
 

 

 

Lehdistötiedote 11.9.2014  

Radion sinfoniaorkesteri ja Nenäpäivä-säätiö  

Julkaisuvapaa heti  

 

 

RSO ja Nenäpäivä yhdistivät voimansa – yllätyksellisen 

toivekonsertin lipputuotot Nenäpäivän hyväksi! 

Tänä vuonna Radion sinfoniaorkesteri on ensimmäistä kertaa mukana 

Nenäpäivä-kampanjassa auttamassa kehitysmaiden lapsia. RSO:n ja 

Nenäpäivän yhteistyönä syntyi upea konsertti, jonka lipputuotot lahjoitetaan 

kokonaisuudessaan Nenäpäivä-keräykseen. Ohjelmisto koottiin kuulijoiden 

toiveiden pohjalta – konsertti-illassa nähdään mm. Ismo Alanko, Camilla 

Nylund sekä suureen fagottihaasteeseen tarttuva Esko Valtaoja. 

 

Ensi kertaa järjestettävä RSO:n Nenäpäivä-konsertti kokoaa musiikin ystävät 

perjantaina 24.10.2014 Helsingin Musiikkitaloon ja TV-ruutujen ääreen. 

Puolitoistatuntisen konsertin juontajina nähdään Jussi-Pekka Rantanen ja  

Ella Kanninen, kapellimestarina toimii Hannu Lintu ja solistina laulaa sopraano 

Camilla Nylund. Viihteellinen ja yllätyksellinen konsertti lupaa ikimuistoisen ja 

koskettavan illan klassikoiden ja tarinoiden äärellä. Konsertti-illassa tunnelmoi myös 

Ismo Alanko sekä Esko Valtaoja, joka lupaa ennen näkemättömän fagottisoolon! 

Konserttiohjelmisto kuulijoiden toiveiden pohjalta 

RSO, yle.fi/klassinen ja Nenäpäivä pyysivät klassisen musiikin ystäviä toivomaan omia 

suosikkikappaleitaan syksyn Nenäpäivä-konserttiin. Kuulijoiden toiveiden pohjalta 

RSO kokosi yllätyksellisen konserttiohjelmiston. Lokakuinen toivekonsertti tarjoilee 

kappaleita niin klassisen musiikin pitkäaikaisille kuin uusillekin ystäville. Konsertin 

näyttää suorana Yle TV1 sekä Yle Areena – konserttitunnelmissa mukana myös 

yle.fi/klassinen. Konsertin koko ohjelman voi nähdä osoitteessa: nenäpäivä.fi/RSO 

Konserttilipun tuotolla esimerkiksi lukutaito kahdelle lapselle 

Nenäpäivän tuella autetaan vuosittain tuhansia lapsia kehitysmaissa. Jo muutamalla 

eurolla Nenäpäivässä mukana olevat järjestöt pystyvät edistämään kehitysmaissa 

lasten oikeutta ravintoon, turvaan, terveyteen ja koulutukseen. Nenäpäivä-

konserttilippujen ostaminen on uusi tapa osallistua Nenäpäivä-keräykseen, sillä 

konsertin lipputuotot lahjoitetaan kokonaisuudessaan vuoden 2014 Nenäpäivä-

keräykseen. Lippujen hinnat ovat alkaen 22,50 €. Ostamalla yhden lipun lahjoittaa 

esimerkiksi lukutaidon kahdelle lapselle.  

 

Nenäpäivän tuella Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, 

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



Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura tekevät 

pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa 

lasten ihmisarvoisen elämän edistämiseksi. 

Liput ovat myynnissä Lippupalvelun sivuilla >> 

RSO:n Nenäpäivä-konsertti pe 24.10.2014 klo 19.00–20.30 Yle TV1! 

Lisätietoja 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, jonka 

tarkoituksena on hankkia 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 tekevät pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Väli- 

ja Etelä-Amerikassa. Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.  

Lisätietoja Radion sinfoniaorkesterista: 

Satu Kahila, tiedottaja, Radion sinfoniaorkesteri 

puh. 040 557 0053 | satu.kahila@yle.fi | yle.fi/rso 

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri, jonka ylikapellimestari on 

Hannu Lintu. Suurten klassis-romanttisten mestariteosten ohella RSO:n ohjelmisto 

sisältää runsaasti nykymusiikkia ja orkesteri kantaesittää vuosittain useita Yleisradion 

tilaamia teoksia. RSO:n konsertit lähetetään suorina lähetyksinä Yle Radio 1:ssä ja 

verkossa (yle.fi/rso). 

http://www.lippupalvelu.fi/event/132753?brand=fi_nenapaiva

