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Hei Nenäpäivän ystävä,  
kiitos, että osallistuit Nenäpäivään ja keräsit varoja, joilla                                                 
autetaan lapsia maailmalla!  

 

Lähetämme ohessa turvapussit ja tilityslomakkeet, jotta voit tallettaa käteisenä kerätyt 
varat Nenäpäivän keräystilille. Rahat talletetaan Nenäpäivän tilille Osuuspankin kautta.  

Huom! Tarkista ennen pankkiin menoa konttorin kassapalvelujen aukioloajat sekä 
sen, ottaako pankkisi vastaan käteistä – näin vältyt kuljettamasta rahoja edestakaisin.  

Muistathan huolehtia turvallisuudesta varoja tallettaessa. On aina hyvä idea ottaa 
kaveri mukaan ja miettiä kulkureitit ennalta, varsinkin, jos käteisvaroja on runsaasti 
matkassa.  

Täytä turvapussit ja tilityslomakkeet ennen pankkiin menoa – näin sinulta ei peritä 
palvelumaksua talletuksista.  

 

Noudatathan seuraavaa ohjeistusta turvapusseja ja tilityslomakkeita täyttäessäsi: 

 

Kirjoita jokaisen turvapussin kylkeen tiedot huolellisesti:  

• Lähettäjän tiedot: Laita omat/organisaatiosi tiedot (osoite ja 
yhteyshenkilö)  

• Vastaanottajan tiedot: Nenäpäivä-säätiö, OP-Laskenta  
 

Täytä tilityslomake – jokaiselle turvapussille oma tilityslomakkeensa         
Nenäpäivän keräystili IBAN: FI44 5780 1020 0003 14  

• Tilinomistaja: Nenäpäivä-säätiö  
• Maksajan nimi ja osoite: Laita omat/organisaatiosi tiedot (osoite ja 

yhteyshenkilö)  
• Allekirjoitus: Laita allekirjoituksesi  
• Turvapussin numero: Katso 12-numeron sarja pussin kyljestä viivakoodin 

alta ja laita numerosarja huolellisesti lomakkeelle  
• Päivämäärä ja viesti: Laita päivämäärä ja lisää halutessasi lyhyt viesti 

Laske kolikot/setelit ja merkitse määrät lomakkeen taulukkoon, merkitse 
yhteissumma “euro” -kohtaan  

Kirjoita viitenumero edustamasi tahon mukaisesi  

• Koulut ja päiväkodit: 3308  
• Yhteisöt: 3201  
• Yritykset: 3104  
• OAJ: 5209  
• Seurakunnat: 5306  

 
Jos edustat Leijonia, käytä oman piirisi viitenumeroa.  
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Laita rahat turvapusseihin                                                                                                                        
– seteleille ja kolikoille omat pussinsa  

Setelit laitetaan pienempään turvapussiin ja                                                          
kolikot suurempaan kolikkokassiin. Käytä                            
tarvittaessa useampaa tilityspussia per tilitys.  

• Setelit lajitellaan setelilajeittain ja asetetaan pinoon järjestyksessä 
suuremmasta pienempään. Setelipinon seteleiden tulee olla keskenään 
samansuuntaisesti aseteltuina (ei poikittain tai toistensa ympärille 
taiteltuina), mutta arvopuolen suuntaus saa vaihdella setelipinon sisällä 
olevien seteleiden kesken. Setelinippu asetellaan pienempään 
turvapussiin.  
 

• Kolikot laitetaan omaan erilliseen kolikkokassiin, joka on suurempi kuin 
seteleille tarkoitettu turvapussi. Kolikkokassiin ei saa laittaa seteleitä.  

 

Laita tilityslomakkeet omiin turvapusseihinsa ja sulje pussit  

• Ota tilityslomakkeesta kopiosivu itsellesi talteen ja varmista vielä, että 
laitat oikean tilityslomakkeen sitä vastaavaan turvapussiin. Huomaathan, 
että jokaisessa turvapussissa tulee olla oma tilityslomakkeensa. Poista 
pussista ilmat, revi punainen teipin suojus pois pussin suulta ja paina 
liimapinta huolellisesti kiinni.  
 

Ota talteen jokaisesta turvapussista lähettäjän lipuke  

• Lipuke irtoaa kätevästi pussin yläosasta katkoviivaa pitkin.  
• Lipukkeessa on viivakoodi ja turvapussin numero, jotka auttavat 

tarvittaessa paikantamaan kadonneen pussin.  

 

Lämmin kiitos lahjoituksesta!  

Mikäli jokin asia askarruttaa, ole yhteydessä Nenätoimistoon.  

 

Iloisin terveisin,  

Nenätoimiston väki  

nenapaiva@nenapaiva.fi p. 09 1480 4153  

PS. Mikäli olette perustaneet oman keräyksen osoitteeseen nenapaiva.fi/omat-keraykset/, voitte kerryttää 
käteisenä keräämällänne summalla omaa keräyspottianne! Keräyspotin lisääminen käy helposti: Lähettäkää 
sähköpostia osoitteeseen nenapaiva@nenapaiva.fi, lisäämme summan keräyspottiinne, kun käteistilitys näkyy 
keräystilillämme. 

 

 

Osallistumalla Nenäpäivään autat maailman heikoimmassa asemassa olevia lapsia. 
Kiitos, että olet mukana! Lisää tietoa Nenäpäivästä ja siitä, miten hauska auttaa: 

nenäpäivä.fi 
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