Näin suomalaiset
lahjoittivat
palasia onnestaan
vuonna 2020
Nenäpäivä-säätiön vuosikertomus
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NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Mikä on Nenäpäivä?
Vuonna 2020 koronaepidemia vaikutti myös Nenäpäivä-kampanjaan ja sen
suunnitelmiin, mutta Nenäpäivän tulos oli suurempi kuin vuosiin. Säätiö pystyi
toteuttamaan tarkoitustaan ja keräämään merkittävästi varoja tukemaan
järjestöjen pitkäkestoista kehitysyhteistyötä sekä viestimään muuttaakseen
suomalaisten asenteita myönteisemmäksi kehitysyhteistyötä kohtaan.

Nenäpäivä-säätiö toteutti tarkoitustaan järjestämällä valtakunnallisen
Nenäpäivä-kampanjan loka-marraskuussa. Kampanja järjestettiin 29.10.–
15.11.2020. Varainhankinta kampanja-aikana tapahtui pääsääntöisesti vetoamalla yleisöön TV- ja radio-ohjelmissa, internetissä sekä yritysyhteistyöllä ja muulla
näkyvyydellä. Näkyvin osa kampanjaa oli Nenäpäivä-show 13.11. Ylen TV1:llä.
Lisäksi kampanja-ajalla toteutettiin Rauhaa ja rakkautta -konsertti yhteistyössä
Tapiola Sinfoniettan ja Ylen kanssa sekä YleX:n Naurumaraton 12.–13.11.2020.

Nenäpäivän tuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. 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 2020 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. Koronakriisinkin keskellä edistettiin
ja tuettiin lasten mahdollisuutta parempaan elämään – ravintoon, turvaan,
koulutukseen ja terveyteen.

Nenäpäivä-säätiö on oma itsenäinen organisaationsa. Yleisradio tukee
Nenäpäivä-kampanjaa ohjelmatoiminnallaan ja vastaa ohjelmatoimintansa
kuluista.

Nenäpäivän tuotto jaetaan vuosittain
yhdeksän Nenäpäivä-säätiön toiminnassa
olevan järjestön kesken.
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Kuinka paljon varoja kerättiin
vuonna 2020 ja miten ne
käytettiin?

Talous vuonna 2020

Nenäpäivä-säätiön kokonaistuotot 2020 olivat 3 534 349,74 euroa, josta
varainhankinnan osuus oli 3 509 790,60 euroa ja myyntitoiminnan 24 559,14
euroa. Tilikauden jaettava tuotto oli kokonaisuudessaan 2 486 718,38 euroa,
josta kanavoitiin Comic Reliefin kautta kehitysyhteistyöhön 160 393,82 euroa.
Loput jaettavasta tuotosta jaettiin yhdeksän järjestön kesken, jolloin tuotto
per järjestö oli 258 480,51 euroa. Lisäksi vuonna 2020 Nenäpäivä-säätiö avusti
25 000 eurolla Vikes-säätiön työtä Somaliassa. Nenäpäivä-säätiön harjoittama
myyntitoiminta koostui ennen kaikkea nenien myynnistä.

Bruttotulos ja täten myös jaettava tulos olivat merkittävästi korkeammat
kuin vuonna 2019. Merkittävintä nousu oli yksityishenkilöiden tekemissä
lahjoituksissa kaikilla lahjoitustavoilla. Sekä yhteisöjen että yritysten tuessa
Nenäpäivälle oli lievää laskua vuodesta 2019. Jälkimmäiseen luultavimmin
vaikutti koronaepidemia ja sen vaikutus organisaatioihin.

Hallintokuluihin käytettiin 13,7 %, markkinointiin ja viestintään 4 % ja keräyksen
palveluntarjoajien kuluihin 11,1 % kaikista tuloista.

Vuonna 2020 jaettava tuotto per
järjestö oli 258 480,51 euroa.
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HALLINTOKULUT

MARKKINOINTI JA
VIESTINTÄ

PALVELUNTARJOAJAT

APU MAAILMAN LAPSILLE

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Nenäpäivän hallinto ja
henkilöstö
Nenäpäivän toiminnasta vastaa Nenäpäivä-säätiön hallitus. Nenäpäiväsäätiön hallituksen jäsenet eivät saaneet vuonna 2020 palkkioita. Vuonna
2020 Nenäpäivä-säätiön päivittäisestä ja operatiivisesta johtamisesta vastasi
Riina Paasio säätiölain mukaisena toimitusjohtajana.

Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Kristiina
Kumpula (Suomen Punainen Risti) ja hallituksen varapuheenjohtajana Ossi
Heinänen (Plan International Suomi). Muina hallituksen jäseninä vuonna
2020 toimivat Marja-Riitta Ketola (Suomen UNICEF), Jouni Hemberg (Kirkon
Ulkomaanapu), Miia Nuikka (Solidaarisuus), Harri Hakola (Fida) ja Panu
Pokkinen (Yleisradio).

Vuonna 2020 säätiössä työskenteli vakituisesti kuusi henkilöä. Vuoden aikana
kaksi vakituista työntekijää oli osan vuotta vanhempainvapaalla ja heillä oli
sijaiset. Näiden lisäksi syksyllä 2020 yksi henkilö oli säätiössä harjoittelussa.

Säätiön kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti vuonna 2020 toukokuun loppuun
saakka Suomen Talousverkko Oy. Sen jälkeen kirjanpitoa hoiti Accountor
Services Oy ja palkanlaskentaa Kuopion Tilitieto Oy.
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Näin Nenäpäivä
auttoi maailman
lapsia vuonna 2020

Fida International
Kohdemaat: Burundi, Kenia, Tansania ja
Uganda

Fida suuntasi kerätyt Nenäpäivä-varat
työhön itäisessä Afrikassa. Järjestö jatkoi
jo aiemmilta vuosilta Nenäpäivässä
tutuksi tulleissa hankkeissa.
Lastenkerhoja, koulutusta ja tukea lapsille ja

Keniassa yli 10 500 lasta hyötyi Fidan työstä.
Kuukautis- ja lisääntymisterveyteen liittyviin
koulutuksiin osallistui 3 200 lasta ja 3 700 nuorta.
Viiteen kouluun rakennettiin 14 uutta wc-tilaa.

nuorille Itä-Afrikassa

Vuonna 2020 Nenäpäivä nosti viestinnässään
erityisesti esille Fidan hankkeen Keniassa.
Korona-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi materiaalia muista
hankkeista oli haasteellista saada.

Seuraavaksi lueteltuna Nenäpäivän varoilla
tuetut hankkeet Nenäpäivän järjestöjen
mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
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Burundissa, Keniassa, Tansaniassa ja Ugandassa
Fidan ohjelmien lähtökohtana on lasten oikeus
koulutukseen, riittävään elintasoon sekä
terveyteen. Yli puolet työn tavoittamista lapsista
on tyttöjä.

Burundissa parannettiin 3580:n lapsen oikeutta
koulutukseen. Ngozin ja Kayanzan alueilla 200
perhettä sai maanviljelykoulutusta ja pääsi
mukaan säästöryhmään. Fidan tukemissa
nuorisokeskuksissa 400 nuorta sai erilaista
ammattikoulutusta. Rusengon kylässä 159
alkuperäiskansa batwoihin kuuluvaa lasta pääsi
kouluun. Psykososiaalinen tuki tavoitti yli 3 200
lasta.

Ugandassa 337 lasta sai tukea päästäkseen
kouluun. Ammattikoulutusta eri aloilta sai 14
entistä lapsisotilasta. Lastenkerhoihin osallistui
yhteensä 550 lasta.

Tansaniassa Fidan työ on keskittynyt kuudelle
alueelle: Mwanzaan, Arushaan, Tangaan,
Kigomaan, Lindiin ja Sansibarille. Lastenkerhojen
kautta lapset oppivat hyödyllisiä taitoja
liittyen hygieniaan ja ympäristönsuojeluun.
Liikenneturvallisuuteen liittyvä ohjelma
toteutettiin viidessä koulussa, ja se tavoitti yli 5
000 lasta. Kuukautis- ja lisääntymisterveyteen
liittyvissä koulutuksissa murrettiin etenkin poikien
haitallisia asenteita kuukautisiin liittyen.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Koulujen hallintokomiteoiden jäseniä koulutettiin koulutyön sujumisen seurannassa
ja vastuullisuudessa. Osa vanhemmista istutti kouluilla puita ympäristönsuojelun
takaamiseksi.

Pandemian myötä kouluihin perustettiin käsienpesutiloja, jotta kouluun paluusta tuli
turvallisempaa. Vanhemmat ja yhteisöt saivat tietoa siitä, miten lasten koulunkäyntiä
voi tukea koulusulkujen aikana. Mubenden piirin opetustoimi sai neuvoja etäopetuksen
järjestämisestä ja etäopetusmateriaalin jakamisessa.

Kirkon Ulkomaanapu KUA
Kohdemaat: Uganda ja Jordania

Yhteensä 8200 lasta sai Kirkon Ulkomaanavun hankkeen ansiosta parempaa koulutusta
Ugandassa vuonna 2020.

Nenäpäivän varoja käytettiin laadukkaamman koulutuksen puolesta

Psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamista pakolaisleireillä Jordaniassa

Ugandassa myös Kirkon Ulkomaanavun hankkeen kautta. Jordaniassa

Kirkon Ulkomaanavun hanke Jordanian pohjoisosassa Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä
jatkoi aiemmin aloitettua työtä. Syyrialaisille 12-18-vuotiaille nuorille toteutettiin vapaaajan aktiviteettien muodossa non-formaalia koulutusta, jonka tavoitteena oli vahvistaa
vaikeassa elämäntilanteessa elävän kohderyhmän psykososiaalista hyvinvointia.
Maaliskuuhun 2020 asti kohderyhmälle tarjottiin jalkapalloa, lentopalloa sekä kulttuuria
sirkuskoulun ja musiikkiaktiviteettien muodossa. Varsinaisen kulttuuri- ja urheilusisällön
lisäksi jokaisen harjoituskerran päätteeksi järjestettiin sosiaalisia taitoja kuten
tiimiytymistä vahvista hetki. Aktiviteetteihin osallistui yhteensä 783 pakolaisnuorta, joista
225 oli tyttöjä ja 558 poikia.

Kirkon Ulkomaanavun hanke tuki lasten psykososiaalista hyvinvointia
Za’atarin ja Azraqin pakolaisleireillä.
Koulutuksen laadun ja lukutaidon parantamista Ugandassa
KUA ohjasi Nenäpäivässä kerättyjä varoja Ugandassa koulutuksen laadun
parantamiseen. Työ kohdistuu 20 heikosti suoriutuvaan peruskouluun Mubenden
alueella. Hankkeen piirissä on oppilaita, opettajia, vanhempia, koulujen
hallintokomiteoiden jäseniä ja kokonaisia yhteisöjä.

Koronavuosi 2020 oli haastava. Ugandan koulut suljettiin maaliskuussa, ja ne pysyivät
suurilta osin kiinni koko vuoden. Korona vaikeutti lasten ja muiden hyödynsaajien
osallistumismahdollisuuksia. Myös koulujen kehittämissuunnitelmien toimeenpanoa ja
oppilaiden luku- ja laskutaidon kehittymistä on ollut vaikeaa seurata.

Suurin osa suunnitelmien mukaisista tavoitteista onnistuttiin kuitenkin saavuttamaan.
Nenäpäivävaroilla tuettiin koulujen lastenkomiteoita, joiden tarkoitus on valvoa lasten
oikeuksien toteutumista ja tukea lastensuojelua. Erityiset kampanjapäivät kannustivat
oppilaita lukemaan. Opettajat osallistuivat koulutuksiin, joissa he oppivat osallistavista,
inklusiivisistä ja sukupuolisensitiivisistä opetusmenetelmistä. Koulutusten tavoitteena on
parantaa oppijoiden oppimis- ja osallistumiskykyjä.
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Maaliskuussa 2020 hankkeen toiminta jouduttiin tilapäisesti keskeyttämään Jordanian
hallituksen asetettua koronaviruksen vuoksi liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia, joiden
noudattaminen on erityisen tärkeää leirien ahtaissa asumisoloissa. Ennen aktiviteettien
alkua osallistujien kanssa oli suoritettu psykososiaalista hyvinvointia mittaava alkuarvio;
aktiviteettien keskeytymisen takia loppuarviota ei päästy tekemään, joten hankkeen
vaikutuksista ei tällä hetkellä ole systemaattisesti mitattua tietoa. Epäviralliset lasten,
vanhempien ja ohjaajien kanssa käydyt keskustelut kuitenkin osoittavat muutoksia
tapahtuneen lasten asenteissa, itseluottamuksessa ja päätöksentekokyvyssä. Lisäksi
jalkapallon sosiaalinen hyväksyttävyys myös tyttöjen lajina on vahvistunut tyttöjen
päästessä pelaamaan turvallisissa ja kulttuuriin sopivissa olosuhteissa.

Nenäpäivä-säätiön hallitus antoi huhtikuussa 2020 luvan käyttää tarvittaessa jäljellä
olevat varat humanitaariseen apuun koronakriisistä kärsivien lapsiperheiden tueksi.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Pelastakaa Lapset
Kohdemaa: Intia ja Burkina Faso

Nenäpäivä-rahat kohdennettiin Intian ja Burkina Fason hankkeisiin,
joissa kaikkein köyhimpien perheiden ja lasten auttaminen jatkui.
Koronapandemia toi haasteita hankkeiden toteutukselle, joita
mukautettiin vastamaan uusiin haasteisiin.
Lapsilähtöistä sosiaaliturvaa ja lapsityön vähentämistä Intiassa
Nenäpäivän varoin tuetun hankkeen tarkoituksena on vähentää äärimmäistä
lapsiköyhyyttä Dungarpurissa 87 kylässä. Koronapandemian seurauksena lapsityö,
lapsiavioliitot ja lasten hyväksikäyttö kasvoivat. Hanke keskittyi pandemiasta kärsineiden
köyhien perheiden tukemiseen jakamalla tietoa uudenlaisista tukimuodoista ja
auttamalla perheitä tukien piiriin. Lähes 500 hyödynsaajaa sai sosiaalietuuksia, minkä
seurauksena perheiden hyvinvointi parani. Pelastakaa Lapset jakoi tietoa perheiden
tilanteesta ja antoi viranomaisille suosituksia sosiaaliturvaan liittyen. Tuen avulla 243
lasta pääsi pois lapsityöstä takaisin kouluun. Lasten kouluun paluuta tuettiin jakamalla
koulutarvikkeita ja antamalla tukiopetusta koulupudokkaille sekä lisäkouluttamalla
opettajia. Koko paikallisyhteisöä informoitiin koulunkäynnin tärkeydestä ja lapsityön
haitoista.

Plan International Suomi
Kohdemaa: Etiopia

Kerätyt Nenäpäivä-varat Plan suuntasi Etiopiaan, jossa nelivuotinen
hanke on alkanut vuonna 2018.

Lastensuojelun vahvistamista Burkina Fasossa

Silpomisen vastaista työtä ja kestositeitä Etiopiassa

Burkina Fasossa on paljon lapsia, jotka ovat vaarassa joutua hyväksikäytön tai väkivallan
uhreiksi. Hankkeen tavoitteena oli parantaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien
lasten hyvinvointia etenkin maan keski- ja länsiosissa. Vuonna 2020 Pelastakaa Lapset
tuki paikallisten lastensuojelujärjestelmien vahvistamista, jotta lapsiväkivallan uhreja
pystyttäisiin tunnistamaan paremmin ja huolehtimaan heistä. Hankkeen kautta
edistettiin lasten kykyä suojella itseään väkivallalta ja hyväksikäytöltä, kuten lapsityöltä
ja lapsiavioliitoilta. Perheiden ja yhteisöjen valmiuksia suojella lapsia parannettiin.
Pelastakaa Lapset teki myös vaikuttamistyötä, jotta lastensuojelua parannettaisiin ja siitä
tehtäisiin lapsiystävällisempää.

Ohjelmassa parannettiin yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa tyttöjen päivittäistä
elämää samoin kuin heidän asemaansa ja arvoansa yhteiskunnassa. Hankkeen kautta
pyritään irti haitallisista perinteistä ja vahvistetaan tyttöjen oikeuksia päättää omasta
elämästään ja kehostaan (raskaus, avioliitot, sukuelinten silpominen). Yhteisöjen
tytöt ja pojat, ovat kiinteästi mukana kaikissa hankkeen vaiheissa, mukaan lukien
arvioinnissa. He osallistuvat ohjelman toteuttamiseen mm. nuoriso- ja vertaisryhmien
kautta. Vanhemmat ja yhteisöt osallistuvat ohjelman toteuttamiseen eri tavoin.
Koronavirustilanteesta huolimatta seksuaaliterveyspalveluita Etiopian toiminta-alueella
käytti enemmän nuoria kuin edellisenä vuonna.
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Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
SASK
Kohdemaa: Filippiinit, Indonesia, Kolumbia ja Mosambik

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK suuntasi
Nenäpäivänä kerätyt varat neljään eri hankkeeseen maailmalla.
Hankkeilla edistettiin aiempien vuosien tavoin kotiapulaisten
oikeuksia, naisten asemaa työelämässä sekä lasten oikeuksien
toteutumista.

Lasten ja naisten oikeuksia ja turvaa Filippiineillä, Indonesiassa,
Kolumbiassa ja Mosambikissa
Koronapandemia aiheutti monille kotiapulaisilla työn- ja toimeentulon
menetyksiä ja Nenäpäivän varoin tuettujen hankkeiden piirissä olevien
kotiapulaisten määrä laski tästä syystä hiukan. Kuitenkin, pandemiasta
huolimatta toimintaan osallistui yli 25000 kotiapulaista, joiden
voimaantuminen, ymmärrys perusoikeuksista sekä lisääntyneet taidot
edistävät heidän ja heidän perheidensä hyvinvointia, toimeentuloa ja
turvallisuutta.

Työntekijäliitot vahvistuivat kasvaneen jäsenmäärän myötä ja liittojen välinen
yhteistyö ja aktiivinen koulutustoiminta vahvistivat liittojen toimintakykyä ja
vaikutusvaltaa siten, että kotiapulaisten työturvallisuuteen, hyvinvointiin ja
työolosuhteisiin saatiin jälleen parannuksia. Mielenkiinto hanketta kohtaan
kasvoi edelleen erityisesti Indonesiassa ja Filippiineillä, ja koulutuksiin
osallistuneiden määrä kasvoi merkittävästi. Lisäksi 337 kotiapulaista
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Kuva: Meeri Koutaniemi

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.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Solidaarisuus
Kohdemaa: Kenia ja Somalimaa

Solidaarisuus keskitti Nenäpäivänä kerätyt varat Keniassa
tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön. Tämän lisäksi
myös perheiden ruokaturvaa parannettiin Somalimaassa.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sukupuolittuneen väkivallan vastaista
työtä Keniassa ja tukea viljelyyn Somalimaassa
Solidaarisuus auttoi Nenäpäivän tuella tyttöjä turvaan silpomiselta Keniassa ja
köyhien alueiden perheitä saamaan ruokaa pöytään Somalimaassa.
Silpomisen vastaisessa työssä keskityttiin koko yhteisön aktivoimiseen.
Paikallisten mielipidevaikuttajien kautta tavoitettiin lähes 4500 vanhempaa,
joille kerrottiin silpomisen vaaroista ja toimenpiteen laittomuudesta.

Koronapandemian takia otettiin käyttöön korvaavia keinoja tiedonkulkuun
(esim. radio, tekstiviestit ja Facebook Live-lähetykset). Digitaalisten kanavien
kautta välitettiin myös ohjeita koronalta suojautumiseen. Silpomisen vastaisen
työn piirissä oli lähes 20 000 lasta vuoden aikana.

Keniassa koulujen loma-ajat ovat sesonkeja tyttöjen sukuelinten silpomiselle.
Koulujen sulkeutuminen koronan vuoksi lisäsi silpomisriskiä entisestään,
samalla kun turvaleirien järjestäminen vaikeutui. Suunniteltujen kuuden
leirin sijaan vain kaksi leiriä saatiin toteutettua. Suunnitelmien mukaisesti
leiritoimintaa kehitettiin vaihtoehtoisen riitin suuntaan. Peruuntuneita leirejä
korvattiin tytöille ja pojille suunnatuilla pienkeskustelutilaisuuksilla, joihin
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osallistui yli 2000 lasta. Lasten kanssa käsiteltiin silpomisen riskejä sekä
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Somalimaassa pyrittiin varmistamaan ruoan riittäminen perheille erittäin
haastavan vuoden keskellä. 370 perhettä sai koulutusta ilmastokestävistä
viljelymenetelmistä, 115 perhettä sai oman kastelujärjestelmän viljelyksilleen
ja 615 perhettä käytti Solidaarisuuden perustaman siemenpankin kuivuutta
kestäviä siemeniä.

Paikallisten perheiden viljelyä tuettiin mm. kehittämällä vedenkeruu- ja
kastelujärjestelmiä ja orgaanisten lannoitteiden saatavuutta. Lisäksi 70 naista
sai lisätuloja tekemällä koreja ja laukkuja myyntiin sisalkasvista. Heille annettiin
yrityskoulutusta, tuotekehittely- ja markkinointitukea.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Opetusta omalla äidinkielellä ja vanhempien & opettajien koulutusta Nepalissa
Lähetysseuran tukemassa äidinkielisen opetuksen kehittämishankkeessa Nepalin
Rukumin alueella vanhempiin, opettajiin, päättäjiin ja virkamiehiin suuntautunut
vaikuttamistyö nosti kolmatta vuotta tietoisuutta äidinkielisen opetuksen tärkeydestä
ja sen merkityksestä oppimistuloksiin. 25 koulussa noudatetaan nyt äidinkielisen
opetuksen metodeja ja käytetään khamin kieltä Itä-Rukumin etnisen vähemmistön
lasten opetuksessa. Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan oppimistulokset
olivat parantuneet ja oppilaiden osallistuminen opetukseen noussut merkittävästi:
kun aiemmin noin 60 % osallistui aktiivisesti opetukseen, nyt osallistumisprosentti oli
kohonnut jo 90 %:iin. Lisäksi oppimistulokset ovat nousseet lähtötasosta.

Suomen Lähetysseura
Kohdemaa: Nepal

Suomen Lähetysseura kohdisti Nenäpäivän varat Nepalissa kolmeen
eri hankkeeseen, joissa keskityttiin äiti- ja lapsiterveyteen, opetukseen

Hankealueen kunnat osoittivat sitoutuneisuutta äidinkieliseen opetukseen ja 8
koulua Bhumesta sai tukea kuntien budjetista. Paikallistason päättäjiin suuntautunut
vaikuttamistyö lisää hankkeen kestävyyttä, kun jo nyt hankkeen puolivälissä
paikallistasolla on sitouduttu budjetoimaan varoja koululaitosten kehittämiseen.
Vuonna 2020 hankkeessa tuettiin myös erityisesti etäkoulunkäyntiä, jotta paluu
koronapandemian jälkeen olisi mahdollisimman helppo koululaisille. Tukea annettiin
esimerkiksi eri aineiden äidinkielisellä radio-opetuksella.

ja lasten mielenterveyteen.
Lapsiystävällisiä opetustapoja ja koulumielenterveyteen satsaamista Nepalissa
Naisten toimintaryhmiä sekä lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämistä Nepalissa
Suomen Lähetysseuran tukemassa hankkeessa Dhadingin alueen vuoristokylissä
Nepalissa on keskitytty kokonaissanitaatioon, mikä on edelleen vähentänyt ripulin
yleisyyttä alle 5-vuotiailla. Osaltaan tässä on auttanut saippuan käytön lisääntyminen
käsienpesun yhteydessä. Hankkeen hyödynsaajiin kuuluu muiden hyödynsaajaryhmien
lisäksi 45 äitiryhmää, joihin kuuluu noin 2 300 äitiä. Äitiryhmien tukemisen kautta
perheen, ja erityisesti lasten, hyvinvointi paranee. Lähetysseuran kumppanijärjestö tekee
läheistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja päättäjien kanssa ja on onnistunut
saamaan julkista rahoitusta vesihankkeille.

Vuonna 2020 järjestettiin myös tilaisuuksia, joissa kerrottiin, miten ehkäistä
koronaviruksen leviämistä. Aiheina olivat esimerkiksi maskin oikea käyttö, käsienpesu
saippualla ja sosiaalisen etäisyyden pitäminen. Lisäksi yhteisöryhmät, mm. äitiryhmät,
välittivät tietoa sulkutilan säännöistä yhteisöissään. Nenäpäivän kautta saaduilla
varoilla tuettiin lisäksi neljää terveysasemaa ja sairaalaa ylläpitämään äitien ja lasten
terveyttä jakamalla mm. suojavälineitä ja raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen
seurantaan liittyviä tarvikkeita.
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Nenäpäivänä kerättyjä varoja käytettiin Lähetysseuran tukemassa lasten
mielenterveyshankkeessa. Nepalissa tehdyn koulutuksen ja vaikuttamistyön pidemmän
aikavälin tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lasten koulumenestykseen sekä
vähentää koulun keskeyttämisen määrää.

Hankkeen aikana on nähty merkittävää myönteistä kehitystä opetukseen osallistumisen
määrissä ja oppimistulokset ovat parantuneet. Lisäksi koulupudokkuus sekä tunne- ja
käyttäytymishäiriöt ovat laskeneet. Myös oppilastyytyväisyys on kasvanut merkittävästi
hankkeen aloittamisen jälkeen hankekouluissa. Kaikki nämä myönteiset muutokset
viestivät siitä, että lasten psykososiaalinen hyvinvointi on kasvanut.

Vuonna 2020 panostettiin erityisesti myös lasten psykososiaaliseen tukeen
koronapandemian aikana. 8 126 lasta sai psykologista ensiapua ja psykososiaalista tukea.
Myös vaikuttamistyön kautta on saavutettu merkittäviä tuloksia: kolme maalaiskuntaa
on sisällyttänyt koulumielenterveysohjelman omiin kuntabudjetteihinsa. Lisäksi lääni- ja
valtiotasolla on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi Nepalin valtio hyväksyi viisipäiväisen
opettajakoulutuksen koululaisten psykososiaalisesta neuvonnasta.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Suomen Punainen Risti
Kohdemaa: Burundi, Tadzikistan ja Myanmar

Koronavirus vaikutti avustustyöhön. Hanke toimii Muyingan maakunnassa,
Burundin ja Tansanian rajalla, missä on epidemian leviämiselle korkea riski.
Punainen Risti muokkasi kaikki koulutukset ja toiminnot yhteisöissä niin,
että ne sisälsivät tietoa koronan ennaltaehkäisystä. Lisäksi koulutuksissa
ennaltaehkäistiin tartuntoja esimerkiksi vähentämällä osallistujien määrää ja
varmistamalla turvavälit.

Koronatilanne maailmalla toi haasteita Suomen Punainen

Koronatilanne hankaloitti toimintaan Tadzikistanissa

Ristin Nenäpäivän varoilla tukemiin hankkeisiin. Järjestöllä oli

Vuoden 2020 alussa alkanut maailmanlaajuinen koronapandemia viivästytti
Tadzkistanin yhteisöperustaisen terveys- ja sanitaatiohankkeen aloittamista.
SPR:n ja Tadzkistanin Punaisen Puolikuun yhteinen hankealoituspalaveri
ehdittiin järjestää tammikuun 2020 lopussa, mutta suunniteltuja
hanketoimia kohdeyhteisöissä ei pystytty aloittamaan vuoden 2020 aikana.
Koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi asetetut rajoitustoimet,
kuten lastentarhojen ja koulujen sulkeminen ja kokoontumisten rajoittaminen,
vaikeuttivat suunniteltujen toimien aloittamista. Lisäksi Tadzikistanin Punaisen
Puolikuun toiminta, resurssit ja vapaaehtoisverkosto valjastettiin tukemaan
viranomaisten toimia koronapandemian leviämisen hillitsemiseksi mm. oikean
tiedon jakamisessa ja psykososiaalisen tuen tarjoamisessa.

yhteisöperusteisia terveys- ja sanitaatiohankkeita Burundissa,
Tadzikistanissa ja Myanmarissa.
Sanitaation ja hygienian parantamista sekä aliravitsemuksen
vähentämistä Burundissa
Vuonna 2020 Burundin Punainen Risti rakensi Nenäpäivänä kerättyjen varojen
tuella Mwakiron peruskouluun ECOSAN-käymälän 621 tytölle ja 645 pojalle.
Käymälässä on erilliset osastot pojille ja tytöille, ja tyttöjen puolelle rakennettiin
myös erillinen tila kuukautishygieniaa helpottamaan. Nenäpäivän myöntämillä
varoilla rakennettiin ECOSAN-käymälä myös Buhinyuzan peruskouluun
palvelemaan 525 tyttöä ja 543 poikaa. Yhteensä koulujen käymälöistä on
hyötynyt 2 334 lasta.

Nenäpäivän tuella Punainen Risti myös ehkäisi aliravitsemusta kylissä.
Perheille jaettiin runsaasti proteiinia ja kaloreita sisältäviä siemeniä. Lisäksi
kotitaloudet saivat koulutusta viljelystä ja monipuolisesta ruokavaliosta, mikä
vahvisti heidän ruokaturvaansa. Ruoan monipuolistamisessa keskityttiin
paikallisesti saatavilla oleviin elintarvikkeisiin. Kotitaloudet saivat myös terveysja ensiapukoulutusta paikallisilta Punaisen Ristin vapaaehtoisilta.

Yhteensä 2 793 lasta, 1 421 tyttöä ja 1 372 poikaa, sai ravitsemuskoulutusta
kasvipuutarhan ylläpidosta ja ruoanlaitosta. Vapaaehtoiset opettivat
kotikäynneillä 3 993 lapselle hygieniaa ja hyttysverkkojen käyttöä sekä
kertoivat heille rokottamisesta kuvien avulla.
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Myanmarin hanke odottaa tilanteen paranemista
Vuonna 2020 Myanmarin Punaisen Ristin yhteisöperustaisen terveys- ja
resilienssihankkeen toteuttamista sopeutettiin vallitsevan koronatilanteen ja
sen hillitsemiseksi asetettujen rajoitustoimien takia. Suunniteltuja hanketoimia
muokattiin siten, että koulutetut vapaaehtoiset siirtyivät avustamaan alueen
terveysviranomaisia koronaviruksen leviämisen ennaltaehkäisemisessä.
Vapaaehtoiset jakoivat oikeaa tietoa koronaviruksesta, auttoivat tautitapausten
seulonnassa ja jakoivat hygieniatuotteita. Lisäksi vapaaehtoiset tarjosivat
psykososiaalista tukea koronatilanteesta kärsiville ihmisille. Hankkeen vuodelle
2020 suunnitelluista aktiviteeteista osa, kuten vesitarvekartoitus pystyttiin
toteuttamaan poikkeustilanteesta huolimatta 36 kylässä ja 23 koulussa.
Myös vesipisteiden ja esimerkiksi käymälöiden rakentaminen käynnistyi
loppuvuodesta 2020. Koska työn painopiste oli vahvasti koronaviruksen
leviämisen hillitsemisessä, ei Punainen Risti ohjannut Nenäpäivä-varoja
Myanmariin vuonna 2020.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Suomen Unicef
Kohdemaa: Uganda

Suomen UNICEF ohjasi vuonna 2020 Nenäpäivässä kerätyt varat
vesi- ja sanitaatio-ohjelmaan Ugandassa.
Puhdasta juomavettä ja parempia hygieniakäytäntöjä Ugandassa
Vuonna 2020 UNICEFin WASH-, eli vesi-, sanitaatio- ja hygieniatyöhön
vaikutti voimakkaasti koronapandemia. Kuten monissa muissakin maissa,
Ugandassa koronan ehkäisytoimena mm. koulut suljettiin ja niitä ryhdyttiin
avaamaan vähitellen lokakuussa. Maan hallitus ja ministeriöt pyysivät
UNICEFia priorisoimaan koronan vastaisia toimia myös Ugandassa. Näin ollen
osa pitkäjänteisestä työstä laitettiin odotustilaan, toimia muokattiin ja osa
varoista ohjattiin koronatoimiin, kuten riittävän hygienian ja puhtaan veden
varmistamiseen sekä viestintään koronaturvallisesta käyttäytymisestä koronan
leviämisen ehkäisemiseksi. Nenäpäivätuki kohdistettiin koronan luomien
erityistarpeiden vuoksi suunnitellusta poiketen tukemaan koulujen asteittaista
avautumista ja oppilaiden turvallisen koulunkäynnin jatkumista.

Nenäpäivän varoilla hankittiin mm. puhdistus- ja hygieniatarvikkeita
takaamaan riittävän ja turvallisen käsihygienian sekä kuukautissuojia
turvaamaan tyttöjen riittävää kuukautishygieniaa. Toimilla pyrimme
varmistamaan koronan ehkäisyä ja edistimme oppilaiden yleistä
terveydentilaa myös laajemmin. Toiminta saavutti yli 51 000 oppilasta lähes
430 koulussa. Hyvän sanitaation ja hygienian kautta vähennetään myös
muita tartuntatauteja, sairastelua sekä tuetaan yksityistä ja ihmisarvoista
sanitaatiokäyttäytymistä. Nämä toimet mahdollistavat laajasti oppilaiden
kehitystä ja koulunkäyntiä ja edistävät parempia oppimistuloksia.
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NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Muut avustukset

aiemmasta toimintatavasta poiketen. Uusi
ohjelma on ollut menestys: se palkittiin
vuoden parhaana ohjelmana. Nenäpäivän
tuella koulutettiin myös toimittajia ja teknistä
henkilökuntaa.

”Tämä maa todella
tarvitsee positiivisia
Viestintä ja kehitys -säätiö
Vikes

tarinoita sopimisesta ja

Lastenohjelmien laadun parantamista Somaliassa

Wali Hashi, kampanjan perustaja

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. Lisäksi median vapaus on hyvin
hauras, eikä mediassa ole juuri lainkaan lapsille
ja nuorille tuotettua sisältöä.

Vuonna 2020 Somalian kansallistelevisiossa
käynnistettiin Vikesin ja Nenäpäivän tuella,
Svenska Ylen lastenohjelmien tekijöiden
kokemusta hyödyntäen, uusi viikoittain
esitettävä lastenohjelma, jonka tekoon myös
lapset ja nuoret pääsivät itse osallistumaan,

anteeksiannosta”

Rauhanlähettiläskoulutukseen valittiin
Dhusamarebin kouluista neljä tyttöä ja
neljä poikaa. He sovittelevat konflikteja
ja kiusaamista kouluissa ja opettavat
anteeksiannon merkitystä. Samalla koulutettiin
neljä nuorta toimittajaa käsittelemään
anteeksiantoa ja rauhanrakentamista mediassa.
Toimittajaopiskelijat kuvasivat hankkeen aikana
rauhanlähettiläitä ja heidän toimintaansa.
Lopputuloksena julkaistiin lyhytdokumentti
rauhanlähettiläs Fathi Abdi Hashista.
Dokumenttia esitetään jatkossa kouluissa ja
sosiaalisessa mediassa, jotta rauhanlähettiläiden
inspiroivat tarinat leviävät. Nuoret pääsivät
kysymään myös varapresidentiltä ajatuksia
anteeksiannosta ja nuorten roolista Somalian
jälleenrakennuksessa. Keskustelusta näytettiin
ote kansallistelevision uutisissa.

Comic Relief
Osa Nenäpäivä-keräyksen tuotosta ohjattiin
Comic Reliefin kehitysyhteistyöhankkeiden
tukemiseen Afrikassa Nenäpäivän ja Comic
Reliefin välisen sopimuksen mukaisesti. Hankkeet
keskittyivät mm. terveyden edistämiseen,
äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä malarian
vähentämiseen, koulutuksen ja sanitaation
lisäämiseen sekä silpomisen vastaiseen työhön.

emian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi
materiaalia muista hankkeista oli haasteellista
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NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Koronan takia Nenäpäivän starttitilaisuus järjestettiin hybriditapahtumana
Helsingin keskustan Elisa Kulmasta, jonne esiintyjien lisäksi pääsi vain
rajattu määrä lehdistön edustajia ja muut pystyivät seuraamaan starttia
suorana Youtube-lähetyksenä. Tilaisuuden juonsi Janni Hussi ja paikalla oli
lisäksi Mikko Kekäläinen, Niko Saarinen sekä etäyhteydellä YleX:n Ville “Viki”
Eerikkilä. Tapahtuman solistina toimi Pete Parkkonen, joka esitti uutuusbiisinsä
Portaat. Startti toteutettiin yhteistyössä Nenäpäivän pro bono -kumppanin
tapahtumatoimisto ME Studion kanssa, joka hoiti järjestelyt sekä lähetyksen
ammattitaidolla.

Tältä Nenäpäivä näytti ja
kuulosti
Vuonna 2020 Nenäpäivää vietettiin Onnenpäivä-teemalla. Ajatus oli kiinnittää
suomalaisten, tutkitusti maailman onnellisimman kansan, huomio niihin
onnenaiheisiin, joita meillä täällä on yllin kyllin ja pyytää heitä lahjoittamaan
palasia onnestaan maailman lapsille. Osin kattoteema juonsi juurensa siitä,
että Nenäpäivää vietettiin sopivasti perjantaina 13. päivä, eli epäonnenpäivänä
tunnettuna päivänä – Nenäpäivässä käännettiinkin urakalla epäonni maailman
lasten onneksi. Viestinnässä onnistuttiin hyvin ja vuosikohtainen kattoteema
otettiin ilolla vastaan sekä yhteistyökumppaneiden, Ylen että katsojien
suunnalta.

Onnenpäivä-teema näkyi myös kampanjan markkinointiviestinnässä,
osallistumishaasteissa sekä Nenäpäivän suorassa lähetyksessä. Esimerkiksi
mainonnassa vedottiin suoraan siihen, että maailman lapset tarvitsevat apua
koronan keskellä ja meillä suomalaisilla on mahdollisuus lahjoittaa paloja
onnestamme. Nenäpäivän Onnenpäivä-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.
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Nenäpäivässä tehtiin ensimmäistä kertaa yhteistyötä vaikuttajatoimiston
kanssa, kun Monochrome lähti Nenäpäivän pro bono -kumppaniksi. Tämä
takasi sen, että Nenäpäivä otti entistä laajemmin haltuun vaikuttajien
somekanavia ja viesti levisi paremmin myös niille, joille Nenäpäivä ei ehkä
muutoin ole niin tuttu. Julkisuuden henkilöt ja vaikuttajat osallistuvat innolla
Nenäpäivään Onnenpäivä-somehaasteen kautta. Haasteessa tunnetut Nenät
jakoivat Nenäpäivän Nenällä koristeltuja valokuvia omista onnenpäivistään
ja pyysivät lahjoitusta Nenäpäivälle. Lisäksi osa julkisuuden henkilöistä keräsi
lahjoituksia omien Nenäpäivän nettisivujen nettilippaiden avulla.

Nuoret osallistuivat Nenäpäivään myös tanssimalla ja pelaamalla: TikTokiin
tehtiin tanssihaaste, jossa Nelli Orell kutsui kaikki mukaan tanssimaan
Nenäpäivän kunniaksi ja Herbalisti järjesti Nenäpäivän kunniaksi
pelimaratonin.

Nenäpäivä näkyi muutoinkin monella tapaa julkisuudessa: lehdissä, radiossa ja
sosiaalisessa mediassa sekä blogien että Facebookin, Instagramin ja Twitterin
välityksellä. Erityisen hyvin viesti levisi juurikin vaikuttajien ja Nenäpäivän
kumppaneiden kautta. Erityisesti vaikuttajayhteistyö kiinnosti lehdistöä.

Myös Nenäpäivän yhdeksän järjestöä ja Yleisradion alueelliset toimitukset
tukivat viestin leviämistä. Lisäksi Nenäpäivä teki ohjelmallista markkinointia
kaupallisissa markkinointikanavissa.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Nenäpäivä tehtiin yhdessä
Nenäpäivä kutsuu joka vuosi monenlaisia toimijoita mukaan auttamaan maailman lapsia
ja tarjoaa heille helppoja tapoja tehdä hyvää. Yhdessä tekeminen joko yksin tai erikseen
oli koronasta huolimatta keskeistä myös vuoden 2020 Nenäpäivä-kampanjassa.

Nenäpäivään osallistui vuonna 2020 useita eri alojen yrityksiä, ammattiliittoja ja muita
organisaatioita, jotka toteuttivat näkyviä valtakunnallisia myynti- ja markkinointikampanjoita. Fyysisiä kokoontumisia ja henkilöstötempauksia ei koronatilanteesta johtuen voitu
järjestää lainkaan.

Nenäpäivän pääyhteistyökumppaneina jatkoivat jo kolmatta vuotta koulutuksen puolesta kampanjoinut Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä toista vuotta terveyden puolesta
kampanjoinut Suomen Apteekkariliitto. OAJ toi yhteistyötä esille jo tammikuussa järjestettävillä vuosittaisilla Educa-messuilla, joissa Nenäpäivä oli näyttävästi esillä.

Nenäpäivä pyysi jälleen mukaan laajan joukon suomalaisia julkisuuden henkilöitä ja arApteekkariliitto puolestaan toimi virallisena Nenäpäivän tunnustuotteiden eli nenien
tisteja, jotka lähtivät mukaan auttamaan maailman lapsia ilman rahallista korvausta esivaltakunnallisena myyntikanavana. Uutena lisänä yhteistyössä oli Apteekki-nenäsumute,
intymällä ennalta kuvatuissa sketseissä ja suorissa Nenäpäivä-lähetyksissä. Varsinaisen
jonka myynnistä ohjattiin lahjoitusosuus Nenäpäivälle. Molemmat pääyhteistyökumpNenäpäivän päälähetyksen juontajina nähtiin Jussi-Pekka Rantanen,
panit toivat Nenäpäivä-yhteistyötä laajasti esille niin omissa asiakasleJanne Kataja ja Viivi Pumpanen. Yleisradion kanssa toteutetulla
hdissään kuin sosiaalisen median kanavissaan.
hankekuvausmatkalla oli mukana Puoli seitsemän -ohjelman toimittaKaikilla
ja Mikko Kekäläinen.
yhteistyökumppaneilla Yhteistyökumppaneiden joukossa on useana vuonna maailman lasten
hyväksi kampanjointia tehneet konkarit: Kotipizza, Verman Minisun
on merkittävä rooli
Nenäpäivän yhdeksän järjestön vapaaehtoiset viettivät yhteisvoimin
sekä Bioteekin Probiootti -brändeillään, Fazer Kaslink Aito -kauramaiNenäpäivää eri puolilla Suomea, toki syksyn turvallisuusmääräysten
Nenäpäivässä niin
totuotteillaan, WSOY, Billebeino, Kraton, DXE Technology ja LadyLine/
puitteissa. Erityisesti voimat yhdistettiin kymmenellä alueella, joihin
EasyFit.
näkyvyyden kuin
oli nimetty omat vapaaehtoiset Nenäpäivän koordinaattorit. Monella
paikkakunnalla myös Ylen aluetoimitus osallistui Nenäpäivän viettoon.
varainhankinnan
Autosalpa puolestaan tarjosi Nenäpäivälle Nenä-auton käyttöön kampanjan ajaksi, mikä helpotti liikkumista paikasta toiseen ja herätti hilnäkökulmasta.
Nenäpäivän hyväksi järjestettiin vuonna 2020 esimerkiksi monenlaisia
peyttä liikenteessä.
kauppakeskustapahtumia, myyjäisiä, pieniä konsertteja ulkoilmassa
ja lipaskeräystä. Nenäpäivän nettisivujen tapahtumasivulle nostettiin yli 70 tapahtumaa
ja tempausta. Erityismaininnan ansaitsevat Laurea AMK:n tapahtumatuotannon kurssiin
Uusina yhteistyökumppaneina aloittivat korona-ajan ilmiönä syntynyt MyBnB live-treeniopiskelijat, jotka tempaisivat useassa pääkaupungin kauppakeskuksessa sekä Tamperyhteisö sekä perheyhtiönä toimiva PS-kustannus sisarkustantamoidensa Kumman ja
een kauppakeskus Ratinassa.
Tuuman kanssa.

Nenäpäivä saa myös monet koulut, päiväkodit ja oppilaitokset osallistumaan maailman
lasten auttamiseen. Nenäpäivää vietettiin koronatilanteen vuoksi paljon ulkoilmassa: eri
tahojen ohjelmassa oli esimerkiksi juoksuhaasteita ja hauskoja ulkoleikkejä. Nenäpäivää
vietettiin koulujen oppitunneilla Nenäpäivän teemoja käsittelevien oppimateriaalien
parissa ja oppilaitoksissa erilaisten opintokokonaisuuksien merkeissä.
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Mukana oli myös laaja joukko pro bono -kumppaneita, jotka omalla ammattitaidollaan
tai verkostoillaan olivat tukemassa Nenäpäivää: JCDecaux, Monochrome, Drama Queen
Communications, LM Someco, JCDecaux, Liana Technology, Generaxion, Napa Agency,
Nostemedia, Flockler, Mall Voice, M-Brain, Kotimaa, JP Postitus, Exove, Elisa, SecuryCast,
EY, ME Studio sekä Trainers’ House.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Nenäpäivänä Svenska Yle lähetti myös toista vuotta peräkkäin yhteensä
kolmen tunnin Född i Farstun -sitcomlähetyksen Yle Fem -tv-kanavalla ja
Areenassa. Lähetyksessä vieraili monia erityisesti ruotsinkieliselle yleisölle
tunnettuja kasvoja.

Ylen ohjelmista tuttuun tapaan erityisesti YleX:n Naurumaraton ja Puoli
seitsemän onnistuivat innostamaan seuraajansa Nenäpäivän viettoon.
YleX:n Naurumaraton-ohjelma keräsi 42 tunnin aikana upean 315 000 euron
lahjoituspotin Nenäpäivälle ja teki historiaa voittamalla lähetyksellään jo toista
kertaa peräkkäin Kultainen Venla -yleisöäänestyksen.

Nenäpäivä näkyi ja
kuului Ylellä
Kuva: Tomi Palsa

Nenäpäivä näkyi laajalti eri medioissa, tästä kiittäminen erityisesti monia Ylen
ohjelmia ja kanavia, jotka lähtivät toteuttamaan Nenäpäivää omalla tavallaan.
Nenäpäivään osallistuikin jälleen vuonna 2020 monipuolinen joukko Ylen
ohjelmia, jotka tavoittivat laajan yleisön.

Nenäpäivän kaksi erillistä TV-lähetystä keräsivät laajan yleisön: 26.10.
järjestettiin yhteistyössä Tapiola Sinfoniettan kanssa Rauhaa ja rakkautta
-konsertti, jossa Marzi Nymanin johdolla artistit tulkitsivat hippiajan suosikki
kappaleita. Rauha-teema kuului myös Piia Pasasen välijuonnoissa ja Elisabeth
Rehnin haastattelussa. Konsertti tuli suorana lähetyksenä ulos YLE TV1:ltä,
Areenasta ja Radio Suomesta keräten ennätyksellisen 300 000 euron
lahjoituspotin.

Varsinaista Nenäpäivää vietettiin Onnenpäivä-tunnelmissa perjantaina 13.11.
yhden pitkän suoran lähetyksen merkeissä, joka esitettiin kahdessa osassa
Yle TV1:lla ja Areenassa kello 19–20.30 ja 21–23.30. Illan aikana saatiin kasaan
ennätyksiä hipova 3,35 miljoonan keräyspotti, joka ylitti kaikki odotukset.
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Puoli seitsemän -ohjelmassa kerrattiin Mikko Kekäläisen matkaa Nenäpäivän
avustuskohteeseen Keniaan ja keskusteltiin vieraiden onnenhetkistä
sekä kannustettiin yleisöä jakamaan omia onnen aiheita arjestaan.
Sydäntälämmittävä auttamisen tunnelmalla saatiin kerättyä viikon aikana
upeat 283 000 euroa.

Lisäksi lukuisat muut Yleisradion ohjelmat sekä kanavat TV:ssä ja radiossa
osallistuivat Nenäpäivään monella eri tavalla. Muun muassa Ylen suosittu
Strömsö-ohjelma teki Nenäpäivälle oman Nenäsukkamallinsa, jota neulottiin
innolla. Ideana oli, että myydyistä Nenäsukista saadut tuotot lahjoitettiin
Nenäpäivälle.

Radio Suomi auttoi 12 tunnin Nenäpäivä-lähetyksellään maailman lapsia
valtakunnallisesti ja Yle Puhe viihdytti nenäilemällä aamulähetyksessään.
Yle X3M ja Yle Vega mainostivat Svenska Ylen Nenäpäivän viettoa
radiolähetyksissään.

Noin viikon studio teki oman Nenäpäivä-klipin, Sohvaperunat katsoivat
Nenäpäivää seuraavan viikon lähetyksessään, Summeri osallistui Nenäpäivään
somekanavissaan, ja Ylen Aamu nosti Nenäpäivää esille lähetyksessään. Lisäksi
Ylen e-urheilu kannusti turnauksessaan osallistujia lahjoittamaan Nenäpäivälle.

NENÄPÄIVÄ-SÄÄTIÖ

Kiitos!
Vuonna 2020 Nenäpäivä onnistui keräämään ennätyksellisen lahjoituspotin
ja viestimään kehitysyhteistyön merkityksestä laajalle yleisölle – onnenpäivää
vietettiin hyvin iloisissa tunnelmissa. Nenäpäivä mitä luultavimmin nousi
vuonna 2020 kertalahjoituksina mitattuna Suomen suosituimmaksi
hyväntekeväisyyskampanjaksi.

Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2021 Nenäpäivään, jossa on tarkoitus lausua
yhdessä isosti kiitos koronan selättämisestä, 15 vuoden aikana tehdyistä
lahjoituksista ja muistuttaa jälleen suomalaisia niistä monista kiitollisuuden
aiheista, joita harmainkin marraskuu pitää sisällään.

Hauska auttaa
nenäpäivä.fi
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