Näin hyvä laitettiin
liikkeelle vuonna
2017

Nenäpäivän vuosikertomus 2017

SISÄLLYS

MIKÄ ON NENÄPÄIVÄ?

2

KUINKA PALJON VAROJA KERÄTTIIN VUONNA 2017 JA MITEN NE KÄYTETTIIN?

3

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

4

NÄIN NENÄPÄIVÄ AUTTOI MAAILMAN LAPSIA VUONNA 2017

5

Fida International

6

Kirkon Ulkomaanapu KUA

7

Pelastakaa Lapset

9

Plan International Suomi

11

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK

12

Solidaarisuus

15

Suomen Lähetysseura

16

Suomen UNICEF

21

Comic Relief

23

NENÄPÄIVÄ TEHTIIN YHDESSÄ

24

NÄIN NENÄPÄIVÄ NÄKYI JA KUULUI

25

1

MIKÄ ON NENÄPÄIVÄ?
Nenäpäivä-säätiö tukee järjestöjen pitkäkestoista kehitysyhteistyötä ja muuttaa
suomalaisten asenteita myönteisemmäksi kehitysyhteistyötä kohtaan.
Nenäpäivä-säätiö toteutti tarkoitustaan järjestämällä valtakunnallisen Nenäpäiväkampanjan loka-marraskuussa. Kampanja-aika oli 26.10.-19.11.2017. Varainhankinta
kampanja-aikana tapahtui pääsääntöisesti vetoamalla yleisöön TV- ja radioohjelmissa, internetissä sekä yritysyhteistyöllä ja lipaskeräyksellä. Näkyvin
tapahtuma oli Nenäpäivä-show 10.11., jota edelsi Tapiola Sinfoniettan kanssa
yhteistyössä järjestetty Nenäpäivä-konsertti 26.10.2017.
Nenäpäivä-kampanjan nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäiväsäätiön toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivää tehdään
Suomessa Comic Reliefin (Red Nose Day) lisenssillä. Viisi prosenttia nettotuotosta
kanavoitiin Comic Reliefin kautta kehitysyhteistyöhön. Loput 95 % nettotuotosta
jaettiin Nenäpäivä-säätiön toiminnassa mukana olevan yhdeksän järjestön kesken
(Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida
International, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi International, Solidaarisuus, Suomen
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura).
Vuoden 2017 aikana Nenäpäivä-säätiö tuki edellä mainittujen järjestöjen kautta
kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa. Nenäpäivä-varoilla
autettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia, lasten perheitä sekä
heidän yhteisöjään, edistettiin lasten mahdollisuutta parempaan elämään –
ravintoon, turvaan, koulutukseen ja terveyteen.
Nenäpäivä-säätiö on oma itsenäinen organisaationsa. Yleisradio tukee Nenäpäiväkampanjaa ohjelmatoiminnallaan ja vastaa ohjelmatoimintansa kuluista.
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KUINKA PALJON VAROJA KERÄTTIIN VUONNA
2017 JA MITEN NE KÄYTETTIIN?
Nenäpäivä-keräyksen bruttotulos 2017 oli 2 541 575,31 €. Nenäpäivä-säätiön
järjestämän Nenäpäivä-kampanjan tilikauden nettotuotto oli kokonaisuudessaan
1 651 333,44 euroa.
Comic Reliefin kautta kanavoitiin kehitysyhteistyöhön 5 % keräyksen nettotuotosta
eli 82 566,67 €. Loppu nettotuotosta jaetaan yhdeksän järjestön kesken, jolloin
tuotto per järjestö on 174 307,41 €.
Hallintokuluihin käytettiin 18,7 %, markkinointiin ja viestintään 4,5 % ja keräyksen
palveluntarjoajien kuluihin 12,1% kaikista tuloista.

Säätiön kirjanpitoa ja palkanlaskentaa hoiti vuonna 2017 Suomen Talousverkko Oy.
Nenäpäivä-säätiön hallituksen ja ohjausryhmän jäsenet eivät saaneet vuonna 2017
palkkioita.
Vuonna 2017 Nenäpäivää tukevien yhteisöjen tekemät lahjoitukset nousivat.
Yksityislahjoittajien tekemät lahjoitukset olivat samalla tasolla kuin aiempana
vuonna. Nenäpäivän yritysyhteistyökumppaneiden määrä kasvoi vuonna 2017,
mutta yhteenlaskettu euromääräinen lahjoitussumma laski.
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Nenäpäivän toiminnasta vastaa Nenäpäivä-säätiön hallitus, jonka toimintaa
tukee Nenäpäivä-säätiön ohjausryhmä. Vuonna 2017 Nenäpäivä-säätiön
päivittäisestä ja operatiivisesta johtamisesta vastasi Riina Lipponen
säätiölain mukaisena toimitusjohtajana.
Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Jouni
Hemberg (Kirkon Ulkomaanapu). Muina hallituksen jäseninä vuonna 2017
toimivat Marja-Riitta Ketola (Suomen UNICEF), Kristiina Kumpula (Suomen
Punainen Risti), Ville Vilén (Yleisradio), Janne Ronkainen (SASK), Hanna
Markkula-Kivisilta (Pelastakaa Lapset) ja 22.11.2017 saakka Seppo Rissanen
(Suomen Lähetysseura). Rolf Steffansson (Suomen Lähetysseura) toimi
hallituksen jäsenenä 22.11.2017 lähtien. Hallituksen varapuheenjohtajana
toimi Janne Ronkainen (SASK).
Vuonna 2017 säätiössä työskenteli vakituisesti 6 henkilöä ja 2 henkilöä
määräaikaisina syksyllä.
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NÄIN NENÄPÄIVÄ AUTTOI MAAILMAN LAPSIA
VUONNA 2017
Seuraavilla sivuilla esitellään Nenäpäivässä mukana olevat yhdeksän
järjestöä sekä mihin ja miten ne kohdensivat Nenäpäivässä kerätyt tuotot.
Järjestöt ja niiden raportoinnit ovat aakkosjärjestyksessä seuraavasti: Fida
International, Kirkon Ulkomaanapu KUA, Pelastakaa Lapset, Plan
International Suomi, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK,
Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura ja Suomen UNICEF. Lisäksi lopussa on
lyhyt maininta Comic Reliefistä.
Vuonna 2017 Nenäpäivä nosti viestinnässään erityisesti esille Suomen
UNICEFin ja Fidan hankkeita Ugandassa ja Lähetysseuran vuonna 2017
aloitettua hanketta Boliviassa.
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Fida International
Kohdemaat: Uganda, Kenia, Burundi ja Tansania
Kerätyt Nenäpäivä-varat Fidan suuntasi hanketyöhön itäisessä Afrikassa.
Järjestön ohjelmassa toteutettiin neljä eri toimenpidettä Nenäpäivän
teemojen mukaisesti.

Ympäristö- ja ruokaturva-asioihin kouluttaminen
Käytännössä toimenpide tarkoitti energiatehokkaiden uunien käytön lisäämistä,
taimitarhojen perustamista, puiden istuttamista ja maanviljelyksen parantamista.
Toimilla Fida pyrki pienentämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallisesti.
Lisäksi ruokaturvaa parannettiin.

Lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
Fidan tavoitteena oli hyväksikäytön ja kotiväkivallan vähentäminen. Tähän kuului
tapausten ilmoittaminen oikeille tahoille, tukimateriaalien tuottaminen sekä
väkivaltaa aiheuttaneiden uudelleenkouluttaminen. Toimien avulla väkivalta on
vähentynyt ja lasten hyvinvointi on parantunut. Lisäksi noin sata kirkkoa antaa
.psykososiaalista tukea.
Syrjäytyneiden nuorten sopeuttaminen yhteiskuntaan
Järjestö pyrki vähentämään rikollisuutta ja huumeiden käyttöä. Fida tarjosi
ammattikoulutusta ja työhönvalmennusta, minkä lisäksi se ehkäisi uudelleen
sortumista. Toiminnan ansiosta katulasten ihmisoikeudet ovat toteutuneet
paremmin Kawangwaren slummissa ja sadat lapset ovat päässeet kouluun.
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Koulunkäynti vaihtoehtona avioliitolle ja silpomiselle
Fida tuki koulunkäynnin jatkamista, joka esitettiin vaihtoehtona teini-avioliitoille ja
silpomiselle. Koulutukseen osallistuminen sekä vaihtoehtoisen siirtymäriitin käyttö
ovat lisääntyneet Maasai-tyttöjen keskuudessa.
Apua tai tukea sai yhteensä 7729 lasta.

Kirkon Ulkomaanapu KUA
Kohdemaat: Sierra Leone, Uganda
Kirkon Ulkomaanapu käytti Nenäpäivän varat nuorten koulutukseen ja
työllistymiseen Sierra Leonessa ja Ugandassa. Kahdella hankkeella
tuhannet lapset saivat koulutusta.

Syrjäytyneiden nuorten työllistymistä tukemista Sierra Leonessa
KUA:n STEP-hanke Sierra Leonessa tuki yhteiskunnasta syrjäytyneitä nuoria heidän
työllistymisessään. Hanke koski erityisesti 18-35-vuotiaita nuoria. Projektin
koulutuskeskuksissa 488 nuorta pääsi suorittamaan eri alojen ammattikoulutusta.
Hankkeesta hyötyivät erityisesti naiset (82%). Nuoret saivat liiketoimintaneuvontaa
ja siihen liittyvää koulutusta. Heidän liikeideoita muutettiin liiketoimintasuunnitelmiksi, minkä lisäksi nuorten pienyrityksille jaettiin siemenrahoitusta.
Noin 60% 136 valmistuneesta on palkattu joko muiden palvelukseen tai omaan,
itseperustettuun yritykseen.
Koulutusta sai 488 nuorta.
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Nuorten ammattikoulutuksen ja työllisyyden kehittäminen Rwamwanjan
alueella, Ugandassa
KUA:n hankkeessa Ugandassa nuoria koulutettiin pienyritysten perustamiseen ja
johtamiseen, jotta heillä olisi taito hoitaa kannattavia yrityksiä. Koulutuksen jälkeen
työpaikkojen ja yritystoiminnan käynnistäminen on varmistettu, jotta opiskelijat
voisivat hyödyntää hankittuja taitoja sekä saada tuloja työpaikan tai itse perustetun
pienyrityksen kautta. Myös aiemman vuoden opiskelijoita on tuettu. Entisestä 215
oppilasta 180:llä (97 poikaa, 83 naista) on nyt työ ja he tienaavat keskimäärin 45135€ kuukaudessa. Hanke on lyhyessä ajassa vaikuttanut merkittävästi
loppututkinnon suorittaneiden elämään kestävän toimeentulon ansiosta.
Koulutus auttoi 250 nuorta vuonna 2017.

Koulutuksen laadun kehittäminen Lyantonden piirikunnassa, Ugandassa
KUA:n toiseen Ugandan hankkeeseen kuului vanhempainpäivien järjestäminen
sekä koulutukset ja työpajat opettajille. Lisäksi hanke järjesti kokouksia, joissa
suunniteltiin ja seurattiin koulutuksen laadun parantamista ja kouluympäristön
lapsiystävällisyyttä. Yhteisö on osallistunut hankkeen aktiviteetteihin, mikä kertoo
asennemuutoksesta koulutusasioita kohtaan. Tärkeimpien sidosryhmien
osallistuminen hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan on
mahdollistanut hankkeen tavoitteiden saavuttamisen. Myös vastuunkantajat ovat
sitoutuneet yhteisön esittämiin vaatimuksiin. Kouluissa on tapahtunut positiivisia
muutoksia: lasten ilmoittautuminen kouluun ja siellä pysyminen ovat lisääntyneet,
minkä lisäksi opiskelun tulokset ovat parantuneet.
Hankkeen kautta noin 4100 lasta saa parempaa koulutusta.
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Pelastakaa Lapset
Kohdemaat: Intia, Bangladesh
Pelastakaa Lapset kohdensi Nenäpäivän tuotot sosiaaliturvan kehittämiseen Intiassa ja Bangladeshissa.
Lapsilähtöinen sosiaaliturva Intiassa
Pelastakaa Lasten tavoitteena on useiden sosiaaliturvaohjelmien läpinäkyvyyden
ja tietoisuuden lisääminen Intian köyhimmillä alueilla. Viranomaisille järjestettiin
työpajoja sosiaaliturvaohjelmien läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta.
Palanhar Plus –tulonsiirto-ohjelmaa kehitettiin lapsiystävällisemmäksi.
Palanhar-tuen piirissä oleville lapsille sekä heidän huoltajilleen järjestettiin
yhteensä 63 koulutusta. Lasten huoltajat kertoivat esimerkiksi kiinnittävänsä
entistä enemmän huomiota lasten ruokavalioon ja kannustavansa lapsia
säännölliseen koulunkäyntiin. Koulutuksia ja niissä käytettäviä materiaaleja
kehitettiin ja parannettiin. Opettajille järjestettiin työpaja ohjelman valvonnan
vahvistamiseksi kouluissa. Tarkoituksena on, että opettajat seuraavat Palanhartuen piirissä olevien oppilaiden edistymistä.
MGREGS-työllisyysohjelmaa (Mahatma Gandhi National Rural Employment
Guarantee Scheme) kehitettiin lapsiystävällisemmäksi. Lapsityövoiman käyttöön
liittyviä standardeja vahvistettiin ja ihmisten tietoisuutta lapsityön vaaroista ja
koulunkäynnin tärkeydestä lisättiin. Yhteensä 3 341 yhteisön jäsentä vannoi valan,
että he eivät lähetä lapsiaan töihin. Hankkeessa pyrittiin kehittämään myös
keskuksia, joiden palveluilla tuetaan alle kouluikäisten lasten sekä heidän äitiensä
ravitsemusta, varhaiskasvatusta sekä terveydenhuoltoa. Tämä tapahtui
yhteistyössä viranomaisten kanssa.
Muiden valtion sosiaaliturvaohjelmia kehitettiin niin, että ne vähensivät
lapsityövoiman käyttöä ja lisäävät koulunkäyntiä. Hanke toteutti kampanjan, jonka
tarkoituksena oli kartoittaa ja tunnistaa työssäkäyviä sekä koulua käymättömiä
lapsia. Hanketyöntekijät kertoivat yhteisöille koulutuksen tärkeydestä ja siitä,
millaisia vaikutuksia lapsityöllä on lapsen elämään ja tulevaisuuteen. Kampanjan
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seurauksena 206 työssäkäyvää lasta pääsi kouluun. Lisäksi työssäkäyvien ja
epäsäännöllisesti koulua käyvien lasten huoltajien vanhemmuutta vahvistettiin
valmennuksilla, joihin osallistui 172 huoltajaa. Valmennuksiin osallistuneet naiset
päättivät kertoa koulunkäynnin tärkeydestä myös muille perheille.
Lisäksi
Pelastakaa
Lasten
hanke
järjesti
terveyteen
liittyviä
keskustelutilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli edistää erityisesti raskaana olevien
ja imettävien äitien terveyskäyttäytymistä.
Intian hankkeiden toimenpiteiden piirissä oli 1611 lasta.

Lapsilähtöinen sosiaaliturva Bangladeshissa
Hankkeessa panostettiin erityisesti jo saavutettujen tulosten pysyvyyteen. Tämä
tapahtui kasvattamalla paikallisviranomaisilta tulevaa rahoitusta kyläkouluille,
lasten kerhoille ja vanhemmille suunnatuille koulutustilaisuuksille. Paikallisia
rakenteita ja yhteistoimintaa vahvistettiin yhteisöissä ja viranomaisten välillä ja
erikseen. Yhteisöihin perustettiin toimintaryhmiä, joilla edistettiin sosiaaliturvaohjelmien saatavuutta ja kattavuutta. Hanke tuki lastenkerhoja, joiden
toimintaan osallistui lähes 15 000 lasta vuoden aikana.
Vaikuttamistyötä tehtiin kansallisella tasolla yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Työ keskittyi kansallisen sosiaaliturvaohjelman ja
sosiaaliturvapolitiikan lapsilähtöisyyteen. Etenkin panostettiin siihen, että
alaikäisten tyttöjen äidit asetettaisiin useammin etusijalle kansalliseen
sosiaaliturvaan liittyvässä ohjelmassa.
Bangladeshin hanke tuki noin 20 000 lasta.
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Plan International Suomi
Kohdemaat: Laos, Itä-Timor
Nenäpäivän keräysvaroilla Plan International Suomi tuki peruskoulutusta
Laosissa ja varhaiskasvatusta Itä-Timorissa.
Peruskoulutusta Laosissa
Plan tuki lapsia koulutyössä kouluttamalla oppilaskuntia ja vahvistamalla koulujen
tukioppilastoimintaa. Nämä lapset olivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevia
tyttöjä, vammaisia sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvia. Lasten osallistumista
vahvistettiin ja heidän mielipiteitä kuultiin turvallisen ja lapsiystävällisen
oppimisympäristön takaamiseksi. Järjestön varoilla tuettiin myös vanhempien ja
opettajien yhteisiä työryhmiä 30 koulussa. Vanhempien osaamista ja roolia
vahvistettiin, mikä tuki lasten koulutyötä. Koulujen henkilökuntaa koulutettiin 77
koulun kehittämissuunnitelmien toteuttamiseksi ja toimeenpanemiseksi. Tämän
ansiosta henkilökunnan osaaminen vahvistui, mikä auttoi turvallisen ja
lapsiystävällisen oppimisympäristön luomista.
Heikommin menestyville kouluille tarjottiin apurahoja yhteisöjen
kehittämisprojekteille. Niiden tavoitteena oli koulujen oppimistulosten
parantaminen ja lapsiystävällisen oppimisympäristön kehittyminen. Myös
opettajia koulutettiin lapsiystävällisistä ja tasa-arvoa edistävistä opetusmenetelmistä. Opetusmenetelmiä käyttää nyt 279 opettajaa. Kaiken kaikkiaan
koulujen ja kyläyhteisöjen turvallisuus on kasvanut ja esimerkiksi tietoisuus
terveydestä lisääntynyt.
Tuki auttoi 380 tyttöä ja 367 poikaa, yhteensä 747 lasta.
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Varhaiskasvatusta Itä-Timorissa
Planin Itä-Timorin varhaiskasvatushankkeessa on tuettu 29 varhaiskasvatuskeskusta Aileun ja Ainaron alueilla. Esikoulu- ja leikkiryhmä- toiminnan
ansiosta lasten motoriset, kielelliset, tiedolliset ja sosiaaliset taidot ovat kehittyneet.
Lisäksi heidän itseluottamuksensa kasvoi. Lähes kaikki esikoulutoimintaan
osallistuneet lapset aloittivat myös koulunkäynnin. Hankkeessa on pyritty
parantamaan erityisesti isien osallisuutta lastenkasvatuksessa. Esimerkiksi isien
osallistuminen vanhemmille järjestettyihin koulutuksiin kasvoi merkittävästi
hankkeen aikana. Keskuksissa työskenteleviä vapaaehtoisia on koulutettu
jatkuvasti hankkeen aikana. Hankkeen päätyttyä kyläyhteisöt vastaavat
varhaiskasvatuskeskusten toiminnasta koulutettujen vapaaehtoisten turvin ja osa
keskuksista saa tukea valtiolta.
Hankkeen avulla 917 lasta (431 tyttöä ja 486 poikaa) osallistui esikouluun tai
leikkiryhmätoimintaan vuonna 2017.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus
SASK
Kohdemaat: Filippiinit, Mosambik,
Ghana, Haiti, Kolumbia, Nepal, Intia

Ecuador,

Indonesia,

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK suuntasi Nenäpäivänä
kerätyt varat useisiin hankkeisiin ympäri maailmaa. Hankkeilla edistettiin
kotiapulaisten oikeuksia, naisten asemaa työelämässä sekä lasten
oikeuksien toteutumista.
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Kotiapulaisten oikeuksien ja järjestäytymisen edistäminen
Mosambikissa, Ecuadorissa, Filippiineillä ja Indonesiassa
Mosambikissa vuoden 2017 aikana kotiapulaisten ammattiliitto SINED tuki
menestyksellisesti kotiapulaisten rekisteröitymistä sosiaaliturvaan yhteistyössä
paikallisviranomaisten kanssa. Edellisvuonna saavutetusta oikeudesta on
kampanjoitu ja koulutettu aktiivisesti. Lisäksi noin 100 kotiapulaista sai
rekisteröitymisprosessin valmiiksi. Sosiaaliturvaan pääsy on merkittävä tekijä
kotiapulaisten perheiden toimeentulon parantamisessa.
Ecuadorissa vuoden 2017 aikana kotiapulaisten uusi kansallisen tason
ammattiliitto onnistui vakiinnuttamaan toimintaansa. Se on luonut toimivat
suhteet eri valtionhallinnon tasoilla ja osallistui useisiin työryhmiin, joissa työstettiin
mm. kotiapulaisten työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Kansallisen tason
liitolla on oikeus edustaa maan kaikkia kotiapulaisia ja heidän järjestöjään.
Filippiineillä uusi yhteistyöhanke kotiapulaisten ammattiliitto UNITED:n
kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Liitto on onnistunut luomaan vahvan ja
sitoutuneen aktiivien ja kouluttajien ydinjoukon. Liiton paikallisryhmät toimivat jo
neljässä kaupungissa. Kotiapulaisten oikeudet takaavan lain yhteistyömalli
kuntatason toimijoiden kanssa on osoittautunut menestyksekkääksi.
Indonesiassa niin ikään uusi yhteistyöhanke kotiapulaisten ammattiliittojen
yhteistyöverkoston JalaPRTn kanssa on saanut hyvän alun. Indonesian
lainsäädäntö ei tunnusta tai suojele kotiapulaisia työntekijöinä ollenkaan, joten
toimintaympäristö on varsin haastava. Verkosto on tehnyt vahvaa työtä
kotiapulaisten kouluttamisessa ja tukemisessa ristiriitatilanteissa.
Koulutusten avulla liki 1000 kotiapulaista sai joko kirjallisen työsopimuksen tai
parannettua palkkaansa, työoloja tai työturvallisuutta.

Naisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman parantaminen Haitilla ja
Ghanassa
Haitilla edellisvuonna valmistunut ammatillinen koulutuskeskus vakiinnutti
toimintaansa. Ensimmäiset 60 oppilasta valmistui ruoanlaitto- ja leivonta- sekä
ompelukursseilta. Syksyllä toinen vuosikurssi pääsi aloittamaan ammattikurssit.
Naisverkoston ylläpitämistä lukutaitopiiristä valmistui lähes 500 naista ja miestä.
Ghanassa 453 naista on käynyt pienyrittäjäkoulutuksen ja perustanut
yrityksen tai osallistunut osuuskunnan perustamiseen. Lisäksi sata näistä naisista
työllistää nykyään vähintään yhden henkilön yrityksessään. Lukemaan on oppinut
78 naista ja 1105 on osallistunut itseluottamus-, elämänhallinta- ja
terveyskoulutuksiin. Ghanan liitto sai 387 uutta jäsentä vuonna 2017.
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Lasten oikeudet ja lapsityö Kolumbiassa, Intiassa ja Nepalissa
Kolumbian hankkeessa vuonna 2017 yhteistyö maaseutukoulujen, yhteisöjen ja
paikallisviranomaisten kanssa syveni ja laajeni. Hankkeen tuella lapset ja nuoret
perheineen ovat oppineet biodiversiteetin ja luonnonmukaisen viljelyn
tärkeydestä sekä paikalliskulttuurin ja -identiteetin vaalimisesta.
Intian ja Nepalin tiilitehdasalueilla 7841 ihmistä pääsi sosiaaliturvan piiriin ja
121 tiilitehdasta sekä 7 kylää julistettiin lapsityövapaiksi alueiksi vuonna 2017.
Projektikouluissa kävi koulua 437 lasta, minkä lisäksi 67 lasta on siirtynyt
tiilitehtaiden kouluista tavallisiin valtion kouluihin. Nuorille on annettu myös
ammattikoulutusta. Perusoikeuskoulutuksen kävi 2354 liittojen jäsentä.
Lisäksi Intiassa tehtiin valtion kivilouhoksiin liittyvää vaikuttamistyötä.
Työsuojelutoimenpiteillä SASK pyrki ehkäisemään silikoosin käyttöä ja edistämään
haittojen korvausvaatimusten maksamista. 1 373 ihmistä on osallistunut näihin
koulutus- ja vaikuttamistoimiin. Kivilouhoksilla on saavutettu keskimäärin 20 %
palkankorotuksia, millä on merkittävä vaikutus myös lasten hyvinvointiin. Kun
aikuiset saavat elämiseen riittävää palkkaa, ei lasten tarvitse mennä töihin. 3 724
kivilouhostyöntekijää pääsi sosiaaliturvan piiriin vuonna 2017. Liittojen työn
tuloksena valtio maksoi 8.2 miljoonaa Intian rupiaa (101 500 euroa) korvauksia
silikoosin uhreille ja heidän perheille.
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Solidaarisuus
Kohdemaat: Kenia, Somalimaa
Solidaarisuus keskitti Nenäpäivänä kerätyt varat tyttöjen silpomisen vastaiseen
työhön Somalimassa ja Keniassa.

Tyttöjen sukuelinten
vastainen työ

silpomisen

ja

sukupuolittuneen

väkivallan

Silpominen tapahtuu Solidaarisuuden hankealueilla yleensä 6 - 9-vuotiaille tytöille,
mutta tyttöjä on alettu silpoa yhä nuorempina. Kouluissa tapahtuvat aktiviteetit,
jotka toteutetaan mm. draaman keinoin lasten ehdoilla, ovat erityisen tarpeellisia.
Oppilaat oppivat silpomisen sosiaalisista, terveydellisistä ja oikeudellisista
näkökulmista. Lisäksi heille jaetaan ja he jakavat tietoa. Silpomisperinteen
kitkemisessä olennaista on kuitenkin koko yhteisön tavoittaminen, jotta
perinteestä ja sitä ylläpitävistä asenteista luovuttaisiin.
Järjestön työ kohdistettiin ennen kaikkea yhteisöjen vastuunkantajiin ja
mielipidevaikuttajiin, kuten uskonnollisiin johtajiin, kyläpäälliköihin, opettajiin,
terveysalan ammattilaisiin ja paikallisviranomaisiin. Hankekylien vanhemmat,
nuoret ja uskonnolliset johtajat saavat tietoa silpomisen sosiaalisista ja
terveydellisistä haittavaikutuksista sekä uskonnollisista harhakäsityksistä.
Somalimaassa vaikutetaan myös poliittisiin päättäjiin silpomisen vastaisen lain
säätämiseksi ja sitä tukevan kansallisen toimintaohjelman laatimiseksi. Paikallisia
kansalaisjärjestöjä tuetaan tämän tavoitteen edistämisessä.
Työ auttoi noin 18700 lasta.
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Suomen Lähetysseura
Kohdemaat: Nepal
Suomen Lähetysseura kohdisti Nenäpäivän varat Nepalissa useisiin eri
hankkeisiin. Niissä kehitettiin muun muassa naisten verkostoitumista ja
koulujen lapsiystävällisyyttä.

Yhteisöryhmien ja osuuskuntien tukemista Chtiwanissa, Sarlahissa ja
Morangissa
Suomen Lähetysseuran kautta Nenäpäivän keräysvaroilla tuettiin Upliftyhteisönkehittämishanketta, erityisesti naisten yhteisöryhmiä ja osuuskuntia
Chtiwanissa, Sarlahissa ja Morangissa. Säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä
heikosta yhteiskunnallisesta asemasta kärsivät naiset saivat erilaista koulutusta
terveyteen ja hygieniaan liittyvissä asioissa. Heille tarjottiin myös tietoa omista ja
lastensa oikeuksista.
Lisäksi he saivat koulutusta, joka paransi heidän
mahdollisuuksiaan hankkia tukea mm. kyliensä kehittämiseen. Tämän ansiosta
naisten mahdollisuudet tienata elantonsa paranivat ja monet heistä perustivat
pienyrityksen. Naisten kohentunut elintaso heijastui myös lasten elämään: lapsille
tarjoutui mahdollisuus käydä töiden sijaan koulussa ja yhteisö pystyi myös
kustantamaan koulutuksen kustannukset. Kohentuneen elintason lisäksi lasten
tulevaisuus on turvatumpi myös siksi, että pienyrittäjä vanhemmat eivät jätä
lapsilleen suurta velkataakkaa.
Varoilla vaikutettiin monen syrjäisen kyläyhteisön elintasoon, heille
mahdollistettiin pääsy terveydenhoidon piiriin, rakennettiin WC:itä sekä
parannettiin jätteiden kierrätystä. Myös lasten ja nuorten koulutusta tuettiin.
Hankkeen tuella yhteisöjen tietämys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan parani.
Hankehallinto muuttui tulosperustaisemmiksi, ja hankearviointi- ja seuranta-
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menetelmät paranivat. Tämän myötä yhteistyötä paikallishallinnon kanssa
tiivistettiin.
Hankkeella oli positiivisia vaikutuksia lähes 7000 lapsen elämään.
Parempaa terveyttä ja ruokaa Dhadingin vuoristokylissä
Nenäpäivän varoilla tuettiin Terveyttä ja ruokaa omin voimin -hanketta. Työ tähtäsi
ihmisten parempaan terveyteen ja ruuantuotantoon Dhadingin vuoristokylissä.
Yhteisöjen yhteisryhmiä, erityisesti naisryhmiä käynnistettiin lähes joka kylässä.
Ryhmät toimivat yhteisön kehityksen moottoreina perheiden ja yhteisön hygieniaja ravintotilanteen, puhtaan veden saannin ja toimeentulon parantamiseksi.
Naisryhmien verkostoitumista tuettiin ja viranomaisten sekä kylien naisten
toimintaryhmien välistä yhteistyötä tiivistettiin. Ryhmät tukivat vastasyntyneitten
perheitä, minkä ansiosta äidit ja vauvat voivat paremmin. Lisäksi hankkeella
tuettiin terveysviranomaisten kykyä tuottaa terveyspalveluja erityisesti naisille ja
lapsille myös kaikkein syrjäisimmillä alueilla. Kaikki hankealueen kunnat
saavuttivat lasten täyden rokotuskattavuuden vuoden 2017 lopussa.
Hankkeella tähdättiin myös vesi- ja sanitaatiotilanteen parantamiseen
alueella tukemalla WC:iden rakentamista sekä kouluttamalla ihmisiä hygienian
merkityksestä. Hankkeen myötä myös terveyskeskusten ja -asemien sekä
naisterveysvapaaehtoisten taidot neuvoa ja hoitaa potilaitaan paranivat.
Vuonna 2015 alueella sattunut tuhoisa maanjäristys vaikutti vielä vuonna 2017
alueen ihmisten elämään ja hankkeen toteuttamiseen. Hanke vaikutti
kokonaisuudessaa yli 14 000 perheen elämään.

Koulutuksen kehittämistä ja tukemista Mugussa, Rukumissa ja
Nawalparasissa
Suomen Lähetysseuran hanke tähtää siihen, että entistä suurempi osa lapsista
kävisi koulua Mugussa, Rukumissa ja Nawalparasissa. Hanke tähtäsi erityisesti
kouluviihtyvyyden parantamiseen. Opettajia koulutettiin lapsiystävällisistä
kasvatusmalleista, minkä lisäksi koulumateriaaleihin, kerhotoimintaan ja
kirjastoon panostettiin. Oppilastyytyväisyyden ja poissaolojen vähentyessä
opetustulokset ja opettajien työmotivaatio kasvoi.
Hankkeella tuettiin kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten, kuten
vammaisten koulunkäyntiä. Stipendirahastojen turvin tuettiin muun muassa sitä,
että yhteensä tuhannen köyhän perheen lapsen oli mahdollista saada
koulutarvikkeita ja koulupuku, jotta he pääsivät kouluun. Hankkeella tuettiin
myös kielivähemmistöihin kuuluvien lasten koulunkäyntiä ja oman kielen
opiskelua.
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Hankkeessa koulutettiin myös vanhempia. Heille opetettiin lapsen
koulunkäynnin merkityksestä, kuinka kasvattaa lapsia lapsiystävällisemmin
menetelmin sekä osallistua lasten koulunkäyntiä tukeviin toimiin, kuten lasten
koulueväistä ja hygieniasta huolehtimiseen. Lisäksi vanhempia kannustettiin
tukemaan lastensa koulunkäyntiä. Hanke tuotti hyviä tuloksia: lähes 97 prosenttia
alueen kouluikäisistä lapsista lähetettiin kouluun.
Hankkeen puitteissa 287 naista tai tyttöä oppi lukemaan. Samalla naiset ja tytöt
saivat koulutusta hygieniaan, ravintoon ja ruuanviljelyyn liittyen. Naisten ja
tyttöjen kouluttaminen tällä tavoin paransi arviolta 2000 lapsen elämää.

Lasten koulumielenterveys -hanke Salyanin ja Kailalin lääneissä
Salyanin ja Kailalin lääneissä toteuttava hanke tähtäsi siihen, että kouluissa
kunnioitetaan entistä paremmin lasten henkistä kasvua ja noudatetaan
lapsiystävällisempää kasvatusmallia. Opettajia ja koulun henkilökuntaa myös
tuettiin tunnistamaan lasten mielenterveysongelmia ja käytöshäiriöitä sekä
ohjaamaan lapsi tarvittaessa asianmukaisen hoidon piiriin. Lisäksi lasten
vanhemmille annettiin tukea vanhemmuuteen, lasten kasvattamiseen ja lasten
kehityksen tukemiseen.
Hankkeella on ollut jo monia positiivisia vaikutuksia lapsiin. Vuoden 2017
loppuun mennessä noin 12 800 lasta ja nuorta oli päässyt mielenterveystuen piiriin
35 koulussa. Näissä kouluissa otettiin käyttöön lapsiystävälliset opetus- ja
kasvatusmenetelmät ja tarjolla oli koulukuraattorin tuki. 1064 lasta ja nuorta sai
koulukuraattorilta tukea, jonka seurauksena 46 prosentin henkinen tila ja käytös
paranivat. Myös lasten ja nuorten oppimistulokset paranivat hankekouluissa.
Lisäksi noin tuhat alueen vanhempaa sai koulutusta lasten kasvatukseen liittyen.
Vaikuttamistyön tuloksena Mielenterveyden palvelukeskus CMC:n asema
kouluviranomaisten neuvonantajana vahvistui myös Nepalin opetusministeriön
suhteen.
CMC:n hankekouluissa saatuja hyvä tuloksia käytettiin uuden
koulutuspolitiikan laatimisessa. Kokonaisvaltaista ohjausta oli tarjolla myös 20
hankkeen ulkopuolisessa koulussa Gorkhan ja Rasuwan piirikunnissa CMC:ltä
opittujen käytäntöjen ansiosta.
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Suomen Punainen Risti
Kohdemaat: Burundi, Swazimaa
Nenäpäivän varat Suomen Punaisen Risti käytti kahdessa eri maassa.
Järjestö tuki yhteisöperusteista terveysohjelmaa Burundissa ja ruokaturvan
parantamista Swazimaassa.

Muyingan yhteisöperustainen terveysohjelma Burundissa
Suomen Punainen Risti on tukenut Burundin Punaisen Ristin (BRC)
yhteisöperustaisia terveyshankkeita vuodesta 2010. Vuodesta 2013 alkaen BRC on
kehittänyt “mallikotitalous”-konseptia (Model Household, Ménage Modèle). Tämä
yhteisöperustainen lähestymistapa pyrkii kohentamaan perheiden terveyttä ja
hyvinvointia sekä vähentämään köyhyyttä. Konsepti arvioitiin ja todettiin
tuloksekkaaksi ja kestäväksi.
Vuoden 2017 alusta aloitettiin uusi hanke Muyingan maakunnassa.
Hankkeessa tehtiin perusteellinen alkuarvio, jossa tunnistettiin ensisijaisiksi
ongelmiksi eli tavoitealueiksi malaria, aliravitsemus ja sanitaatio; arvion mukaan
vain 17% ihmisistä nukkuu malariaverkon alla, 20% lapsista kärsi vakavasta
aliravitsemuksesta ja 9% käyttää käymälää oikein. Hankkeeseen kuuluu myös
talojen rakentaminen haavoittuvimmille yhteisön jäsenille (53 taloa vuosina 201718), mukana on muun muassa yksinhuoltajia ja vammautuneita. Hankkeeseen
tehtiin myös kestävyyssuunnitelma ja riskinarvio sekä suunnitelma riskien
minimoimiseksi.
Tavoitealueita pyrittiin kehittämään kohdennetusti vuoden aikana. Samalla
otettiin huomioon ministeriöiden suunnitelmat (muun muassa malariaverkkojen
jakelu) ja uudet lähestymistavat. Tällaisia ovat esimerkiksi savuttomat uunit ja ECOSAN –käymälät, joista saadaan käymisprosessin tuloksena turvallista lannoitetta
pelloille.
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Swazimaan ruokaturvan parantamishanke
Vuonna 2017 SPR kohdensi Nenäpäivä varoja Swazimaahan ruokaturvan
parantamiseksi. Ruokaturvalla vastattiin pitkittyneiden kuivuusjaksojen ja El Niño
-ilmiön myötä satonsa menettäneiden viljelijöiden ahdinkoon. Rahoitus ohjattiin jo
vuoden 2016 puolella alkaneeseen, Euroopan komission humanitaarisen toimiston
(ECHO) rahoittamaan laajempaan avustusoperaatioon, jolla pyrittiin tukemaan
satonsa ja ruuan menettäneitä perheitä selviämään vuoden 2017 viljely- ja
satokauteen. SPR:n kumppanina toimi Swazimaan Punainen Risti. Operaatio
koostui
kahdesta
pääalueesta,
joista
ensimmäinen
oli
ihmisten
katastrofikestävyyden
parantaminen.
Siinä
vahvistettiin
yhteisöjen
selviytymiskeinoja
uusien,
kuivuutta
kestävien
viljelymenetelmien
ja
ravinteikkaiden lajikkeiden myötä. Perheille jaettiin myös rehua, jotta karja selviäisi
kuivan kauden yli sekä koulutusta ruuan tuotantoon sekä eläinten ravinnon
kasvattamiseen. Toinen operaation osa oli käteisvarojen siirto avunsaajille
hyödyntäen matkapuhelinteknologiaa.
Hankkeen piirissä oli lopulta 9 681 kotitaloutta ja yli 31 000 lasta. Kotitaloudet
valittiin siten, että kaikkein vähävaraisimmat ja haavoittuvimmat (naiset,
vanhempi väestö, lapset, vammaiset ja kroonisesti sairaat) olivat etusijalla.
Arvioinnin perusteella voidaan sanoa, että avustukset auttoivat suoraan n. 60 %
perheistä saamaan riittävästi ruokaa. Muilla perheillä avustus täydensi muita
elinkeinoja ja ruuan lähteitä.
Perheiden tukeminen rahallisesti ja innostamalla kotipuutarhan pitämiseen myös
kuivana aikana auttoi erityisesti lapsia. Perheet käyttävät Punaisen Ristin rahaavustuksesta myös pienen osan lasten akuuttien sairauksien hoitoon.
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Suomen UNICEF
Kohdemaat: Uganda, Nepal, Bolivia
Kolme eri hanketta kolmessa eri maassa saivat tukea Suomen UNICEFilta.
Tuki kohdistui saniteettitilojen kehittämiseen Ugandassa, lasten väkivallalta
suojelemiseen Nepalissa sekä kulttuurisensitiiviseen varhaiskasvatukseen
Boliviassa.

WASH-hanke Ugandassa
Suomen UNICEF ohjasi Nenäpäivävarat osaksi UNICEFin WASH-vesi- ja sanitaatioohjelmaa Ugandassa. Tuki kohdistettiin erityisesti peruskouluissa ja
terveysasemilla tehtävään WASH-työhön kahden piirikunnan alueella. Tavoitteena
oli rakentaa lapsi-, sukupuoli- ja vammaissensitiivisten saniteettitiloja. WC-tilojen ja
käsienpesupisteiden avulla parannettiin lasten hygieniaa ja terveyttä ja sitä kautta
oppimistuloksia kouluissa. Terveysasemilla tavoitteena on vastaavanlaisten
puhtaiden sanitaatiotilojen tarkoituksena on ehkäistä infektioita sekä parantaa
potilasturvallisuutta.
Työn tulokset olivat suunnitellun mukaisia: vuoden 2017 loppuun mennessä
seitsemällä terveysasemalla oli uudet WC-tilat ja käsienpesupisteet. Niistä
hyötyivät terveysasemien 3500 asiakasta, joista 1050 on lapsia. Vastaavasti
kahdeksan koulua sai uudet WC-tilat ja käsienpesupisteet, joista hyötyivät
yhteensä
4653
oppilasta.
Kohdekoulut
ovat
myös
kehittäneet
kunnossapitosuunnitelmat ja perustaneet kokoonpanon WC-tilojen ylläpidon
tueksi. Lisäksi hankkeella edistettiin hyviä käsienpesukäytäntöjä 1524 koulussa
Länsi-Ugandan ja Langon alueilla.

Lasten suojelu väkivallalta -hanke Nepalissa
Suomen UNICEF ohjasi Nenäpäivävarat osaksi UNICEFin Combating Violence
against Children -lastensuojeluohjelmaa Nepalissa. Ohjelman tarkoituksena on
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vahvistaa maan lastensuojelujärjestelmää, tarjota laadukkaita sosiaalipalveluita
väkivallan ja lapsityön uhreiksi joutuneille lapsille. Lisäksi tavoitteena oli lisätä
tietoisuutta ja toimintatapojen muutosta näissä teemoissa. Nenäpäivävaroilla
tuettiin erityisesti lapsityön uhreja ja ehkäistiin lapsityötä. Ohjelmasta hyötyi
ensisijaisesti 30 000 eri tavoin kaltoin kohdeltua tai sille altistuvaa lasta. Lisäksi
ohjelmassa tehtävällä tiedottamis- ja valistamistyöllä tavoitetaan yhteensä noin 3
miljoonaa lasta sekä heidän perheensä ja yhteisönsä.

Indigenous language –hanke Boliviassa
Nenäpäivätukea ohjattiin UNICEFin Precious legacy from grandparents to
children in rural communities -hankkeen varhaiskasvatustyöhön, joka on osa
UNICEFin laajempaa koulutusohjelmaa Boliviassa. Hankkeessa tuettiin
opetusministeriön
pilottia
kulttuurisensitiivisestä
Kielipesävarhaiskasvatusmallista. Tässä mallissa kasvatustahot tukevat perheiden
vuorovaikutusta lastenlastensa kanssa heidän omalla alkuperäiskielellä. Työn
tavoitteena on parantaa erityisesti alkuperäisväestön lasten pääsyä monipuoliseen
ja kulttuurisensitiiviseen varhaiskasvatukseen, edistää heidän alkuperäiskielen
sekä espanjan kielen osaamista ja parantaa lasten kouluvalmiuksia. Toiminnassa
oli 138 kielipesää, joihin osallistui 1065 lasta.
Kielipesätoiminnan edistämistä ja ohjaamista tuki myös kahden
ohjeistuksen ja erillisen toiminnan oppeja koskevan julkaisun laatiminen. Lisäksi
tuettiin opetusministeriön sekä kieli- ja kulttuuri-instituutin avainhenkilöstön
perehdytyksiä. Opetusministeriö on ollut kielipesämallista vakuuttunut ja
päättänyt laajentaa sitä kattamaan kaikki 37 alkuperäisväestöryhmää elokuusta
2017 alkaen. Tällä tulee olemaan selkeä vaikutus lasten yhtäläisiin
koulunkäyntivalmiuksiin ja alkuperäiskielten elpymiseen.
Alkuperäiskielten
elpymistä tukee myös se, miten UNICEF tuki valtiota monikielisen- ja kulttuurisen
opetusmallin pilotoinnissa. Vuonna 2017 opetusmallista hyötyi 4405 lasta, jotka
saivat muun muassa opetusta espanjan lisäksi omalla äidinkielellään.
Varhaiskasvatusta ja kouluvalmiuksia tuettiin myös laajemmin erilaisten
tapahtumien muodossa. Kansallinen varhaiskasvatusfoorumi mahdollisti alueen
eri maiden opetusministeriöiden korkean tason tapaamiset. Nämä myötävaikuttivat siihen, että Bolivia on nyt kehittämässä lakia varhais-kasvatuksesta. 25
lastenkeskuksen
toimintaa
vahvistettiin
ja
tästä
hyötyi
500
lasta.
Varhaiskasvatustahoja myös koulutettiin uusista työkaluista, joiden avulla voidaan
tukea vanhempia kulttuurisensitiivisessä varhaiskasvatuksessa.
Hanke tuki lisäksi vammaisten lasten kouluvalmiuksia kouluttamalla
terveysalan ammattilaisia käyttämään uusia työkaluja ja kuntoutusmenetelmiä.
Ne mahdollistavat lasten kehitysviiveiden varhaisen tunnistamisen ja niihin
puuttumisen. Työkalujen käyttöönotto vuoden 2017 lopussa ehti toistaiseksi
hyödyttää 400 lasta, joista 30 lapsella tunnistettiin kehitysviiveitä ja heidät ohjattiin
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tukipalveluiden pariin. Koko maan monipuolista varhaiskasvatusasiantuntijuutta
tuettiin kahden yliopiston kanssa erityisen koulutusohjelman kautta, jossa vuonna
2017 opiskeli 75 opiskelijaa.
Nenäpäivän tuki myötävaikutti kaikkiin näihin tuloksiin yhdessä muiden
koulutusohjelman lahjoittajien kanssa.

Comic Relief
Nenäpäivä-keräyksen tuotosta 5 % käytettiin lisenssiyhteistyön merkeissä
brittiläisen Comic Reliefin kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen.
Hankkeet keskittyivät mm. terveyden edistämiseen, äitiys- ja
lapsikuolleisuuden sekä malarian vähentämiseen, koulutuksen ja
sanitaation lisäämiseen sekä silpomisen vastaiseen työhön Afrikassa.
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NENÄPÄIVÄ TEHTIIN YHDESSÄ
Nenäpäivän on kansanliike, joka antaa monenlaiselle toimijalle mahdollisuuden
auttaa maailman lapsia. Yhdessä tekeminen oli keskeistä myös vuoden 2017
Nenäpäivä-kampanjassa.
Järjestöjen vapaaehtoiset viettivät yhteisvoimin Nenäpäivää monella eri
paikkakunnalla. Erityisesti voimat yhdistettiin kymmenessä kaupungissa, joihin oli
nimetty omat vapaaehtoiset Nenäpäivän koordinaattorit. Monella paikkakunnalla
myös Ylen aluetoimitus osallistui Nenäpäivän viettoon.
Nenäpäivän hyväksi järjestettiin vuonna 2017 esimerkiksi monenlaisia
kauppakeskustapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia, konsertteja ja lipaskeräystä.
Myös Lions klubit osallistuivat Nenäpäivä-keräykseen ja järjestivät lipaskeräyksen
monella paikkakunnalla.

Nenäpäivä piristi myös monen suomalaisen lapsen marraskuuta: sadat koulut,
päiväkodit ja oppilaitokset osallistuivat Nenäpäivään järjestämällä myyjäisiä,
konsertteja ja erilaisia tempauksia Nenäpäivän hyväksi. Nenäpäivää vietettiin
kouluissa myös kehitysyhteistyötä käsittelevien oppimateriaalien parissa tai
päivätyön merkeissä. Lisäksi kouluille järjestettiin kilpailu, jossa parhaan
tempauksen järjestänyt koulu sai palkinnoksi Isac Elliotin esiintymään koululle.
Variskan koulu Vaasassa voitti koulukilpailun omalla tempauksellaan maailman
lasten hyväksi.
Nenäpäivään osallistui vuonna 2017 lukuisia yrityksiä, jotka toteuttivat erilaisia ja
näkyviä myynti-, markkinointi- ja henkilöstökampanjoita ympäri Suomen.
Nenäpäivän tärkeimmät yritysyhteistyökumppanit olivat: Snellman, TUI, Verman,
Kotipizza, HopLop, Econet, VMP, InterSport, Lainalaatikko, OnniBus, Ekonomit,
HP/HPE/DXE, Smartum, Exove, Hasan & Partners, Elisa, JCDecaux, SecuryCast,
Neutech, Napa Agency, M-Brain, Koodiviidakko ja JP Postitus. Monet yritykset
osallistuivat myös paikallisten Nenäpäivän tempausten järjestelyihin yhdessä
vapaaehtoisten kanssa. Kaiken kaikkiaan yrityskumppaneiden määrä nousi
edellisistä vuosista merkittävästi.
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NÄIN NENÄPÄIVÄ NÄKYI JA KUULUI
Nenäpäivä näkyi laajalti eri medioissa, erityisesti Yleisradio-yhteistyön vuoksi.
Nenäpäivän kaksi erillistä TV-lähetystä keräsivät laajan yleisön: 26.10. järjestettiin
yhteistyössä Tapiola Sinfoniettan kanssa Beatles-teemainen Nenäpäivä- konsertti,
joka tuli suorana lähetyksenä ulos Yle TV1:ltä. Nenäpäivän show 10.11. koostui
vuonna 2017 neljästä erillisestä show’sta, jotka tulivat suorina ulos Yle TV2:lta.
Lisäksi molemmat ohjelmat olivat nähtävissä Yle Areenassa. Lisäksi lukuisat muut
Yleisradion ohjelmat TV:ssä ja radiossa osallistuivat Nenäpäivään monella eri
tavalla.
Nenäpäivä oli esillä myös Helsingin keskustassa Aleksanterinkadun Elisa kulmassa,
joka muuttui kampanjan henkeen Nenäkulmaksi. Tilassa järjestettiin Nenäpäivän
pressitilaisuuden lisäksi monenlaista Nenäpäivä-ohjelmaa, kuten Nenäpäivän
pallomeri kaiken ikäisille. Nenäpäivän viikolla Nenäkulmasta myös lähetettiin
monien radiokanavien ohjelmaa, kuten huikean suosittu YleX:n Naurumaratonohjelma.
Julkisessa tilassa ja kauppakeskuksissa Nenäpäivä näkyi laajalti. Kampajan
mainokset koristivat tuhansia mainospaikkoja ja digitaalisia pintoja, joista valtaosa
saatiin käyttöön pro bono. Nenäpäivän näkyvyyttä paransi huomattavasti myös se,
että monet yritykset olivat valmiita tukemaan hyväntekeväisyyttä ja tarjosivat
ilmaiseksi Nenäpäivälle markkinointia.
Nenäpäivän verkkosivuja uudistettiin entisestään vuonna 2017. Ilmettä
selkeytettiin, mikä lisäsi liikennettä sivustolla. Lisäksi nettisivuille oli mahdollisuus
perustaa oma tiimi keräystä varten. Monet yritykset, yhteisöt ja koulut
perustivatkin omia tiimejään; julkinen tiimi kannusti monia keräämään entistä
suuremman potin Nenäpäivälle.
Nenäpäivä näkyi monella tapaa julkisuudessa: lehdissä, radiossa ja sosiaalisessa
mediassa sekä blogien että Facebookin, Instagramin ja Twitterin välityksellä. Myös
Nenäpäivän yhdeksän järjestöä ja Yleisradion alueelliset toimitukset tukivat viestin
leviämistä. Lisäksi Nenäpäivän hyväksi toteutettiin Nenälotto kaupallisella
kanavalla. Yhteistyössä OP Pivon kanssa Nenäpäivälle luotiin myös Euroopan
ensimmäinen hyväntekeväisyysbotin, joka kerää lahjoituksia Nenäpäivän FB-sivun
messengerissä.
Nenäpäivä pyysi jälleen mukaan kampanjaan laajan joukon suomalaisia
julkisuuden henkilöitä ja artisteja. Nimekkäät henkilöt lähtivät mielellään mukaan
auttamaan
maailman
lapsia.
Yleisradion
kanssa
toteutetuilla
hankekuvausmatkoilla oli mukana TV-kasvot Mikko Kekäläinen, Jenny Lehtinen ja
Piia Pasanen. Nenäpäivän show’ta juonsivat Jarkko Tamminen, Sanna Stellan, Kaj
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Kunnas sekä Arman Alizad yhdessä YleX:n Alma Hätösen ja Jenni Poikeluksen
kanssa.
Vuonna 2017 Nenäpäivä kontaktoi myös yritysten johtajia “Pomo Nenäilee” haasteen merkeissä. Haasteen tarkoitus oli saada nimekkäät suomalaiset
yritysjohtajat mukaan ja lahjoittamaan Nenäpäivälle liikuntahaasteen merkeissä ja
haastamaan muita yritysjohtajia mukaan.
Julkisuuden henkilöiden lisäksi kampanjassa nostettiin esille suomalaisia lapsia ja
heidän haluaan auttaa maailman lapsia. Tämä tuotiin esille videoiden muodossa,
joilla lapset selittävät Nenäpäivän merkitystä omin sanoin. Lisäksi kampanjassa
käytettiin kuvituksena monella tapaa Napa Agencyn suunnittelemaa uutta
veikeää Nenä-hahmoa.
Vuonna 2017 Nenäpäivä onnistui keräämään hienon lahjoituspotin ja viestimään
kehitysyhteistyön merkityksestä laajalle yleisölle – hyvä laitettiin liikkeelle monella
tapaa. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2018, jolloin hauska auttaa! Suomen hauskin
hyväntekeväisyys kampanja kutsuu kaikki suomalaiset mukaan auttamaan
maailman lapsia.
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