
Nenäpäivä oppilaitoksissa
Tempaudu Nenän vietäväksi



Maailman 
lasten puolella

Nenäpäivä 
Hauska auttaa 

Nenäpäivä on Suomen hauskin ja suurin
hyväntekeväisyyskampanja, joka tuo ihmiset
yhteen tukemaan maailman kaikkein
heikoimmassa asemassa olevia lapsia. 

Nenäpäivä järjestetään vuosittain loka-
marraskuussa ja mukana on laajasti niin
päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia, yhteisöjä kuin
yrityksiä ympäri maan. 

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman
lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun
elämään. 

Nenäpäivän
järjestöt vievät

avun perille



1 Nenäpäivä on oiva mahdollisuus esitellä oppilaiden taitoja ja
osaamista. 

Oppilaitoksen yritys- ja järjestösuhteet vahvistuvat, ja samalla
luodaan uusia tärkeitä kontakteja.

Opiskelijat oppivat tapahtumatuotannosta ja

varainhankinnasta. Oppilaat testaavat osaamistaan ja oppivat

samalla tärkeitä tiimitaitoja. Tapahtuman toteuttamisesta saa

hyvän merkinnän CV:seen!

Nenäpäivä tukee maailman lasten mahdollisuuksia parempaan

elämään ja osallistuminen on hauskaa! Osallistumalla

Nenäpäivään oppilaitos on osa suurempaa kansanliikettä.

Näytä taitosi

Löydä kavereita

Opi & kehity

Hauska auttaa!

3+1 syytä 
olla mukana

Olisiko oppilaitoksessanne kurssi, 
jonka osaksi Nenäpäivän voisi liittää?

2

3

+



Hyvän mielen arpajaiset

Korttien
askartelua

Ideoita Nenäpäivään

Taidenäyttely

Nenien askartelua

Hyväntekeväisyyskonsertti

Myyjäiset Nenäpäivän hyväksi

Herkkubuffetti

Nenäpäivän tempaus

Talent-
show koko

koulun
kesken

Urheilumatsi

Nenäpäiväkatsomo

Disco
Nenäpäivän

hyväksi

Kampanjan tarkoitus on kerätä varoja maailman lapsille.

Lukuhaaste

Karaoke

Laulu- tai
tanssiesityksiä

Kuntoilua
Nenäpäivän

hyväksi

Myyjäisissä oppilaat myyvät
valmistamiaan tuotteita ja
palveluja. 
Leivonnaiset, käsityöt, taide
tai hyvää tekevät palvelut
käyvät hyvin kaupaksi 
joulun alla.

Kuorolaulanta, tanssit, karaoke,
sirkustemppuja, arpajaiset –
mikä vetäisi ihmiset paikalle
teidän paikkakunnallanne?
Järjestäkää tapahtuman kylkeen
lipaskeräys tai soppamyynti, jolla
keräätte rahaa Nenäpäivälle.

Kotikatsomossa seurataan
yhdessä Nenäpäivää isolta
näytöltä. Myykää katsomoon
lippuja, joilla saa hyvän 
katselupaikan lisäksi 
naposteltavaa tai perikää
oheisohjelmaan pieni maksu.



Näin
onnistutte!

Kutsukaa rohkeasti mukaan paikkakuntanne silmäätekevät ja
tunnetut tyypit. Monet haluavat lahjoittaa aikaansa ja
osaamistaan maailman lapsille!

Haastakaa paikalliset yritykset, oppilaitokset, seurakunnat ja
harrastusporukat mukaan. Kannattaa myös olla yhteydessä
Nenäpäivän järjestöjen paikallisaktiiveihin! 

Mainostakaa tempausta paikallislehtien menovinkeissä,

somessa ja vaikkapa kauppojen ilmoitustauluilla. Vinkatkaa

tapahtumasta myös Ylen aluetoimitukselle. Mikä vetonaula

toisi paikalle tiedotusvälineitä?

Julkkikset mukaan

Yhteistyöllä isommin

#Nenäpäivä

Perustakaa oma keräys
Nenäpäivän sivuille. 
Nettilippaalla voitte kertoa
keräämästänne summasta ja
kannustaa lahjoittamaan!



Aluksi

Seuraavaksi Tapahtuman aikana
Sitten Lopuksi

Nenätapahtuman minianatomia

Mitä, missä
milloin? Hyvin
suunniteltu on
puoliksi tehty!

1.

2. Perustakaa Oma
keräys nenapaiva.fi 
-sivuille ja tehkää
tapahtumanne
tiedetyksi! Kutsukaa
kaikki Nenät mukaan. 

3. Homma
hanskassa?
Tsekatkaa
käytännön
asiat, luvat ja
sopparit. 

4. Nenät päähän ja
hauskanpitoon! 

5. Tilittäkää
varat ja kertokaa
tulos kaikille
kynnelle
kykeneville.
Kiitoksien
paikka kaikille
mukana olleille. 



Tule mukaan!
Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, 
otathan empimättä yhteyttä! 

nenapaiva@nenapaiva.fi
09 1480 4153

Seuraa myös Nenäpäivää somessa!


