osallistua 
lasten koulutukseen. Lisäksi alueellisella ja paikallisella tasolla on tehty 
vaikuttamistyötä koulutuksen laadun parantamiseksi. 
 
Vuonna 2019 noin 9 075 lasta sai hankkeen ansiosta parempaa koulutusta. 
 
 

 
Pelastakaa Lapset 
Kohdemaa: Intia 
 
Pelastakaa Lapset kohdensi Nenäpäivän tuotot sosiaaliturvan kehittämiseen ja 
kotiväkivallan vähentämiseen Intiassa. 
 
Lapsilähtöistä sosiaaliturvaa ja lapsityön vähentämistä Intiassa 
 
Pelastakaa Lapset auttaa Nenäpäivän tuella kaikkein köyhimpiä lapsia Rajasthanin 
osavaltiossa sijaitsevassa Dungarpurissa. Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa 
paikallisen sosiaaliturvajärjestelmän ja siihen liittyvän tulonsiirto-ohjelman 
ongelmakohtiin ja parantaa kaikkein köyhimpien kotitalouksien pääsyä sen piiriin.  
 
Ohjelmaan kuuluvien lasten ja heidän perheidensä haavoittuvaisuutta 
vähennetään myös erilaisilla koulutuksilla, joiden avulla perheet pystyvät 
mukautumaan muuttuviin perhe-elämän tilanteisiin. Vuonna 2019 tehdyn 
väliarvioinnin mukaan näiden koulutusten myötä huoltajien ja lasten väliset 
ristiriidat ovat vähentyneet huomattavasti. Lisäksi lasten fyysinen kuritus ja 
laiminlyönti ovat vähentyneet: aiemmin huoltajista jopa 96 prosenttia kertoi 
käyttävänsä ankaria kurinpitomenetelmiä, nyt vastaava määrä on pienentynyt 50 
prosenttiin.  
 
Hankkeen puitteissa jatkettiin myös kampanjointia lasten koulunkäynnin 
lisäämiseksi ja sen myötä 798 lapsityöläistä on päässyt takaisin kouluun (2017-2019). 
Samalla lisättiin tietoisuutta lapsityön vaaroista ja koulunkäynnin positiivisista 
vaikutuksista pitkällä tähtäimellä. 
 
Alueellista vaikuttamistyötä jatkettiin sekä piiri- ja osavaltiotasolla. Julkishallinnon 
kanssa käydyissä keskusteluissa ja työpajoissa lisättiin tietoa keinoista toteuttaa 
sosiaaliturvaohjelmia lapsiystävällisemmin. Vuonna 2019 tehdyn väliarvioinnin 
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mukaan eri sosiaaliturvaohjelmien piiriin päässeiden määrä on kasvanut alueella 
vuosien 2017–2019 välillä 33 %. 
 
Vuonna 2019 hankkeesta hyötyi suoraan 2 294 lasta. 
 
 
  

 
 
Plan International Suomi 
Kohdemaa: Etiopia 
 
Kerätyt Nenäpäivä-varat Plan suuntasi hanketyöhön itäisessä Afrikassa. 
Nelivuotinen hanke alkoi Etiopiassa vuonna 2018. 
 
Silpomisen vastaista työtä ja kestositeitä Etiopiassa 
 
Nenäpäivässä kerätyillä varoilla Plan parantaa erityisesti teinityttöjen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä Etiopiassa. Yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa kitketään 
haitallisia perinteitä kuten lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja sukuelinten 
silpomista sekä vahvistetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden 
saatavuutta ja laatua.  
 
Hankkeessa koulutetaan teini-ikäisiä tyttöjä ja poikia tyttöjen oikeuksista, jotta 
nuoret voivat itse vaikuttaa yhteisöissään asenteiden muuttamiseksi. Lisäksi Plan 
työskentelee perheiden, uskonnollisten ja yhteisöjen johtajien sekä viranomaisten 
kanssa, jotta tyttöjen asema paranee pysyvästi ja kaikki ymmärtävät esimerkiksi 
tyttöjen koulutuksen arvon.  
 
Tuloksellisen työn saavuttamiseksi ohjelmissa tehdään aina lähtötason arviointi 
sekä väliarviointeja ja loppuarviointi. Etiopiassa väliarviointi tehtiin vuoden 2019 
lopussa. 
 
Yhteensä ohjelmassa tavoitettiin n. 17 200 lasta. 
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Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK  
Kohdemaat: Filippiinit, Indonesia, 
Kolumbia ja Mosambik 
 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK suuntasi Nenäpäivänä kerätyt 
varat neljään eri hankkeeseen ympäri maailmaa. Hankkeilla edistettiin 
kotiapulaisten oikeuksia, naisten asemaa työelämässä sekä lasten oikeuksien 
toteutumista.  
 
Lasten ja naisten oikeuksia ja turvaa Filippiineillä, Indonesiassa, 
Kolumbiassa ja Mosambikissa 
 
SASK:in Nenäpäivä-ohjelman teemana on naisten ja lasten oikeudet ja turva. 
SASK:in työ on pääasiassa lainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan vaikuttamista, 
elämiseen riittävän palkan neuvottelemista vanhemmille sekä koulutusta ja 
tiedottamista työntekijöiden oikeuksista.   
 
Toimintaan osallistui lähes 20 000 kotiapulaista, joiden voimaantuminen, 
ymmärrys perusoikeuksista ja taidot edistää omaa ja perheidensä hyvinvointia, 
toimeentuloa ja turvallisuutta vahvistuivat. Tuhannet uudet jäsenet, liittojen 
välinen yhteistyö ja aktiivinen koulutustoiminta vahvistivat liittojen kykyä ja 
vaikutusvaltaa siten, että kotiapulaisten työturvallisuuteen, hyvinvointiin ja 
työolosuhteisiin saatiin parannuksia.  
 
Mielenkiinto hanketta kohtaan kasvoi erityisesti Indonesiassa sekä Filippiineillä ja 
koulutuksiin osallistuneiden määrä kasvoi merkittävästi. Lisäksi lähes 1 000 
kotiapulaista liittyi sosiaaliturvan piiriin, joka suoraan vaikuttaa heidän perheidensä 
toimeentuloon ja turvaan. Kotiapulaisten liittoja kutsuttiin kansallisiin komiteoihin, 
joissa vaikutetaan konkreettisesti alan työehtoihin ja olosuhteisiin lainsäädännön 
kautta.  
 
Kolumbiassa edistettiin konkreettisesti 249 perheen ruokaturvaa, omavaraisuutta 
ja toimeentulomahdollisuuksia 11 kunnan alueella. Samalla lasten ja nuorten 
oikeuksia vahvistettiin ja viljely-yhteisöjen vientitoimintaedellytyksiä kehitettiin. 
 
Ohjelman tavoitti vuonna 2019 yhteensä 17 238 lasta. 
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Solidaarisuus 
Kohdemaat: Kenia, Somalimaa 
 
Solidaarisuus keskitti Nenäpäivänä kerätyt varat tyttöjen sukuelinten silpomisen 
vastaiseen työhön Somalimaassa ja Keniassa sekä perheiden ruokaturvan 
parantamiseen Somalimaassa. 
 
Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sukupuolittuneen väkivallan 
vastaista työtä Keniassa ja Somalimaassa 
 
Vuonna 2019 Solidaarisuus auttoi Nenäpäivän tuella tyttöjä turvaan sukuelinten 
silpomiselta ja kaikista heikoimmassa asemassa olevia perheitä selviämään 
haastavissa olosuhteissa ja turvaamaan ruoan koko perheelle. Ohjelma toteutui 
pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta kevät 2019 oli Somalimaassa kuivin ja 
kuumin sitten vuoden 1981 ja loppuvuonna erityisen runsaat sateet ja niiden 
mukanaan tuoma heinäsirkkainvaasio tuhosivat satoja. 
 
Solidaarisuus keskittyi tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä koko 
yhteisöjen aktivoimiseen tyttöjen suojelemiseksi Somalimaassa ja Keniassa. 
Molemmissa maissa koulutettiin pienten lasten vanhempia silpomisen vaaroista. 
Silpomisen vastainen työ tavoitti ja hyödytti yhteensä 20 000 lasta. 
 
Solidaarisuus järjesti Keniassa tytöille ja pojille keskustelutilaisuuksia ja erilaisia 
aktiviteetteja, joissa välitettiin tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla 
ja tytöille opetettiin, kenen viranomaisen puoleen he voivat kääntyä, jos uskovat 
olevansa vaarassa joutua toimenpiteeseen. Nenäpäivän tuella järjestettiin lapsille 
turvaleirejä lomakuukausina, jolloin tyttöjen sukuelinten silpomisia tehdään 
eniten. Leirillä lapset oppivat omista oikeuksistaan ja silpomisen riskeistä. 
 
Nenäpäivän tuella Solidaarisuus auttoi perheitä selviämään kuivuuskausien yli 
Somalimaassa. Noin 300 perhettä voi nyt käyttää sadevedenkeruualtaaseen 
varastoitua vettä kuivalla kaudella. Vettä hyödynnetään esimerkiksi karjan 
juomavetenä ja kasteluvetenä viljelmillä. 40 uutta pienviljelijäperhettä saa jatkossa 
tasaisemmin tuloja kasteluveden ansiosta: vihannesten viljely on kuivallakin 
kaudella mahdollista kasvihuoneissa ja hedelmäpuut selviävät vesialtaan 
ympärillä. 
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Keniassa ohjelma tavoitti vuonna 2019 yhteensä 15 687 lasta ja Somalimaassa 
tavoitettiin yhteensä 28 850 lasta.  
 

 

 
 
Suomen Lähetysseura 
Kohdemaat: Nepal ja Bolivia 
 
Suomen Lähetysseura kohdisti Nenäpäivän varat Nepalissa kolmeen eri 
hankkeeseen, joissa keskityttiin äiti- ja lapsiterveyteen, opetukseen ja lasten 
mielenterveyteen. Lisäksi varoja suunnattiin lapsityön vastaiseen hankkeeseen 
Boliviassa.  
 
Naisten toimintaryhmiä sekä lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämistä 
Nepalissa 
 
Nepalissa Dhadingin alueen vuoristokylissä tuetaan naisten organisoitumista 
toimintaryhmiksi. Naisryhmät toimivat yhteisön kehityksen moottoreina 
perheiden ja yhteisön hygienia- ja ravintotilanteen, puhtaan veden saannin ja 
toimeentulon parantamiseksi. Hanke hyödyttää yli 17 000 ihmistä, joista noin 
puolet lapsia ja nuoria.  
 
Hankkeessa saavutettiin merkittäviä tuloksia vuonna 2019. Keskittyminen 
kokonaissanitaatioon on kannattanut, sillä alle 5-vuotiaiden ripulin yleisyys on 
vähentynyt merkittävästi. 95 % kotitalouksista on käytettävissään vessa.  
 
Vaikuttamistyön tuloksena äidit hakeutuvat synnyttämään terveyskeskuksiin. 
Myös hengitystiesairauksien on raportoitu vähentyneen merkittävästi: yli 3 000 
tautitapauksesta alle tuhanteen. Ruokaturva on myös parantunut.  
 
Vuonna 2019 hankealueen äideistä 54 % kuului äitiryhmiin, jotka ovat merkittäviä 
tuen ja tiedon lähteitä äideille. Äitiryhmien kautta koko perheen, erityisesti lasten, 
hyvinvointi paranee. Äitiryhmille on annettu koulutusta ja heitä on tuettu 
toimintasuunnitelmien laatimisessa. Ryhmät ovat onnistuneet myös säästämään 
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yhteensä yli 60 000 euroa pienimuotoisen liiketoiminnan aloittamiseksi ja 
tukemiseksi.  
 
Lähetysseuran kumppanijärjestö Shanti Nepal tekee myös läheistä yhteistyötä 
paikallisviranomaisten kanssa ja se on onnistunut hankkimaan julkista rahoitusta 
kylien vesihankkeille. 
 
Hankkeesta hyötyi vuoden 2019 aikana 4 440 lasta. 
 
Opetusta omalla äidinkielellä ja vanhempien & opettajien koulutusta 
Nepalissa 
 
Nepalissa alle 30 % etnisten vähemmistöjen lapsista jatkaa yläkoulun loppuluokille 
asti. Yksi syy tähän ovat kielivaikeudet. Nepalissa puhutaan yli sataa kieltä, mutta 
kouluopetus tapahtuu valtakielellä nepaliksi. Lähetysseura tukee Nenäpäivän 
varoin hanketta, jossa vähemmistökieltä puhuvat lapset saavat äidinkielistä 
alkeisopetusta (1.–3. luokka) nepalinkielisen opetuksen rinnalla.  
 
Hankkeen toisena vuonna jatkettu vanhempiin, opettajiin, päättäjiin ja 
virkamiehiin suuntautunut vaikuttamistyö nosti tietoisuutta äidinkielisen 
opetuksen tärkeydestä ja merkityksestä oppimistuloksiin. Vuonna 2019 
hankealuetta laajennettiin 13 uuteen kouluun, minkä jälkeen 25 koulussa 
noudatetaan nyt äidinkielisen opetuksen metodeja ja käytetään khamin kieltä Itä-
Rukumin etnisen vähemmistön lasten opetuksessa.  
 
Keväällä 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan oppimistulokset olivat jo parantuneet 
ja oppilaiden osallistumisaste opetukseen on noussut merkittävästi: aiemmin noin 
60 % osallistui aktiivisesti opetukseen, kun huhtikuussa 2019 osallistumisprosentti 
oli kohonnut jo 90 %:iin.  
 
Hankealueen kunnat osoittivat sitoutuneisuutta äidinkieliseen opetukseen ja 16 
koulua sai yli 30 000 euroa tukea julkisista varoista koulujen perusparannusta 
varten (mukaan lukien vessojen rakentaminen ja juomaveden järjestäminen). 
Paikallistason päättäjiin suuntautunut vaikuttamistyö lisää hankkeen kestävyyttä, 
kun jo nyt hankkeen puolivälissä paikallistasolla on sitouduttu budjetoimaan 
varoja koululaitosten kehittämiseen. 
 
Hankkeen ansiosta tavoitettiin yhteensä 2 512 lasta.  
 
Lapsiystävällisiä opetustapoja ja koulumielenterveyteen satsaamista 
Nepalissa 
 
Lähetysseura ohjasi Nenäpäivän varoja myös lasten koulumielenterveyttä ja 
lapsiystävällisiä opetustapoja edistävään hankkeeseen neljän läänin alueelle 
Nepalissa.  
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Vuonna 2019 mukana oli 39 koulua, joissa muun muassa opettajia ja vanhempia 
kouluttamalla sekä koululaisten iltapäiväkerhojen ansiosta oppimistulokset ovat 
parantuneet yli 15 %, opetukseen osallistuminen on noussut 16 % ja koulun 
keskeyttäminen laskenut 6 %. Myös käyttäytymishäiriöt ovat vähentyneet ja 
oppilastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti alkutilanteeseen verrattuna. Kaikki 
nämä myönteiset muutokset viestivät siitä, että lasten psykososiaalinen 
hyvinvointi on kasvanut.  
 
Myös terveyskeskusten tarjoamiin palveluihin panostettiin hankevuoden aikana. 
Sairaanhoitajia ja terveysalan työntekijöitä koulutettiin psykososiaalisen tuen 
antamisesta. 
 
Vaikuttamistyön kautta saavutettiin myös merkittäviä tuloksia: Yksi kunta toteutti 
koulumielenterveysohjelmaa seitsemässä koulussa omasta kuntabudjetistaan ja 
jatkoi mielenterveyspalveluiden tarjoamista terveyskeskuksen kautta. Kahdeksan 
kuntaa sisällytti mielenterveysasiat suunnitelmiinsa. 
 
Työn ansiosta tavoitettiin 12 769 lasta.  
 
Lapsityön vastaisia toimintoja ja ammatillista koulutusta Boliviassa 
 
Boliviassa on edelleen arvioiden mukaan vajaat miljoona lapsityöläistä. 
Lähetysseuran hankkeen tavoitteena on vahvistaa Potosín kaivosalueiden 
työtätekevien ja sosiaalisesti heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksia 
ja hyvän elämän mahdollisuuksia.  
 
Vuonna 2019 yhteensä 87 nuorta oppi ammatillisia taitoja, pienyrittäjyyttä, 
markkinointia ja kirjanpitoa hankkeen itse järjestämissä koulutuksissa sekä 
yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Elämäntaitokursseille osallistui 
258 työtätekevää lasta ja nuorta sekä myös suojakodeissa asuvia lapsia. Yhteiselle 
opintoretkelle osallistui 140 lasta.  
 
Perheiden keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa pyrittiin parantamaan 
perheyhteyttä, vähentämään kotiväkivaltaa ja löytämään parempia 
kommunikointi- ja kasvatusmetodeja 
 
Lasten oikeuksien edistämiseksi tehtiin vaikuttamistyötä tapaamalla alueen 
lastensuojelu- ja opetusviranomaisia. Työtätekevien lasten ja nuorten 
paikallisyhdistyksen järjestötoiminta sekä hallinnollinen ja vaikuttamistyön 
osaaminen kehittyi koulutusten kautta ja yhdistyksen edustajat osallistuivat myös 
kansallisen kattojärjestön toimintaan. 
 
Vuonna 2019 hanke tavoitti yhteensä 697 lasta.  
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Suomen Punainen Risti 
Kohdemaat: Burundi, Etelä-Sudan, Somalia 
 
Nenäpäivän varat Suomen Punainen Risti käytti kolmessa eri maassa. Järjestö tuki 
yhteisöperusteista terveysohjelmaa Burundissa,  
vesi- ja sanitaatiotyötä Etelä-Sudanissa sekä terveysohjelmaa Somaliassa.  
 
Sanitaation ja hygienian parantamista sekä aliravitsemuksen 
vähentämistä Burundissa   
 
Burundin Punaisen Ristin yhteisöperustaisessa terveysohjelmassa keskityttiin 
vuonna 2019 erityisesti koululaisten sanitaation ja hygienian parantamiseen 
rakentamalla käymälöitä ja sadeveden keräysjärjestelmiä. Lisäksi ohjelmassa 
ehkäistiin lasten aliravitsemusta sekä tuettiin haavoittuvassa asemassa olevia 
perheitä, jotta perheiden lasten perusturva taataan.   
 
Hygieniaa ja sanitaatiota parannettiin kouluissa rakentamalla vessojen lisäksi myös 
pesuhuoneet vessojen yhteyteen, jotta niissä on erityisesti tytöille tarpeellinen 
yksityisyys ja tilat kuukautishygieniaa varten. Tämän lisäksi koulun opettajat saivat 
lastenhygienia- ja sanitaatiokoulutuksen. Viestit hygieniasta menevät koululaisilta 
eteenpäin myös heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen ja näin viesti leviää 
eteenpäin yhteisöissä.  
 
Ravitsemusta parannetaan seulomalla alle viiden vuoden ikäisten lasten 
aliravitsemusta ja tukemalla heidän äitejään. Äideille tiedotetaan myös malarian 
torjunnasta, lasten rokotuksista, ripulitautien torjunnasta, imetyksestä, synnytystä 
edeltävästä ja sen jälkeisestä neuvonnasta sekä turvallisista synnytyksistä.  
 
Mwakirossa tuettiin 80 haavoittuvaa kotitaloutta kestävimmillä 
rakennusmateriaaleilla, ja parannetuilla takoilla asumuksen keittiöön, 
rakentamalla ECOSAN-käymälöitä, sadevesien keräysjärjestelmillä ja kalusteilla. 
Näistä turvakodeista hyötyy 338 ihmistä, joista 43 on alle viiden vuoden ikäisiä 
lapsia.  
 
Vuonna 2019 ohjelmasta hyötyi yhteensä 3 818 lasta.   
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Vesi- ja sanitaatiohankkeita sekä kriisivalmiuden kehittämistä Etelä-
Sudanissa  
 
Vuonna 2019 SPR kohdensi Nenäpäivä-varoja yhteisöpohjaisen vesi- ja 
terveysohjelman toteutukseen Etelä-Sudanissa. Toiminnot painottuivat hygienia- 
ja terveyskoulutukseen, kiinnittäen erityistä huomiota kuukautishygieniaan, koska 
se on olennaista tyttöjen koulunkäynnille. 
 
Hanke kohdentuu haavoittuviin yhteisöihin ja kouluihin. Neljään kouluun 
rakennettiin käsienpesupaikat ja sadevesikeräysjärjestelmät. Paremmista 
koulujen hygieniaolosuhteista hyötyi noin 1 280 koululaista. Hygieniatarvikkeita, 
kuten kestokuukautissuojia ja saippuoita jaettiin 630 tytölle.  
 
Vuoden aikana hygienia- ja terveyskoulutusta järjestettiin viidessä koulussa, jonka 
kautta tavoitettiin 1 338 koululaista. Etelä-Sudanin Punaisen Ristin vapaaehtoisten 
tekemien kotikäyntien ja kylävierailujen kautta saavutettiin noin 18 706 ihmistä, 
jotka saivat terveystietoa muun muassa ravitsemuksesta ja perussairauksien, 
kuten malarian ja ripulitautien ehkäisystä, tunnistamisesta ja hoidosta.  
Kotikäyntien yhteydessä vapaaehtoiset tunnistivat myös 189 alle 5-vuotiaan lapsen 
olevan aliravittuja. Heidät ohjattiin edelleen jatkohoitoon.  
 
Yhdeksän kylän alueen kriisi- ja katastrofivalmiutta parannettiin kylissä toimivien 
valmiusryhmien avulla. Ryhmien avulla kylissä toteutettiin 
varautumistoimenpiteitä, kuten rakennettiin sadevesikeräysjärjestelmiä ja 
hankittiin siemeniä ja viljelytyökaluja.  
 
Etelä-Sudanissa toteutetut hankkeet tavoittivat yhteensä 2 618 lasta.  
 
Äiti- ja lapsiterveyteen keskittyviä klinikoita Somaliassa 
 
Suomen Punainen Risti tukee Somalian Punaisen Puolikuun kautta Somalimaan 
perusterveydenhuoltoa ylläpitämällä seitsemää pysyvää klinikkaa. Klinikat 
parantavat terveyspalveluiden saatavuutta ja kohdeyhteisöjen terveydentilaa 
syrjäisissä yhteisöissä Somalimaassa, keskittyen erityisesti äiti-lapsiterveyden 
edistämiseen.    
 
Vuonna 2019 SPR kohdensi Nenäpäivä-varoja Somalian terveysohjelman 
toteutukseen. Ohjelmaa toteutetaan Somalimaan alueella tavoitteena tuoda 
pysyvien ja liikkuvien terveysklinikoiden avulla terveyspalveluita kaikkein 
haavoittuvimpien yhteisöjen saataville. Klinikoilla keskitytään erityisesti äiti- ja 
lapsiterveyteen, synnytyksiin ja neuvolapalveluihin sekä edistetään terveys- ja 
hygieniakoulutusta ja yhteisöperustaista terveyttä. Vuoden aikana ylläpidettiin 
seitsemän pysyvän klinikan toimintaa. Klinikat tarjosivat hoitoa 61 026 ihmiselle, 
joista 36 % oli lapsia.  
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Somalimaa on varsin altis toistuville kuivuuskausille ja alueen asukkaista 725 000 
ihmistä oli humanitaarisen avun tarpeessa vuonna 2019.  Toistuvat kuivuuskaudet 
heikentävät paimentolaisille tärkeän laidunrehun ja veden saatavuutta ja vuoden 
aikana sadat tuhannet ihmiset joutuivat lähtemään pois kotialueiltaan. Vuoden 
aikana osassa Somalimaata paikalliset konfliktit jatkuivat, ja kuivuuden lisäksi myös 
turvattomuus heikensi ihmisten mahdollisuuksia pärjätä kotiseuduillaan.   
 
Ruokaturvattomuus ja kuivuuskaudet vaikuttavat erityisesti äitien ja lasten 
terveydentilaan. Vuoden aikana klinikoilla seurattiin 42 341 alle 5-vuotiaan lapsen 
ravitsemustilaa ja kasvua. Vaikeasta aliravitsemuksesta kärsivät lapset ohjattiin 
ravitsemusohjelman piiriin. Vuonna 2019 klinikoilla rokotettiin 14 324 lasta. 
Synnytyksiä oli yhteensä 4 092, joista 90 % oli kätilöiden avustamia.  
 
Terveyspalveluiden lisäksi klinikoiden henkilökunta ja Somalian Punaisen 
Puolikuun vapaaehtoiset järjestivät yhteisöissä terveys-, ravitsemus- ja 
hygieniakoulutusta. Koulutukset saavuttivat yhteensä 36 900 ihmistä. 
 
Ohjelma tavoitti vuonna 2019 yhteensä 78 554 lasta.  
 
 
 

Suomen UNICEF  
Kohdemaa: Uganda 
 
 
Suomen UNICEF ohjasi vuonna 2019 Nenäpäivässä kerätyt varat vesi- ja sanitaatio-
ohjelmaan Ugandassa.  
 
Puhdasta juomavettä ja parempia hygieniakäytäntöjä Ugandassa 
  
Suomen UNICEF ohjasi Nenäpäivävarat osaksi UNICEFin vesi- ja sanitaatio-
ohjelmaa (WASH) Ugandassa. Ohjelman tavoitteena on kohentaa lasten 
terveydentilaa varmistamalla lapsille ja heidän perheilleen turvallisen juomaveden 
saanti ja hygieeniset sanitaatiopalvelut. 
  
Kuluneen vuoden aikana kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin ja terveysasemille 
rakennetut WC:t ja käsienpesualtaat tukevat paitsi oppilaiden ja muun yhteisön 
terveyttä kohentuneen hygienian kautta, myös mahdollistavat yksityisen ja 
ihmisarvoisen sanitaatiokäyttäytymisen.  
 

Investoinnit vesi- ja sanitaatiopalveluihin näkyivät välittömästi yli 154 000 lapsen 
kohentuneessa terveydessä; lisäksi yli 110 000 lasta perheineen saavat nyt nauttia 
puhtaasta juomavedestä, edelleen vähentäen vesiperäisiä tartuntatauteja ja niiden 
haitallisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Vähentyneiden sairasteluiden 
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kautta lasten oppiminen tehostuu samalla, kun pääsy vesi- ja sanitaatiopalveluihin 
kannustaa lapsia, erityisesti tyttöjä, käymään kouluissa.  
 
Terveysasemien kohentunut hygienia taas vähentää infektiotauteja niin potilaiden, 
kuin henkilökunnan keskuudessa ja tukee laadukkaiden terveyspalveluiden 
saatavuutta sekä yhteisöjen kohentunutta terveyttä.                                                                                                                                                                                                                  
 
UNICEF oli kuluneena vuonna myös auttamassa humanitaariseen hätään 
joutuneita perheitä, taaten vesi- ja sanitaatiopalvelut hätään joutuneille yhteisöille 
luonnonmullistusten ja tartuntatautiepidemioiden keskellä.  
 
Lisäksi Nenäpäivän tuella vahvistettiin Ugandan valtiollisten ja paikallisten 
toimijoiden kapasiteettia mahdollistaa ja fasilitoida esim. yhteisöjen omien 
sanitaatioratkaisujen suunnittelua ja toimeenpanoa osallistavia prosesseja 
hyödyntämällä. 
 
Hanke tavoitti vuonna 2019 Nenäpäivän tuella 2 879 lasta, mutta kaiken kaikkiaan 
hankkeessa parannettiin yli 100 000 lapsen terveyttä. 
 
 

Muut avustukset 
 
Lastenohjelmien laadun parantamista Somaliassa 
 
Nenäpäivä on myöntänyt Vikesille projektiluonteista rahoitusta. Varoja ohjattiin 
paikallisille toimittajille ja kansallistelevision henkilökunnalle kohdistuvaan 
hankkeeseen eri puolilla Somaliaa. Hankkeen avulla vahvistettiin toimittajien 
ammattitaitoa ja ymmärrystä journalismin etiikasta sekä parannettiin erityisesti 
naistoimittajien asemaa ja itsetuntoa, sillä naiset kohtaavat alalla monenlaista 
syrjintää. Mediassa ei ole juuri lainkaan lapsille ja nuorille tuotettua sisältöä. 
 
Isona osana hanketta oli työ Somalian kansallistelevisiossa, jossa henkilökuntaa 
koulutettiin, jotta lastenohjelmien laatu paranisi. Vuonna 2019 aloitettiin uuden 
säännöllisen lasten ja nuorten ohjelman suunnittelu. Tarkoituksena on soveltaa 
Svenska Ylen lasten ja nuorten ohjelmien toimituksen konseptia, jossa lapset ovat 
mukana ohjelmien suunnittelussa ja tuotannossa.  
 
Välillisesti hankkeesta hyötyi satoja tuhansia lapsia ympäri Somaliaa.  
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Comic Relief 
 
Nenäpäivä-keräyksen tuotosta ohjattiin portaittaisella mallilla 4–5 % brittiläisen 
Comic Reliefin kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen Afrikassa. Hankkeet 
keskittyivät mm. terveyden edistämiseen, äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä 
malarian vähentämiseen, koulutuksen ja sanitaation lisäämiseen sekä silpomisen 
vastaiseen työhön. 
 

 

NENÄPÄIVÄ TEHTIIN YHDESSÄ 
 
Nenäpäivä kutsuu joka vuosi monenlaisia toimijoita mukaan auttamaan maailman 
lapsia ja tarjoaa heille helppoja tapoja tehdä hyvää. Yhdessä tekeminen oli 
keskeistä myös vuoden 2019 Nenäpäivä-kampanjassa. 
 
Nenäpäivä pyysi jälleen mukaan laajan joukon suomalaisia julkisuuden henkilöitä 
ja artisteja, jotka lähtivät mukaan auttamaan maailman lapsia ilman rahallista 
korvausta esiintymällä ennalta kuvatuissa sketseissä ja suorissa Nenäpäivä-
lähetyksissä. Varsinaisen Nenäpäivän päälähetyksen juontajina nähtiin Susanna 
Laine, Janne Kataja ja Jenni Kokander. Yleisradion kanssa toteutetuilla 
hankekuvausmatkoilla olivat mukana näyttelijä-opettaja Ernest Lawson, 
uutistoimittaja-kirjailija Matti Rönkä ja radiojuontaja Jenni Poikelus.  
 
Järjestöjen vapaaehtoiset viettivät yhteisvoimin Nenäpäivää eri puolilla Suomea. 
Erityisesti voimat yhdistettiin kahdeksalla alueella, joihin oli nimetty omat 
vapaaehtoiset Nenäpäivän koordinaattorit. Monella paikkakunnalla myös Ylen 
aluetoimitus osallistui Nenäpäivän viettoon.  
 
Nenäpäivän hyväksi järjestettiin vuonna 2019 esimerkiksi monenlaisia 
kauppakeskustapahtumia, myyjäisiä, hyväntekeväisyysotteluita ja lipaskeräystä. 
Nenäpäivän nettisivujen tapahtumasivulle saatiinkin nostettua melkein 160 
tapahtumaa ja tempausta. Erityismaininnan ansaitsevat Laurea AMK:n 
tapahtumatuotannon kurssiin opiskelijat, jotka tempaisivat useassa 
pääkaupungin kauppakeskuksessa. 
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Nenäpäivä saa myös sadat koulut, päiväkodit ja oppilaitokset osallistumaan 
maailman lasten auttamiseen. Lapset ja nuoret keräsivät Nenäpäivälle varoja 
muun muassa järjestämällä myyjäisiä, konsertteja ja erilaisia tempauksia. 
Nenäpäivää vietettiin koulujen oppitunneilla Nenäpäivän teemoja käsittelevien 
oppimateriaalien parissa ja oppilaitoksissa erilaisten opintokokonaisuuksien 
merkeissä. Lisäksi koululaisille ja nuorille järjestettiin kilpailu, jossa kekseliään 
tempauksen järjestänyt koulu voitti Tuure Boeliuksen vierailun.  
 
Syksyn tempauksia vauhditti myös syksyllä 2019 järjestetty kilpailu, jossa etsittiin 
opiskelijoista ja opettajasta koostuvaa ryhmää kuvausmatkalle Ugandaan. Hakuun 
osallistui yli 70 ryhmää, joiden videohakemuksista voittajaksi valittiin Vihdin koulu. 
Kuvausmatkaa suunniteltiin tapahtuvaksi keväällä 2020.  
 
Nenäpäivään osallistui vuonna 2019 lukuisia yrityksiä, ammattiliittoja ja muita 
organisaatioita, jotka toteuttivat näkyviä myynti- ja markkinointikampanjoita sekä 
henkilöstötempauksia eri toimialoilla ympäri Suomen. Nenäpäivän 
pääyhteistyökumppaneina olivat Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Suomen 
Apteekkariliitto. OAJ:n varainhankintakampanjassa paikallisilla yhdistyksillä oli 
aktiivinen rooli. Tämän lisäksi OAJ toi Nenäpäivää esille useissa eri tapahtumissaan 
ympäri vuoden: jäsenristeily, Maailma kylässä -festarit, Suomi Areena sekä 
Maailman opettajien päivä. Apteekkariliitto puolestaan toimi virallisena 
Nenäpäivän tunnustuotteiden eli nenien myyntikanavana valtakunnallisesti. 
Molemmat pääyhteistyökumppanit toivat yhteistyötämme laajasti esille niin 
omissa asiakaslehdissään kuin sosiaalisen median kanavissaan. 
 
Yhteistyökumppaneiden joukossa oli sekä uusia että jo useamman vuoden 
mukana olleita yrityksiä: Kotipizza, Espresso House, Verman, Bioteekki, WSOY, 
Billebeino, Redi, DXE Technology, Lejos, LadyLine/EasyFit, OmenaHotels, Delete, 
Kaslink, Kraton sekä Billebeino. 
 
Erityisesti pro bono- viestintätukea Nenäpäivälle antaneita yhteistyökumppaneita 
olivat: Exove, Drama Queen Communications, LM Someco, Elisa, JCDecaux, 
SecuryCast, Neutech, Napa Agency, Nostemedia, DigiPeople Studio, Flockler, Tulos 
Helsinki, Mall Voice, M-Brain ja JP Postitus.  
 
Monet yritykset osallistuivat myös paikallisten Nenäpäivän tempausten 
järjestelyihin yhdessä vapaaehtoisten kanssa.  
 
Yhteistyökumppaneilla on merkittävä rooli Nenäpäivässä niin näkyvyyden, 
yhdessä tekemisen kuin varainhankinnan näkökulmasta. 
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NÄIN NENÄPÄIVÄ NÄKYI JA KUULUI 
 
Nenäpäivä näkyi laajalti eri medioissa, tästä kiittäminen erityisesti monia Ylen 
ohjelmia ja kanavia, jotka lähtivät toteuttamaan Nenäpäivää omalla tavallaan. 
Nenäpäivään osallistuikin vuonna 2019 monipuolinen joukko Ylen ohjelmia, jotka 
tavoittivat laajan yleisön. 
 
Nenäpäivän kaksi erillistä TV-lähetystä keräsivät laajan yleisön: 24.10. järjestettiin 
yhteistyössä Sirkus Finlandian kanssa Nenäpäivä sirkuksessa -esitys, joka tuli 
suorana lähetyksenä ulos Yle TV1:ltä ja Areenasta. Esityksessä yhdistyivät Diandran 
ja Mikael Konttisen tulkitsema musiikki, sirkustaide ja Heikki Nousiaisen kanssa 
toteutetut teatteriosuudet.  
 
Varsinaista Nenäpäivää vietettiin 8.11. yhden pitkän suoran lähetyksen merkeissä, 
joka esitettiin kahdessa osassa: alkuilta kello 19–20.30 Yle TV1:llä ja loppuilta 20.30-
23 Yle TV2:lla. Lisäksi koko illan lähetys oli katsottavissa suorana Yle Areenasta.  
 
Nenäpäivänä Svenska Yle lähetti myös viiden tunnin suoran Född i Farstun -
sitcomlähetyksen Areenassa, jossa vieraili monia tunnettuja kasvoja.  
 
Ylen ohjelmista erityisesti kaksi onnistui erityisen hyvin saamaan seuraajansa 
mukaan Nenäpäivään: YleX:n Naurumaraton-ohjelma keräsi 41 tunnin aikana 178 
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000 euroa Nenäpäivälle ja teki historiaa olemalla ensimmäinen radio-ohjelma, joka 
voittaa Kultainen Venla -yleisöäänestyksen. Puoli seitsemän -ohjelma oli jälleen 
mukana suurella sydämellä ja keräsi huimat 190 000 euroa Mikko Kekäläisen 
painihaasteen siivittämänä.   
 
Lisäksi lukuisat muut Yleisradion ohjelmat TV:ssä ja radiossa osallistuivat 
Nenäpäivään monella eri tavalla. Summeri teki Nenäpäivän erikoisjakson, Yle Kioski 
sisältöä tubekanavilleen, Noin viikon studio Nenäpäivä-klipin, Sohvaperunat 
katsoivat Nenäpäivää seuraavan viikon lähetyksessään, Kaverin puolesta kyselen -
podcast vietti Nenäpäivää somessaan ja Pavlovin Rotat sekä Ylen e-urheilu viettivät 
Nenäpäivää pelien merkeissä. Yle Puheen Käsityömaraton sekä Yle Vegan ja Yle 
Radio Suomen Tanssimaraton osallistuivat YleX:n Naurumaronin kera Nenäpäivän 
Maratonviikolle ja tekivät Nenäpäivä-lähetyksensä Helsingin keskustasta 
Nenäkulmasta. 
 
Nenäpäivä näkyi siis jälleen myös Helsingin keskustassa Aleksanterinkadun Elisa 
Kulmassa, eli Nenäkulmassa. Tilassa järjestettiin Nenäpäivän pressitilaisuuden ja 
Nenäpäivä-lähetysten lisäksi monenlaista Nenäpäivä-ohjelmaa: Pienten lasten 
vanhemmille suunnattu “Kuinka kasvatan lapsestani maailman parantajan?” -
keskustelutilaisuus Julia Thurenin johdolla sekä peli-ilta Shelterin ja Havun 
houstaamana saivat tilan täyteen ihmisiä. Lisäksi paikalla oli lipaskerääviä 
koululaisia ja kumppaneita sekä tietenkin radiokanavien faneja ja seuraajia.  
 
Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön Nenäpäivän uusi logo ja uudistunut graafinen 
ilme. Tämän myötä Nenäpäivän väritys muuttui iloisemmaksi ja huomiota 
herättäväksi. Samalla kerralla myös uudistettiin Drama Queen -mainostoimiston 
kanssa Nenäpäivän markkinointia ja luotiin LM Somecon kanssa uusi, aavistuksen 
nenäkkäämpi äänensävy. Kampanjan slogan oli “Hauska auttaa” edellisen vuoden 
tapaan.  
 
Nenäpäivän uusi ilme ja äänensävy näkyi ja kuului laajalti julkisessa tilassa, sillä 
Nenäpäivän mainokset koristivat tuhansia mainospaikkoja, digitaalisia pintoja sekä 
kuuluivat kauppakeskuksissa. Tästä kiittäminen mainospaikkoja tarjonneille 
kumppaneille.  
 
Nenäpäivän nettisivujen etusivua uudistettiin entisestään vuonna 2019 
vastaamaan uutta graafista ilmettä. Monet yritykset, yhteisöt ja koulut perustivat 
nettisivuille omia nettilippaitaan Nenäpäivän hyväksi. Julkinen nettilipas kannusti 
erityisesti kumppaneita keräämään entistä suuremman potin Nenäpäivälle.  
 
Nenäpäivä näkyi monella tapaa julkisuudessa: lehdissä, radiossa ja sosiaalisessa 
mediassa sekä blogien että Facebookin, Instagramin ja Twitterin välityksellä. 
Erityisen hyvin viesti levisi Nenäpäivän kumppaneiden ja heidän 
vaikuttajaverkostojensa kautta. Myös Nenäpäivän yhdeksän järjestöä ja Yleisradion 
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alueelliset toimitukset tukivat viestin leviämistä. Lisäksi Nenäpäivällä oli 
varainhankintakampanja kaikilla kaupallisilla radiokanavilla Nenäpäivän ajan. 
 
Nenäpäivä-kampanjassa 2019 muistutettiin, että Nenäpäivää voi viettää joko 
Nenällä tai ilman – pääasia, että on mukana auttamassa maailman lapsia. 
Osallistumaan kannustettiin monella tavalla, esimerkiksi neulomalla Nenäsukkia 
Pariton rasa -käsityöblogin innoittamana, perustamaan Nenäpäivänä television 
ääreen Nenäkatsomon tai lähtemällä lipaskeräämään. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vuonna 2020 Nenäpäivä onnistui keräämään hienon lahjoituspotin ja viestimään 
kehitysyhteistyön merkityksestä laajalle yleisölle – hauska auttoi jälleen monella 
tapaa. Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2020 kampanjaan, jossa Suomen hauskin 
hyväntekeväisyyskampanja kutsuu jälleen kaikki suomalaiset mukaan auttamaan 
maailman lapsia.  
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