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Nenäpäivä-säätiö 

Julkaisuvapaa heti  

  

Risto Räppääjä ja Esko Valtaoja haastoivat presidenttiparin 

Nenäpäivän lukuhaasteeseen Mäntyniemessä 

Risto Räppääjä ja Esko Valtaoja innostavat tämän vuoden Nenäpäivässä suomalaisia 

auttamaan kehitysmaiden lapsia lukemalla. Lukemisen kautta osallistumaan 

rohkaisevat myös Nenäpäivä-kampanjan suojelijat tasavallan presidentti  

Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa rouva Jenni Haukio. 

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen edistää kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen 

elämän toteutumista. Risto Räppääjä ja Esko Valtaoja haastavat Kirjan vuoden merkeissä 

tämän vuoden Nenäpäivässä kaikki suomalaiset lukemaan kehitysmaiden lasten hyväksi. 

Nenäpäivän lukuhaasteeseen on helppo lähteä mukaan – esimerkiksi lahjoittamalla 10 € 

luettua kirjaa kohti, sillä jo kymmenellä eurolla Nenäpäivän toiminnassa mukana olevat 

järjestöt voivat mahdollistaa esimerkiksi lukutaidon lapselle kehitysmaassa. 

 

Vierailu Mäntyniemeen 

Nenäpäivän lukuhaastekaksikko kävi Mäntyniemessä tapaamassa Kirjan vuoden suojelijanakin 

toimivaa presidentti Sauli Niinistöä ja rouva Jenni Haukiota. Tapaamisessa keskusteltiin 

lukutaidon merkityksestä kehityksen mahdollistajana. Risto Räppääjä ja Esko Valtaoja 

haastoivat presidenttiparin tapaamisessa mukaan Nenäpäivän lukuhaasteeseen. Kuinka monta 

kymppiä presidentti Niinistö ja rouva Jenni Haukio arvioivat keräävänsä kehitysmaiden lasten 

hyväksi lukuhaasteensa aikana? Mäntyniemen vierailu nähdään kokonaisuudessaan 

Nenäpäivä-show’ssa 6.11. klo 19.00 Yle TV2:lla. 

 

 

  

http://www.nenapaiva.fi/lukuhaaste


Lukutaidosta ihmisoikeus? 

Nenäpäivän kumppani, Lukukeskus, kokosi 10 faktaa lukutaidosta maailmalla tukemaan 

kehitysmaiden lasten ja heidän koulutusmahdollisuuksiensa edistämiseksi tehtävää 

tiedotustyötä ja varainhankintaa. 

Lukukeskuksen koonti kertoo, että 98 % maailman lukutaidottomista elää kehitysmaissa, 

joissa lukutaitoa lisäämällä voitaisiin vaikuttaa suoraan mm. nälänhätään ja lapsiavioliittojen 

määrään. Esimerkiksi äitejä kouluttamalla kehitysmaiden nälänhätä vähenisi arviolta 26 % ja 

erityisesti tyttöjä kouluttamalla arviolta 64 % lapsiavioliitoista vältettäisiin. YK on jo määritellyt 

oikeuden koulutukseen ihmisoikeudeksi, seuraavaksi Unescon tavoitteena on lisätä 

ihmisoikeuksiin uutena painotuksena myös lukutaito. 

Nenäpäivän tavoitteena on jokaisen lapsen oikeus hyvään elämään: ravintoon, turvaan, 

koulutukseen ja terveyteen. Lukutaito on lapsen oikeuksien toteutumisessa yksi tärkeä 

virstanpylväs. 

Lukukeskuksen kokoama 10 faktaa lukutaidosta maailmalla >> 

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-säätiö järjestää vuosittain valtakunnallisen Nenäpäivä-kampanjan, joka hankkii varoja 

kehitysmaiden lasten ihmisarvoisen elämän edistämiseksi. 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 tekee pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa. 

Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan. 

 

 

 

 

http://nenapaiva.fi/sites/nenapaiva.fi/files/10%20fatkaa%20lukutaidosta%20maailmalla_Lukukeskus_printattava%20versio.pdf

