
Hauska auttaa!

Nenäpäivä-kampanja järjestetään vuosittain maailman lasten hyväksi. 
Koulumme on päättänyt ottaa osaa Nenäpäivään päivätyökeräyksellä
Päivätyökeräyksessä oppilaat lahjoittavat työllään ansaitsemansa palkan 
Nenäpäivälle.

Faktat päivätyökeräyksestä:
 Osallistuminen on vapaaehtoista.
 Työnantaja voi olla yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö.
 Päivätyökeräyksen palkkiosta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai 
 sosiaaliturvamaksua.
 Nenäpäivän suosituspalkkio on 12 euroa/ oppilas.
 Päivätyökeräykseen osallistuvien vakuutuksen hoitaa koulu tai työnantaja.
 Oppilas toimittaa työnantajalle päivätyölomakkeen, jossa on tilitysohjeet.  
 Työnantaja tilittää palkan Nenäpäivä-säätiön tilille tai antaa varat    
 käteisenä oppilaalle, jolloin vastuuopettaja hoitaa tilityksen Nenäpäivälle

Kiitos, että autatte kanssamme!

Ystävällisin terveisin

__________________________________________________
opettaja

Mikä Nenäpäivä?

Nenäpäivä-säätiö järjestää Nenäpäivä-kampanjan vuosittain maailman lasten 
auttamiseksi. Nenäpäivän tuella yhdeksän järjestöä: Suomen UNICEF, 
Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida International, Pelastakaa 
Lapset, Plan Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen 
Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen lähetysseura tekevät pitkäjänteistä työtä 
maailman lasten hyväksi. Nenäpäivän tavoitteena on jokaisen lapsen 
mahdollisuus hyvään elämään – ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.

Nenäpäivälle voi lahjoittaa koska tahansa. 
Varsinainen Nenäpäivä on perjantaina 12.11.2021

Lue lisää: nenäpäivä.fi

Keräyslupa koko Suomi (paitsi Ahvenanmaa) RA/2017/396 voimassa 20.4.2017–19.4.2022, Poliisihallitus 6.4.2017.
Keräyslupa Ahvenanmaa ÅLR 2021/722, voimassa 2.2.–31.12.2021, Ålands landskapsregering 2.2.2021.
Keräystuotto käytetään Nenäpäivän yhteistyöjärjestöjen hankkeissa kehitysmaissa vuosina 2021–2023.



12 €              muu summa _________ €

12 €              muu summa _________ €

PÄIVÄTYÖKERÄYS 
(päällimmäinen osa työnantajalle, alimmainen osa oppilaalle)

Oppilaitos Oppilas

Työnantaja Työnantajan lähiosoite, postinro ja toimipaikka

Palkkio päivätyöstä               Työnantaja maksaa palkkion Nenäpäivä-
              säätiön tilille (maksutiedot alla)

              Oppilas vie palkkion kouluun

Paikka Päiväys

Oppilaan allekirjoitus Työnantajan allekirjoitus

Kun työnantaja maksaa palkkion Nenäpäivä-säätiön tilille, pyydämme käyttämään seuraavaa 
tilinumeroa ja viitenumeroa: FI37 1572 3000 3844 20, viite: 5733. Päivätyökeräyspalkkiosta ei tarvitse 
ennakkoperintälain mukaan suorittaa ennakonpidätystä eikä  maksaa sosiaaliturvamaksua.
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