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Nenäpäivä-säätiö 

Julkaisuvapaa heti  

 

Huumorin voimalla apua kehitysmaiden lapsille  

– Nenäpäivässä osallistumistapoja ennätysmäärä 
 

Suomen yhdeksäs Nenäpäivä-kampanja käynnistyy 15.10.2015. Kuukauden aikana 

suomalaiset laittavat itsensä likoon: luvassa on mitä erikoisempia tempauksia 

ympäri Suomen. Nenäpäivän tavoitteena on jokaisen lapsen oikeus ihmisarvoiseen 

elämään.  

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen edistää kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen 

elämän toteutumista. Tänä vuonna Arja Koriseva, Antti Tuisku ja Viljo-koira, Risto 

Räppääjä, Esko Valtaoja, Robin, Sami Hedberg ja Diandra haastavat jokaisen 

suomalaisen löytämään oman tapansa auttaa: siivoa, lenkkeile, lue, tanssi, leivo tai vie 

Nenäpäivän hyväntuulista viestiä eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa! Nenäpäivä-

vinkit: nenäpäivä.fi/osallistu 

Nenäpäivää tehdään yhteistyössä lukuisten yritysten, yhteisöjen, oppilaitosten, koulujen, 

päiväkotien ja liittojen kanssa. Tänä vuonna Nenäpäivässä on mukana ennätysmäärä eri 

tahoja. Nenäpäivässä mukana olevia tahoja yhdistää tahto auttaa kehitysmaiden lapsia 

huumorin ja yhteisen tekemisen voimalla. Yle tukee Nenäpäivä-säätiön järjestämää 

Nenäpäivä-kampanjaa ohjelmatoiminnallaan. 2015 Nenäpäivän keräystavoite on 3,2 miljoonaa 

euroa.  

Nenäpäivän Nenä on valmistettu Suomessa,  

Krista Siegfrids ja Mert Otsamo suunnittelivat kestokassin  

  

K-kaupat jatkavat Nenäpäivän pääyhteistyökumppanina. Virallisina Nenäkauppoina toimivat K-

kaupat myyvät Nenäpäivän kampanjatunnusta Nenää (1,99 €/kpl) 15.10. alkaen kaikkialla 

Suomessa. Vuoden 2015 uusi Nenä, Tuunanen, on valmistettu Suomessa ja sen voi tuunata 

oman näköisekseen tarroilla. 

Yksi kampanjan uutuustuotteista on Krista Siegfridsin ja Mert Otsamon suunnittelema 

Pirkka Nenäpäivä-kestokassi, joka sai upean designin suunnittelijaparin inspiraation pohjalta. 

K-kaupoissa on lisäksi myynnissä yli 50 Nenäpäivä-lahjoitustuotetta, joiden tuotosta 

lahjoitetaan osa Nenäpäivä-keräykseen. Yhteistyö K-kauppojen kanssa on Nenäpäivä-

keräykselle tärkeä, sillä virallisten Nenäkauppojen yhteiskeräystavoite on vuonna 2015 

Nenäpäivälle 400 000 €.  

Nenäpäivä-sinkku lyö kampanjan tahdit – Spotify-tuotot 

kehitysmaiden lasten hyväksi 

Jonne Aaron ja Jeremy Folderol toteuttivat yhteistyössä YleX-radiokanavan kanssa 

Nenäpäivä-sinkun vuoden 2015 Nenätempausten tueksi. Nenäpäivä-sinkku herättää kuulijansa 

ajattelemaan, miten voisi itse olla mukana auttamassa ja rohkaisee toimimaan sen sijaan, että 

jäisi seuraamaan elämän kulkua sivusta. 

Artistit yhdessä levy-yhtiönsä Warner Musicin kanssa haluavat lahjoittaa myös kappaleen 

saamat Spotify-striimaustuotot Nenäpäivä-kampanjan ajalta kehitysmaiden lasten hyväksi. 

Auttaminen on siten mahdollista yksinkertaisesti kuuntelemalla musiikkia. 



Miksi 18 kaupungissa on punainen Nenäsohva? 

Nenäpäivä on koko Suomen yhteinen mahdollisuus tehdä hyvää kehitysmaiden lasten hyväksi 

huumorin voimalla. Valtakunnallisia Nenätapahtumia onkin jälleen luvassa kymmenissä 

kaupungeissa eri puolilla Suomea. Tänä vuonna Nenätapahtumien keskiössä ovat punaiset 

Nenäsohvat. Nenäsohvilla järjestetään mitä erikoisimpia tempauksia varojen hankkimiseksi. 

Lisäksi kaupungeissa ympäri Suomen kerätään varoja perinteisesti lipaskeräämällä 

vapaaehtoisten voimin. Merkittävän tuen keräykselle tuo Nenäpäivän toinen 

pääyhteistyökumppani Suomen Lions-liitto, joka tavoittelee upeaa 180 000 € keräyspottia 

valtakunnallisilla lipaskeräyksillään. Lisätietoa paikallistapahtumista ja Nenäsohvista: 

nenäpäivä.fi/paikallistapahtumat  

Yle tukee Nenäpäivä-säätiön Nenäpäivä-kampanjaa 

Ylen tuki Nenäpäivä-säätiön järjestämälle Nenäpäivä-kampanjalle on tärkeä kehitysmaiden 

lasten hyväksi tehtävän työn esiin nostamiseksi. Tänä vuonna luvassa on jälleen monen moista 

Nenäpäivä-ohjelmaa sekä kaksi isoa suoraa TV-lähetystä: 

 UMOn Nenäpäivä-konsertti, Juice – pienen ihmisen puolesta  

22.10. klo 19.00–20.30 Yle TV1 

 Nenäpäivä-show  

6.11. klo 19.00–00.00 Yle TV2 

Kaikki Ylen Nenäpäivä-ohjelmat: nenäpäivä.fi/yle 

Nenäpäivän tuella autetaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia. Nenäpäivän 

keräysvaroilla Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida 

International, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen 

Solidaarisuuskeskus (SASK) ja Suomen Lähetysseura tekevät pitkäkestoista kehitysyhteistyötä 

kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen elämän edistämiseksi Aasiassa, Afrikassa sekä Etelä- ja 

Väli-Amerikassa. Lisätietoa Nenäpäivän tukemasta työstä: nenäpäivä.fi/keitäautamme 

Nenäpäivä-kampanja 15.10.–15.11.2015 | Nenäpäivä 6.11.2015 

 

Lisätietoa Nenäpäivä-kampanjasta: 

Tea Saloranta, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Nenäpäivä-säätiö  

puh. 040 539 5498 | tea.saloranta@nenapaiva.fi | nenäpäivä.fi 

 

Nenäpäivä sosiaalisessa mediassa | #nenäpäivä 

facebook.com/Nenapaiva | instagram.com/Nenapaiva_fi | twitter.com/Nenapaiva_FI | youtube.com/NenapaivaWebTV 


