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Över 2,5 miljoner euro insamlade när Näsdagsshowen 
avslutas 

Den nionde Näsdagskampanjen i Finland kulminerade 2015 under den officiella 
Näsdagen 6.11. med Näsdagsshowen på Yle TV2. Näsdagskampanjen, som 
arrangeras av Stiftelsen Näsdagen, och Yles Näsdagsshow samlade fram till 
Näsdagskvällen in sammanlagt ståtliga 2,55 miljoner euro bland finländarna för 
barnen i utvecklingsländerna. Näsdagsinsamlingen fortsätter till slutet av året. 

En otrolig mängd samfund, företag, kompisgäng och enskilda individer runt om i Finland deltog 
i 2015 års Näsdag. De medel som samlas in under Näsdagsinsamlingen används av nio 
organisationer i deras långsiktiga utvecklingssamarbetsprojekt med målet att främja ett 
människovärdigt liv för barnen i utvecklingsländerna. 

Näsdagen kulminerade i Näsdagsshowen 
Näsdagskampanjen som började 15.10. kulminerade den 6.11. i den direktsända 
Näsdagsshowen på Yle TV2. Under kvällens lopp samlades det in medel med hjälp av 
underhållning och en gemensam folkrörelse. Näsdagsshowen var en enda bergochdalbana av 
känslor, när Finlands mest lysande konferencierer, skådespelare, artister och kända personer 
satte sig själva i blöt och gav sin tid för Näsdagen och barnen i utvecklingsländerna. 
Näsdagskampanjen pågår till 15.11. och Näsdagsinsamlingen till slutet av året. 

Kom också ihåg: 

• Mini Nässhow: Ungdomarna i Yles Nyhetsklass sammanställer de bästa bitarna av 
Näsdagsshowen lördagen 7.11. kl. 20.20 i Yle TV2 
 

• Näsdagens filmval: Autolla Nepaliin 
lördagen 7.11. kl. 22.05 Yle TV2 
 

• Näsdagsshowen 2015 (repris) 
måndagen 9.11. kl. 9.00 Yle TV2 
 

• Nästorget: 
nenäpäivä.fi/nenä-tori öppet till 15.11. 
 

Mer information om Näsdagskampanjen: 
Tea Saloranta | marknadsförings- och kommunikationschef | Stiftelsen Näsdagen 
Tfn 040 539 5498 | tea.saloranta@nenapaiva.fi | näsdagen.fi  

Stiftelsen Näsdagen arrangerar varje år en riksomfattande Näsdagskampanj, som skaffar medel för att 
främja ett människovärdigt liv för barnen i utvecklingsländerna. Med stöd av Näsdagen utför nio 
organisationer långsiktigt utvecklingsarbete i Afrika, Asien och Central- och Sydamerika: UNICEF Finland, 
Finlands Röda Kors, Kyrkans utlandshjälp, Fida International, Rädda Barnen, Plan Finland, Solidaritet, 
Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral (SASK) och Finska Missionssällskapet. Yle stöder Näsdagen i sin 
programverksamhet. 


