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MIKÄ ON NENÄPÄIVÄ?
Nenäpäivä-säätiön tarkoituksena on tukea pitkäkestoista kehitysyhteistyötä ja muuttaa
suomalaisten asenteita myönteisemmäksi kehitysyhteistyötä kohtaan.
Nenäpäivä-säätiö toteutti tarkoitustaan järjestämällä valtakunnallisen Nenäpäivä-kampanjan
loka-marraskuussa. Kampanja järjestettiin 18.10. - 11.11.2018. Varainhankinta kampanjaaikana tapahtui pääsääntöisesti vetoamalla yleisöön TV- ja radio-ohjelmissa, internetissä
sekä yritysyhteistyöllä ja lipaskeräyksellä. Näkyvin tapahtuma oli Nenäpäivä-show 9.11., jota
edelsi Radion Sinfoniaorkesterin kanssa yhteistyössä järjestetty Nenäpäivä-konsertti
18.10.2018.
Nenäpäivä-kampanjan nettotuotto jaetaan vuosittain yhdeksän Nenäpäivä-säätiön
toiminnassa mukana olevan järjestön kesken. Nenäpäivä-kampanjan varat kanavoidaan
pitkäjänteisen kehitysyhteistyön tukemiseen kohteissa, joissa lapset, heidän perheensä ja
yhteisönsä ovat keskeisiä edunsaajia. Järjestöt raportoivat vuosittain hankesuunnitelmistaan
sekä varojen käytöstä säätiölle. Lisäksi bruttotuotosta kanavoidaan portaittaisella mallilla 45 prosenttia Nenäpäivä-säätiön yhteistyökumppanin Comic Reliefin kautta
kehitysyhteistyöhön. Nettotuotto jaetaan 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 2018 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. Nenäpäivässä panostetaan erilaisiin osallistumistapoihin eri kohderyhmille ja
sisältöyhteistyöhön Ylen kanssa.
Nenäpäivä-säätiö on oma itsenäinen organisaationsa. Yleisradio tukee Nenäpäiväkampanjaa ohjelmatoiminnallaan ja vastaa ohjelmatoimintansa kuluista.
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KUINKA PALJON VAROJA KERÄTTIIN VUONNA 2018 JA
MITEN NE KÄYTETTIIN?
Nenäpäivä-keräyksen bruttotulos 2018 oli 2 721 299,91 €, josta varainhankinnan osuus oli 2
677 578,12 € ja myyntitoiminnan 43 721,79 €. Nenäpäivä-säätiön järjestämän Nenäpäiväkampanjan tilikauden nettotuotto oli kokonaisuudessaan 1 821 765,77 euroa.
Comic Reliefille maksettiin lisenssimaksua 55 895,27 € ja lisäksi sen kautta kanavoitiin
kehitysyhteistyöhön 128 852 €. Loppu nettotuotosta jaetaan yhdeksän järjestön kesken,
jolloin tuotto per järjestö oli 188 101,53 €.
Nenäpäivä-säätiön harjoittama myyntitoiminta koostui pääsääntöisesti Nenien myynnistä.
Bruttotulos nousi vuodesta 2017, samoin nettotulos. Sekä yhteisöjen että yritysten tuki
Nenäpäivälle nousi vuonna 2018 merkittävästi. Yksityislahjoittajien tekemät lahjoitukset taas
laskivat hieman aiemmasta vuodesta.
Nenäpäivä-säätiön toiminnan kulut rahoitetaan keräystuotolla. Nenäpäivä-säätiön hallituksen
ja ohjausryhmän jäsenet eivät saaneet vuonna 2018 palkkioita. Hallintokuluihin käytettiin 18
%, markkinointiin ja viestintään 3,6 % ja keräyksen palveluntarjoajien kuluihin 12,1% kaikista
tuloista.
Nenäpäivälle oli mahdollista lahjoittaa tekstiviestillä, puhelinsoitolla, verkkomaksuna,
laskulla, Pivon, Siirron ja MobilePayn välityksellä sekä keräyslippaiden kautta tai suoralla
tilisiirrolla. Nenäpäivän keräyslupa on voimassa vuoden ympäri.
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Nenäpäivän toiminnasta vastaa Nenäpäivä-säätiön hallitus, jonka toimintaa tuki Nenäpäiväsäätiön ohjausryhmä. Vuonna 2018 Nenäpäivä-säätiön päivittäisestä ja operatiivisesta
johtamisesta vastasi Riina Lipponen säätiölain mukaisena toimitusjohtajana.
Nenäpäivä-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Jouni Hemberg (Kirkon
Ulkomaanapu). Muina hallituksen jäseninä vuonna 2018 toimivat: Marja-Riitta Ketola
(Suomen UNICEF), Kristiina Kumpula (Suomen Punainen Risti), Ville Vilén (Yleisradio),
Janne Ronkainen (SASK), Hanna Markkula-Kivisilta (Pelastakaa Lapset) ja Rolf Steffansson
(Suomen Lähetysseura). Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Janne Ronkainen (SASK).
Vuonna 2018 säätiössä työskenteli vakituisesti 6 henkilöä kevään ajan ja 5 henkilöä syksyn
ajan. Lisäksi 2 henkilöä oli säätiössä harjoittelussa sekä 1 henkilö määräaikaisena
työntekijänä.

NÄIN NENÄPÄIVÄ AUTTOI MAAILMAN LAPSIA VUONNA
2018
Vuonna 2018 Nenäpäivä nosti erityisesti viestinnässään esille Kirkon Ulkomaanavun
hankkeen Jordaniassa, Planin hankkeen Etiopiassa sekä Suomen Ammattiliittojen
Solidaarisuuskeskuksen SASKin hankkeen Mosambikissa.
Alta löytyvät kaikki Nenäpäivän varoilla tuetut hankkeet Nenäpäivän järjestöjen mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Fida International
Kohdemaat: Burundi, Kenia, Tansania ja Uganda
Fida suuntasi kerätyt Nenäpäivä-varat hanketyöhön itäisessä Afrikassa. Järjestön
ohjelmassa jatkettiin työtä jo aiemmalta vuodelta tutuksi tulleissa hankkeissa.
Koulunkäyntimahdollisuuksien ja nuorten osaamisen parantamista Burundissa
Nenäpäivän varoilla on tuettu Burundissa toimivia nuorisokeskuksia, joissa köyhistä oloista
tulevat nuoret voivat opiskella ompelijoiksi tai puusepiksi. Nuorille on tarjottu opetusta myös
esimerkiksi it-taidoissa, kielissä ja yrittäjyydessä.
Lisäksi varoilla on tuettu pienviljelystä toimeentulonsa saavia perheitä. Perheitä on koulutettu
käyttämään parempia maanviljelystekniikoita sekä kasvattamaan erilaisia karjaeläimiä.
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Burundissa työtä tehdään erityisesti vakavasti syrjityn batwa-heimon parissa. Hankkeen
ansiosta Batwa-lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat merkittävästi parantuneet ja heidän
vanhempansa ymmärtävät aikaisempaa paremmin koulunkäynnin merkityksen.
Ohjelman avulla tukea sai vuonna 2018 yhteensä 115 lasta.

Kestävän kehityksen mukaista viljelyä ja ruokaturvaa Keniassa
Keniassa Fida suuntasi Nenäpäivässä kerätyt varansa hankkeeseen, joka keskittyy
erityisesti maaseudulle, jossa pienviljelijöitä koulutettiin perheitä kestävän kehityksen
mukaisista maanviljelystekniikoista. Koulutus auttaa ilmastonmuutoksesta kärsiviä
pienviljelijöitä, joiden lapset kärsivät heikentyneestä ruokaturvasta. Parempien satojen
ansiosta moni on pystynyt aloittamaan myös pienimuotoista yritystoimintaa. Yhä useampi
perhe pystyy itse huolehtimaan omasta toimeentulostaan ja lasten koulumaksuista.
Pienviljelijöihin keskittymisen lisäksi nuorille äideille on tarjottu ammatillista koulutusta ja
lukutaito-opetusta. Vuoden mittainen koulutus valmisti äitejä kampaajiksi, tarjoilijoiksi tai
pukuompelijoiksi.
Nairobin alueella Kangawaren slummissa tuettiin kadulle joutuneita lapsia ja nuoria.
Ohjelmassa mukana olleet nuoret ovat saaneet apua muun muassa huumeiden käytön
lopettamiseen. Nuoret ovat ottaneet enemmän vastuuta omasta toimeentulostaan.
Ohjelman avulla tavoitettiin vuonna 2018 yhteensä 228 lasta.

Seksuaaliterveystietoutta ja suojateitä Tansaniassa
Tansaniassa Fida suuntasi Nenäpäivän keräämät varat ohjelmaan, joka keskittyy
haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin, kuten vammaisiin ja tyttöihin. Ohjelma
vaikuttaa perheiden terveystietouteen, huoltajien kykyyn huolehtia vammaisten lasten
terveyshaasteista sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen.
Nenäpäivän avulla tyttöjä koulutettiin toimimaan seksuaaliterveyden lähettiläinä, jotka
järjestävät toisille tytöille opetusta kuukautishygieniasta, hiv/aidsista ja teiniraskauksista.
Koulutusten tarkoituksena on valistaa tyttöjä, jotta heidän koulunkäyntinsä ei keskeytyisi
kuukautisten tai varhaisen avioliiton vuoksi. Myös pojat otettiin mukaan koulutuksiin, jotta he
oppivat kunnioittamaan tyttöjen oikeuksia.
Lisäksi Tansaniassa parannettiin liikenneturvallisuutta yhteistyössä paikallisen poliisin
kanssa. Lapsille opetettiin liikennekäyttäytymistä ja koulujen lähistölle maalattiin suojateitä.
Koulutuksen ja suojateiden ansiosta liikenneonnettomuudet vähenivät merkittävästi.
Edellä mainittujen toimien lisäksi yhteisöjä keskityttiin kouluttamaan erityisesti vammaisten
lasten oikeuksista. Nenäpäivän keräämien varojen avulla kahden valtiollisen koulun kanssa
kehitetään yhdessä mallia, jolla vammaisten lasten osallistuminen inklusiiviseen opetukseen
mahdollistuu.
Ohjelma tavoitti vuonna 2018 yhteensä 1 941 lasta.
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Kotiväkivallan vähentämistä ja entisten lapsisotilaiden koulutusta Ugandassa
Ugandassa käytetään yhä yleisesti väkivaltaa lasten kasvatuksessa kotona ja kouluissa.
Nenäpäivän tuella yhteisöissä pidettiin työpajoja positiivisesta vanhemmuudesta. Koulutus
auttoi vähentämään kotiväkivaltaa. Lisäksi opettajille opetettiin positiivisia
kurinpitomenetelmiä, mikä auttoi heitä löytämään parempia menetelmiä oppilaiden
ohjaamiseen. Koulutuksien ansiosta useampi lapsi pysyi koulussa sekä oppi omista
oikeuksistaan.
Lisäksi Ugandassa keskityttiin entisiin lapsisotilaisiin, joille tarjottiin ammatillista koulutusta
sekä maanviljely- ja yrittäjyyskoulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on, että vuosikausia
sissien vankina olleet nuoret pystyvät palaamaan normaaliin arkeen, hankkimaan ammatin
ja elättämään itsensä ja perheensä.
Ohjelman avulla tukea sai vuonna 2018 yhteensä 211 lasta.

Kirkon Ulkomaanapu KUA
Kohdemaat: Jordania, Somalia ja Uganda
Suurin osa Nenäpäivän varoista käytettiin lasten ja nuorten koulutuksen sekä hyvinvoinnin
parantamiseen Jordaniassa sekä laadukkaamman koulutuksen puolesta Ugandassa.
Lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin vahvistamista pakolaisleireillä Jordaniassa
Jordaniassa Nenäpäivässä kerättyjä varoja suunnattiin syyrialaisten ja haavoittuvassa
asemassa olevien paikallisten lasten ja nuorten koulutusmahdollisuuksien lisäämiseen
kahdella eri pakolaisleirillä ja Itä-Ammanissa. Hankkeessa vahvistettiin erityisessä
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia tarjoamalla
koulun ulkopuolisia oppimismahdollisuuksia englannin ja IT-taitojen kaltaisessa
perusosaamisessa. Lisäksi Nenäpäivän tuella vahvistettiin lasten ja nuorten psykososiaalista
hyvinvointia ohjatun vapaa-ajan toiminnan avulla. Hanke toi iloa ja hyvinvointia lasten
elämään esimerkiksi sirkuskoululla, musiikilla, eri urheilulajeilla ja capoeiralla.
Vuonna 2018 hankkeella tavoitettiin yhteensä 2 668 lasta.
Koulutuksen laadun ja turvallisen kouluympäristön kehittämistä Ugandassa
Ugandassa Kirkon Ulkomaanapu tukee Nenäpäivässä kerättyjä varoja hankkeeseen, jossa
järjestettiin vanhempainpäiviä sekä koulutuksia ja työpajoja 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. Vanhempien asenteiden muutoksissa lasten koulunkäynnin
suhteen saavutettiin menestystä johtuen kattavasta kampanjoinnista, jonka tarkoituksena on
vahvistaa turvallista kouluympäristöä.
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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.
Vuosi 2018 oli hankkeen soveltamiskauden loppu, jonka kuluessa kaikki asetetut toiminnan
tavoitteet toteutuivat.
Vuonna 2018 noin 4 088 lasta sai hankkeen ansiosta parempaa koulutusta.

Pelastakaa Lapset
Kohdemaa: Intia
Pelastakaa Lapset kohdensi Nenäpäivän tuotot sosiaaliturvan kehittämiseen ja kotiväkivallan
vähentämiseen Intiassa.
Lapsilähtöistä sosiaaliturvaa ja lapsityön vähentämistä Intiassa
Pelastakaa Lapset auttaa Nenäpäivän tuella kaikkein köyhimpiä lapsia Rajasthanin
osavaltiossa sijaitsevassa Dungarpurissa. Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa paikallisen
sosiaaliturvajärjestelmän ja siihen liittyvän tulonsiirto-ohjelman ongelmakohtiin ja parantaa
kaikkein köyhimpien kotitalouksien pääsyä sen piiriin.
Vuonna 2018 hanke pääsi yhteen tärkeään tavoitteeseensa, kun kahdellatoista eri alueella
saatiin kaikki tukeen oikeutetut 680 lasta tuen piiriin. Lasten ja heidän perheidensä
haavoittuvaisuutta vähennetään myös erilaisilla koulutuksilla, joiden kautta kehitetään niitä
tietoja ja taitoja, joiden avulla perheet pystyvät mukautumaan muuttuviin perhe-elämän
tilanteisiin. Viime vuonna tehdyn arvioinnin mukaan näiden koulutusten myötä huoltajien ja
lasten väliset ristiriidat ovat vähentyneet. Lisäksi lasten laiminlyönti ja fyysinen kuritus ovat
vähentyneet.
Nenäpäivässä kerättyjen varojen avulla jatkettiin myös kampanjointia lasten koulunkäynnin
lisäämiseksi. Samalla lisättiin tietoisuutta lapsityön vaaroista ja koulunkäynnin positiivisista
vaikutuksista pitkällä tähtäimellä. Kampanjoinnin seurauksena yhteensä 1 528 yhteisön
jäsentä sitoutui erityisen valan myötä siihen, että he eivät lähetä lapsiaan töihin.
Näiden toimien lisäksi alueellista vaikuttamistyötä jatkettiin, kun julkishallinnon kanssa
käydyissä keskusteluissa ja työpajoissa lisättiin tietoa keinoista toteuttaa
sosiaaliturvaohjelmia lapsiystävällisemmin.
Vuonna 2018 hankkeesta hyötyi suoraan 611 lasta.
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Plan International Suomi
Kohdemaa: Etiopia
Kerätyt Nenäpäivä-varat Plan suuntasi hanketyöhön itäisessä Afrikassa. Nelivuotinen hanke
alkoi Etiopiassa vuonna 2018.
Silpomisen vastaista työtä ja kestositeitä Etiopiassa
Vuonna 2018 Plan ohjasi Nenäpäivässä kerätyt varat ohjelmaan, jonka avulla vahvistetaan
tyttöjen oikeuksia päättää omasta elämästään ja kehostaan. Ohjelma keskittyy erityisesti
liian varhaisiin raskauksiin, lapsiavioliittoihin ja sukuelinten silpomiseen.
Tavoitteena on toteuttaa hankkeet yhdessä yhteisöjen kanssa. Avunsaajat ovat mukana
mm. arvioinnissa ja ohjelman toteuttamisessa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu säästö- ja
lainaryhmiä sekä kestositeiden valmistusta.
Yhteensä ohjelmassa tavoitettiin n. 15 800 tyttöä ja 6 000 poikaa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK
Kohdemaat: Filippiinit, Mosambik, Indonesia, Kolumbia, Nepal, Intia
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK suuntasi Nenäpäivänä kerätyt varat
viiteen eri hankkeeseen ympäri maailmaa. Hankkeilla edistettiin kotiapulaisten oikeuksia,
naisten asemaa työelämässä sekä lasten oikeuksien toteutumista.
Lasten ja naisten oikeuksia ja turvaa Mosambikissa, Filippiineillä, Indonesiassa,
Kolumbiassa, Intiassa ja Nepalissa
SASKin Nenäpäiväohjelman teemana on naisten ja lasten oikeudet ja turva. Vuonna 2018
ohjelmaa toteutettiin kotiapulaisten oikeuksien parantamiseen ja lapsityön ehkäisemiseen
tähtäävissä viidessä eri hankkeessa kuudessa eri maassa. SASKin työ näissä kaikissa
hankkeissa on pääasiassa lainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan vaikuttamista, elämiseen
riittävän palkan neuvottelemista vanhemmille sekä koulutusta ja tiedottamista työntekijöiden
oikeuksista.
Nenäpäivässä kerättyjen varojen ansiosta kasvava joukko työntekijöitä ja heidän perheitään
pääsi vuoden 2018 aikana sosiaaliturvan piiriin eri hankemaissa. Intiassa ja Nepalissa
lapsityöläiskoulujen toiminta jatkui ja nuorille tarjottiin ammatillista koulutusta. Mahdollisuudet
siirtyä lapsityöläiskouluista valtion kouluihin paranivat ja useat koulujen opettajista suorittivat
ammattitutkinnon. Kolumbiassa lapset ja nuoret saivat ympäristökasvatusta, oppivat
biodiversiteetin ja luonnonmukaisen viljelyn tärkeydestä sekä paikalliskulttuurin ja identiteetin vaalimisesta.
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Vuonna 2018 yhä suurempi joukko kotiapulaisia järjestäytyi ja ammatin virallinen arvostus
kasvoi. Vaikuttamistyötä tehtiin menestyksekkäästi kaikissa hankemaissa neuvotellen ja
kampanjoiden. Kotiapulaisten aseman paraneminen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa
lisääntyminen vaikuttaa suoraan lasten ja perheiden toimeentulon paranemiseen, ravinnon
saantiin sekä kouluttautumismahdollisuuksiin.
Ohjelman avulla tukea suunnattiin vuonna 2018 yhteensä 8 853 lapselle.

Solidaarisuus
Kohdemaat: Kenia, Somalimaa
Solidaarisuus keskitti Nenäpäivänä kerätyt varat tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen
työhön Somaliassa ja Keniassa.
Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sukupuolittuneen väkivallan vastaista työtä
Keniassa ja Somalimaassa
Silpominen tapahtuu 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 tietoa ja he jakavat sitä
itse eteenpäin. Silpomisperinteen kitkemisessä olennaista on koko yhteisön tavoittaminen,
jotta perinteestä ja sitä ylläpitävistä asenteista luovuttaisiin.
Vuonna 2018 Solidaarisuus suuntasi Nenäpäivän avulla kerätyt varat ohjelmaan, joka auttaa
tyttöjä turvaan silpomiselta ja köyhien alueiden perheitä saamaan ruokaa pöytään. Ohjelma
toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti, mutta esimerkiksi Somalimaan rajut sääilmiöt
vaikuttivat kasvihuoneiden tuotantoon ja Keniassa kansalaisyhteiskunnan kapeneva tila
vaikeutti toimintaa.
Solidaarisuus keskittyi tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä koko yhteisöjen
aktivoimiseen tyttöjen suojelemiseksi Somalimaassa ja Keniassa. Vastuunkantajien ja
mielipidevaikuttajien kautta tavoitettiin lähes 20 000 yhteisön jäsentä.
Keniassa järjestettiin tytöille ja pojille keskustelutuokioita sekä kulttuuri- ja
liikuntatempauksia, joissa välitetään tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla.
Lisäksi koulutettiin pienten lasten vanhempia silpomisen vaaroista. Nenäpäivän tuella
järjestettiin lapsille turvaleirejä pahimpina silpomiskausina.
Somalimaassa keskityttiin lisäksi perheiden ja sitä myötä myös lasten ruokaturvaan.
Hankkeen ansiosta 50 uutta perhettä voi käyttää varastoitua sadevettä kasvintuotannossa
kuivuudesta kärsivässä Somalimaassa. Lisäksi 300 pienviljelijäperhettä saa
monipuolisempaa ruokaa ja tasaisemmin tuloja kasteluveden ansiosta: vihannesten ja
hedelmien viljely on kuivallakin kaudella mahdollista kasvihuoneissa.
Keniassa ohjelma tavoitti vuonna 2018 yhteensä 14 503 lasta, kun Somalimaassa tavoitettiin
yhteensä 31 100 lasta.
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Suomen Lähetysseura
Kohdemaat: Nepal ja Bolivia
Suomen Lähetysseura kohdisti Nenäpäivän varat Nepalissa kolmeen eri hankkeeseen,
joissa keskityttiin äiti- ja lapsiterveyteen sekä opetukseen. Lisäksi varoja suunnattiin
lapsityön vastaiseen hankkeeseen Boliviassa.

Lasten hyvinvointia sekä lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentämistä Nepalissa
Lähetysseuran Nenäpäivässä hankittuja varoja suunnattiin äiti- ja lapsiterveyden
parantamiseen Nepalissa. Lasten hyvinvointi kasvaa heidän äitiensä kautta. Naisryhmissä
äidit omaksuvat uutta tietoa ja käytäntöjä hygieniasta, äiti- ja lapsiterveydestä, terveellisen
ravinnon tuottamisesta ja puhtaan veden käytöstä sekä uusista
toimeentulomahdollisuuksista. Lisäksi lapset oppivat terveytensä ja hygieniansa kannalta
tärkeitä asioita koulujen terveyskasvatuksen tuloksena.
Hankealueen yli 5 000 naisesta yli puolet kuuluu äitiryhmiin. Neljästäkymmenestäkahdesta
äitiryhmästä tällä hetkellä 14% pystyy toimimaan ilman hankkeen tuomaa tukea. Äitiryhmien
ja osuuskuntien saaman tuen myötä yksi äitiryhmistä pyrki rekisteröitymään ja osuuskunnat
saamaan julkista rahoitusta toiminnalleen. Paikallisryhmien voimaannuttaminen lisää
hankkeen kestävyyttä ja luo mahdollisuuksia toiminnan jatkumiselle ryhmien ja osuuskuntien
kautta hanketoiminnan päättymisen jälkeen.
Hankkeen pitkäaikaistavoitteena on vähentää lapsi- ja äitikuolleisuutta. Tavoitetta edistettiin
kampanjoin ja tiedottamisen avulla. Päättäjiin kohdistuneen vaikuttamistyön ansiosta ja
julkisista varoista saatujen varojen kautta hankkeille luodaan kestävyyttä. Hankkeessa
tehtyihin useisiin veteen, sanitaatioon ja hygieniaan liittyviin aloitteisiin saatiin osallistettua
myös kunnan päättäjiä. Alueen kunnat ovatkin ottaneet tavoitteeksi kokonaisvaltaisen
sanitaation saavuttamisen vuoteen 2023 mennessä.

Opetusta omalla äidinkielellä ja vanhempien & opettajien koulutusta Nepalissa
Lähetysseuran Nenäpäivän varoilla tuetussa hankkeessa kehitetään Kham Magar kielisiä perusopetuksen materiaaleja ja opetusta, jolloin lapset voivat oppia lukemisen ja
laskemisen alkeet omalla äidinkielellään.
Hankkeessa aloitettu ja vanhempiin, opettajiin, päättäjiin ja virkamiehiin suuntautunut
vaikuttamistyö nosti heidän tietoisuuttaan äidinkielisen opetuksen tärkeydestä ja
merkityksestä oppimistuloksiin. Hankkeessa vaikuttamistyön osalta hyödynsaajina olleet
vanhemmat jatkoivat tiedon viemistä eteenpäin omissa verkostoissaan ja erityisesti
vanhemmista ja opettajista koostuvassa ryhmässä.
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Vanhempien merkitystä oppimisen tukemisessa korostettiin, ja tämän tuen johdosta
ilmenevät parantuneet oppimistulokset ja vähentynyt koulupudokkuus näkyvät myös
seuraavien hankevuosien aikana, kun myönteisiä tuloksia oli havaittavissa jo ensimmäisenä
vuonna. Koulutetut opettajat ovat ilmaisseet halukkuutensa opettaa myös kollegoitaan
äidinkielisten oppikirjojen laatimisen osalta, mikä kasvattaa hankkeen kestävyyttä.
Opettajille järjestettiin koulutusta äidinkielisen oppimateriaalin laatimisesta, ja osa heistä
myös osallistui tällaisen materiaalin tuottamiseen. Myönteiset havainnot äidinkielisen
oppimateriaalin käytöstä, kuten koulupudokkuuden laskeminen sekä oppimistulosten
paraneminen motivoivat tämän materiaalin hyödyntämiseen myös jatkossa. Koska
oppimateriaali on testattu kentällä ja sitä kautta paikallista omistajuutta ja sitoutuneisuutta
asiaan kasvatettu, on todennäköisempää, että materiaalin käyttöön suhtaudutaan
myönteisemmin ja sitä hyödynnetään kouluissa. Myös vanhempiin suuntautunut
vaikuttamistyö osaltaan tukee äidinkielisen oppimateriaalin hyödyntämistä opetuksessa.
Ennen kaikkea paikallistason päättäjiin suuntautunut vaikuttamistyö lisää hankkeen
kestävyyttä, mikäli paikallistasolla sitoudutaan budjetoimaan varoja äidinkielisen opetukseen.
Hankkeen ansiosta tavoitettiin yhteensä 4 815 lasta.

Lapsiystävällisiä opetustapoja ja oppimishäiriöiden tunnistamista Nepalissa
Lähetysseura ohjasi Nenäpäivän varoja myös lasten koulumielenterveyttä ja lapsiystävällisiä
opetustapoja edistävään hankkeeseen neljän läänin alueelle Nepalissa. Yli tuhat opettajaa
sai koulutusta psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja yli 250 opettajaa koulutettiin
lapsiystävällisten opetustapojen käyttämiseen. Lisäksi kouluille välitettiin materiaaleja sekä
laadittiin lastensuojelusäännöstöjä. 140 opettajaa sai koulutusta mielenterveys- ja
oppimisongelmien tunnistamiseen ja tukemiseen.
Vanhempia osallistettiin vaikuttamistyöhön lasten mielenterveyden puolesta ja lähes 7 000
vanhempaa osallistui tapahtumiin, joissa käsiteltiin lapsen kehittymistä ja kasvatusta. Yli 8
000 lasta osallistui koulujen iltapäiväkerhoihin, joissa he saivat tietoa lastensuojelusta ja
terveydestä.
Vaikuttamistyön kautta paikallishallintoa on sitoutettu sisällyttämään mielenterveyspalvelut
opetus- ja terveyssuunnitelmaan seuraavaksi vuodeksi sekä kolme kuntaa tukemaan
hankekouluja. Myös mielenterveyspalvelujen saatavuus on parantunut.
Työn ansiosta tavoitettiin 27 934 lasta.

Lapsityön vastaista työtä ja lasten & nuorten koulutusta Boliviassa
Lähetysseura ohjaa Nenäpäivässä kerätyt varat lasten hyvinvointiin ja koulutukseen
keskittyvään hankkeeseen Boliviassa. Vuonna 2018 alkoi hankkeen uusi, nelivuotinen kausi,
jonka tavoitteena on työtätekevien lasten parantunut fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen
hyvinvointi sekä paremmat tulevaisuuden näkymät ja mahdollisuudet elämässä.
Hankkeen ansiosta 82 lasta ja nuorta opiskeli ammatillisia taitoja, kuten kokkausta,
leivontaa, korujen valmistusta sekä myynti- & markkinointitaitoja. Lisäksi yhteensä 220 lasta
ja nuorta osallistui elämäntaitokoulutuksiin, joissa he oppivat mm. kansalaistaitoja,
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ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksia ja johtajuutta. Nämä tiedot ja taidot auttavat lapsia ja
nuoria suunnittelemaan ja rakentamaan elämäänsä.
Lasten vanhempien ja lähipiirin kanssa pidettiin keskustelutilaisuuksia esimerkiksi lasten
oikeuksista ja terveysasioista. Lapset kehittivät taitojaan myös tukiopetuksessa. Erään
alueen työtätekevät nuoret organisoivat kansallisen työtätekevien lasten ja nuorten järjestön
kokouksen pääkaupungissa.
Työn ansiosta vuonna 2018 hanke tavoitti yhteensä 480 lasta.

Suomen Punainen Risti
Kohdemaat: Burundi, Etelä-Sudan, Somalia
Nenäpäivän varat Suomen Punainen Risti käytti kolmessa eri maassa. Järjestö tuki
yhteisöperusteista terveysohjelmaa Burundissa, vesi- ja sanitaatiotyötä Etelä-Sudanissa
sekä terveysohjelmaa Somaliassa.
Yhteisöperustainen terveysohjelma ja aliravitsemuksen vähentämistä Burundissa
Suomen Punainen Risti on suunnannut Nenäpäivässä kerättyjä varoja jo muutaman vuoden
ajan Burundin yhteisöpohjaisiin terveyshankkeisiin. Vuodesta 2013 alkaen Burundin
Punainen Risti on kehittänyt “mallikotitalous”-konseptia. Se on yhteisöperustainen
lähestymistapa, jolla kohennetaan perheiden terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään
köyhyyttä.
Konsepti arvioitiin loppuvuodesta 2016 ja se todettiin tuloksekkaaksi ja kestäväksi.
Mallikotitalous-konseptista on tullut hankkeen myötä myös terveysministeriön
yhteisöperustaisen terveysohjelmoinnin malli. Hankkeessa parannetaan perheiden
terveystietoa ja -käyttäytymistä (sisältäen aliravitsemuksen) kolmessa
kunnassa.
Vuonna 2018 koulutetut vapaaehtoiset ovat mm. jatkaneet kotitalouksissa tehtäviä
terveystuokioita, tukeneet terveysministeriön rokotuskampanjaa, neuvoneet kotitalouksia
keittiöpuutarhojen perustamisessa ja saaneet lisäkoulutusta terveysasioissa, jotta he
pystyvät paremmin jakamaan terveystietoa yhteisöissä.
Yhteensä 9 vesipistettä on kunnostettu vuoden 2018 aikana parantaen puhtaan veden
saatavuutta, ja 53 vessaa on rakennettu niille kotitalouksille, jotka edellisenä vuonna saivat
uuden kotitalon.
Vuonna 2018 tehdyn väliarvioinnin perusteella hankkeen aktiviteetteja vuodelle 2019 on
kehitetty edelleen. Toimia järjestetään vuonna 2019 keskitetysti, jotta etenkin talojen
rakentamisesta hyödytään kokonaisvaltaisemmin pienemmällä alueella kerralla. Lisäksi
jatkossa järjestetään vapaaehtoisten lisäkoulutusta ja heitä tuetaan tehokkaammin, jotta he
puolestaan pystyvät paremmin tukemaan yhteisöjä.
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Yhteisöperustaisesta terveysohjelmasta hyötyy neljän vuoden aikana 1 590 kotitaloutta,
joissa on arviolta yli 6 000 lasta.
Lisäksi Burundissa keskitytään aliravitsemuksen vähentämiseen. Burundin Punainen Risti
käyttää konseptia, johon kuuluu alle 5-vuotiaiden lasten ravitsemuksen joukkoseulonta ja
kohdennettu yhteisöperustainen aliravitsemuksen hoito. Yhteisön vapaaehtoisten
avustuksella aliravittujen lasten huoltajat opastetaan tekemään ravinteikasta ruokaa ja heille
annetaan terveysneuvontaa. Lisäravintoa annetaan vain kaikkein köyhimmille pysyvyyden
maksimoimiseksi.
Vuonna 2018 ohjelmasta hyötyi yhteensä 9 065 lasta.
Vesi- ja sanitaatiohankkeita sekä kriisivalmiuden kehittämistä Etelä-Sudanissa
Vuonna 2018 SPR kohdensi Nenäpäivä-varoja uuden yhteisöpohjaisen vesi- ja
terveysohjelman toteutukseen Etelä-Sudanissa. Hanketta toteutetaan Rumbekissa, joka
sijaitsee maan keskiosassa sijaitsevassa Lakes -osavaltiossa. Hanke kohdistuu alueen
haavoittuviin yhteisöihin ja kouluihin. Vuosi 2018 oli hankkeen ensimmäinen toteutusvuosi.
Hankkeen piiriin kuuluvissa yhteisöissä ja kouluissa tehtiin peruskartoitus hankkeen eri osaalueille. Tämä sisälsi muun muassa vesi- ja sanitaatiokartoituksen, jonka avulla saatiin
selville seitsemän hankkeen piiriin kuuluvan peruskoulun vesi- ja sanitaatiojärjestelmien
nykytilanne ja tarpeet. Kartoituksen piirissä oli yhteensä noin 1 120 koululaista.
Viidessä peruskoulussa aloitettiin vapaaehtoisille ja opettajille suunnattu
kuukautishygieniakoulutus ja hankittiin hygieniatarvikkeita, mkl. kestokuukautissuojia.
Samoin hankittiin materiaalit käsienpesupaikkojen ja sadeveden keräysjärjestelmien
rakentamiseksi neljään kouluun.
Vuoden aikana hygienia- ja terveyskoulutusta järjestettiin viidessä koulussa, jonka kautta
tavoitettiin 1 407 koululaista. Etelä-Sudanin Punaisen Ristin vapaaehtoisten tekemien
kotikäyntien ja kylävierailujen kautta saavutettiin 28 592 ihmistä, jotka saivat terveystietoa
muun muassa ravitsemuksesta ja perussairauksien, kuten malarian ja ripulitautien
ehkäisystä, tunnistamisesta ja hoidosta.
Yhdeksän kylän alueen kriisi- ja katastrofivalmiutta parannettiin perustamalla jokaiseen
kylään oma valmiusryhmä. Koulutusten tavoitteena oli vahvistaa kyläyhteisöjen valmiutta
tunnistaa, ennakoida ja torjua kyliä uhkaavia kriisejä ja katastrofeja. Lisäksi aloitettiin
sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseen liittyviä toimintoja. Aiheeseen liittyvä
koulutus järjestettiin myös Etelä-Sudanin Punaisen Ristin vapaaehtoisille, työntekijöille ja
kyläyhteisöjen johtajille ja ministeriön ja hallinnon edustajille.
Etelä-Sudanissa toteutetut hankkeet tavoittivat yhteensä 2 527 lasta.

Äiti- ja lapsiterveyteen keskittyviä klinikoita Somaliassa
Vuonna 2018 SPR kohdensi Nenäpäivä-varoja Somalian terveysohjelman toteutukseen.
Ohjelmaa toteutetaan Somalimaan alueella, jossa sen tavoitteena on tuoda pysyvien ja
liikkuvien terveysklinikoiden avulla terveyspalveluita kaikkein haavoittuvimpien yhteisöjen
saataville. Klinikoilla keskitytään erityisesti äiti- ja lapsiterveyteen, synnytyksiin ja
neuvolapalveluihin sekä edistetään terveys- ja hygieniakoulutusta ja yhteisöperustaista
terveyttä. Vuoden aikana ylläpidettiin kahdeksan pysyvän klinikan ja seitsemän
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mobiiliklinikan toimintaa. Näistä seitsemän pysyvää klinikkaa toimi koko vuoden ajan.
Klinikat tarjosivat hoitoa 90 892 ihmiselle, joista 42% oli lapsia.
Somalimaa on varsin altis toistuville kuivuuskausille ja vuonna 2018 noin 1,7 miljoonaa
alueen asukkaista kärsi kuivuudesta. Kuivuus heikensi paimentolaisille tärkeän laidunrehun
ja veden saatavuutta. Vuoden aikana Somalimaassa oli myös paikallisia konflikteja ja
sairausepidemioita, jotka vaikuttivat myös mobiiliklinikoiden toiminta-alueisiin. Vuoden
aikana klinikoilla seurattiin 58 564 alle 5-vuotiaan lapsen ravitsemustilaa ja kasvua.
Vaikeasta aliravitsemuksesta kärsivät lapset ohjattiin ravitsemusohjelman piiriin. Vuonna
2018 klinikoilla rokotettiin 23 841 lasta. Synnytyksiä oli yhteensä 5 638, joista 83% oli
kätilöiden avustamia.
Terveyspalveluiden lisäksi klinikoiden henkilökunta ja Somalian Punaisen Puolikuun
vapaaehtoiset järjestivät yhteisöissä terveys- ravitsemus ja hygieniakoulutusta. Koulutukset
saavuttivat yhteensä 62 573 ihmistä.
Ohjelma tavoitti vuonna 2018 yhteensä 120 604 lasta.

Suomen UNICEF
Kohdemaa: Uganda
Suomen UNICEF ohjasi vuonna 2018 Nenäpäivässä kerätyt varat vesi- ja sanitaatioohjelmaan Ugandassa.
Puhdasta juomavettä ja parempia hygieniakäytäntöjä Ugandassa

Suomen UNICEF ohjasi Nenäpäivävarat osaksi UNICEFin vesi- ja sanitaatio-ohjelmaa
(WASH) Ugandassa. Ohjelman tavoitteena on kohentaa lasten terveydentilaa varmistamalla
lapsille ja heidän perheilleen turvallisen juomaveden saanti ja hygieeniset sanitaatiopalvelut.
UNICEFin työssä on keskeistä parantaa sanitaatio- ja hygieniakäytäntöjä pysyvästi sekä
humanitäärisissä tilanteissa että pitkäjänteisessä työssä. Esimerkiksi kouluissa huomiota
kiinnitetään erityisesti tyttöjen tarpeisiin, varhaiskasvatuskeskuksissa painopiste on
pikkulasten terveydessä ja terveysasemilla keskitytään raskaana olevien naisten, äitien ja
vastasyntyneiden vesi-, sanitaatio-, ja hygieniatilanteeseen.
Ohjelman avulla kouluihin ja terveysasemille rakennettiin 98 WC:tä vuoden 2018 aikana.
Kunnolliset vessat mahdollistavat yksityisen ja ihmisarvoisen vessassakäynnin ja vähentävät
tartuntatautien leviämistä yhteisöissä. Vessojen yhteyteen rakennetut käsienpesualtaat
edesauttavat oppilaiden ja potilaiden terveyttä entisestään.
Koska näiden fasiliteettien tarjoaminen ei yksin takaa niiden käyttöä, UNICEF myös tuki
koulujen oppilaille ja henkilökunnalle kohdistettua hygieniakasvatustyötä, jota toteutettiin
koulukampanjoiden ja lapsia osallistavien terveyskerhojen avulla.
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Kouluihin ja terveysasemiin perustetut komiteat puolestaan hallinnoivat fasiliteettien ylläpitoa
ja samalla sitouttivat opettajia, terveyshenkilökuntaa ja paikallisia päättäjiä vesi- ja
sanitaatiopalveluiden tarjoamiseen.
Investoinneista vesi- ja sanitaatiopalveluihin sekä hygieniakasvatukseen hyötyy suoraan yli
14 600 lasta, potilasta ja lähiyhteisöjen jäsentä. Parantuneen terveydentilan lisäksi palvelut
tukevat lasten oppimista kouluissa muun muassa lasten vähentyneiden sairauspoissaolojen
ja paremman koulussa jaksamisen kautta. Erityisesti tyttöjen poissaolot kuukautisten aikana
vähentyvät, kun kouluissa on sukupuolisensitiiviset käymälät ja pesumahdollisuus.
Terveysasemilla kohentunut hygienia puolestaan vähentää muun muassa infektioriskejä ja
siten synnytysten aikaisia äiti- ja lapsikuolemia.
Kokonaisuudessaan ohjelma tavoitti vuonna 2018 yhteensä 20 965 lasta.

Muut avustukset
Lastenohjelmien laadun parantamista Somaliassa
Nenäpäivä on myöntänyt Vikesille projektiluonteista rahoitusta ja 2018 oli viimeinen vuosi,
kun varoja käytettiin hankkeeseen. Varoja ohjattiin paikallisille toimittajille ja
kansallistelevision henkilökunnalle kohdistuvaan hankkeeseen eri puolilla Somaliaa.
Hankkeen avulla vahvistettiin toimittajien ammattitaitoa ja ymmärrystä journalismin etiikasta
sekä parannettiin naisten asemaa ja itsetuntoa toimittajina Somaliassa.
Isona osana hanketta oli työ Somalian kansallistelevisiossa, jossa henkilökuntaa koulutettiin,
jotta lastenohjelmien laatu paranisi. Tavoitteena on käynnistää säännöllinen
lastenohjelmatyö Somaliassa.
Välillisesti hankkeesta hyötyi satoja tuhansia lapsia ympäri Somaliaa.

Comic Relief
Nenäpäivä-keräyksen tuotosta ohjattiin portaittaisella mallilla 4-5 % brittiläisen Comic
Reliefin kehitysyhteistyöhankkeiden tukemiseen Afrikassa. Hankkeet keskittyivät mm.
terveyden edistämiseen, äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä malarian vähentämiseen,
koulutuksen ja sanitaation lisäämiseen sekä silpomisen vastaiseen työhön.
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NENÄPÄIVÄ TEHTIIN YHDESSÄ
Nenäpäivä kutsuu joka vuosi monenlaisia toimijoita mukaan auttamaan maailman lapsia ja
tarjoaa heille helpon tavan tehdä hyvää. Yhdessä tekeminen oli keskeistä myös vuoden
2018 Nenäpäivä-kampanjassa.
Nenäpäivä pyysi jälleen mukaan laajan joukon suomalaisia julkisuuden henkilöitä ja artisteja.
Nimekkäät henkilöt lähtivät mielellään mukaan auttamaan maailman lapsia. Yleisradion
kanssa toteutetuilla hankekuvausmatkoilla oli mukana näyttelijä-imitaattori Jarkko
Tamminen, laulaja Arja Koriseva ja valokuvaaja Meeri Koutaniemi. He antoivat aikaansa
kampanjalle, eikä heille maksettu palkkiota.
Järjestöjen vapaaehtoiset viettivät yhteisvoimin Nenäpäivää monella eri paikkakunnalla.
Erityisesti voimat yhdistettiin yhdeksässä kaupungissa, joihin oli nimetty omat vapaaehtoiset
Nenäpäivän koordinaattorit. Monella paikkakunnalla myös Ylen aluetoimitus osallistui
Nenäpäivän viettoon.
Nenäpäivän hyväksi järjestettiin vuonna 2018 esimerkiksi monenlaisia
kauppakeskustapahtumia, myyjäisiä ja lipaskeräystä. Erityismaininnan ansaitsevat Laurea
AMK:n opiskelijat, jotka tempaisivat useassa pääkaupungin kauppakeskuksessa. Lisäksi
OP:n henkilökunta vietti Nenäpäivää usealla paikkakunnalla. Myös Lions klubit osallistuivat
Nenäpäivä-keräykseen ja järjestivät lipaskeräystä ympäri Suomea.
Nenäpäivä saa myös sadat koulut, päiväkodit ja oppilaitokset osallistumaan maailman lasten
auttamiseen. Lapset ja nuoret keräsivät Nenäpäivälle varoja muun muassa järjestämällä
myyjäisiä, konsertteja ja erilaisia tempauksia. Nenäpäivää vietettiin koulujen oppitunneilla
Nenäpäivän teemoja käsittelevien oppimateriaalien parissa ja oppilaitoksissa erilaisten
opintokokonaisuuksien merkeissä. Lisäksi koululaisille ja nuorille järjestettiin Justimuksen
sketsikilpailu, jossa hauskimman sketsivideon tehnyt ryhmä voitti Nokian puhelimet.
Nenäpäivään osallistui vuonna 2018 lukuisia yrityksiä, ammattiliittoja ja muita
organisaatioita, jotka toteuttivat erilaisia näkyviä myynti- ja markkinointikampanjoita sekä
henkilöstötempauksia eri toimialoilla ympäri Suomen. Nenäpäivän pääyhteistyökumppaneina
olivat OAJ Opetusalan ammattijärjestö sekä Ammattiliitto Pro. OAJ:n
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varainhankintakampanjana oli uusjäsenhankintakampanja yhdessä vakuutusyhtiö Turvan
kanssa. Pro puolestaan järjesti Suomen suurimman Nenäkatsomon.
Muita yhteistyökumppaneita olivat: Kotipizza, OP, TUI, Verman, Bioteekki, Life Finland,
HelmiSimpukka, Bonnier Books, DXE Technology, ravintola Muru, Lejos, TaksiHelsinki,
LadyLine/EasyFit, OmenaHotels, Naughty Burger sekä Billebeino. Ammattiliitoista
yhteistyökumppaneina olivat myös Suomen Ekonomit, JHL ja Teollisuusliitto.
Erityisesti pro bono- viestintätukea Nenäpäivälle antaneita yhteistyökumppaneita olivat:
Exove, Someco, Elisa, JCDecaux, SecuryCast, Neutech, Napa Agency, Nostemedia,
Futusome, DigiPeople Studio, Flockler, Tulos Helsinki, Mall Voice, M-Brain, ja JP Postitus.
Monet yritykset osallistuivat myös paikallisten Nenäpäivän tempausten järjestelyihin yhdessä
vapaaehtoisten kanssa.
Kaiken kaikkiaan yhteistyökumppaneiden määrä tuplaantui edellisestä vuodesta.
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NÄIN NENÄPÄIVÄ NÄKYI JA KUULUI
Nenäpäivä näkyi laajalti eri medioissa, erityisesti Yleisradio-yhteistyön vuoksi. Ylen
Nenäpäivä-ohjelmat olivat onnistuneita ja ohjelmayhteistyö toimi erityisesti YleX:n ja Puoli
Seitsemän kanssa erityisen hienosti.
Nenäpäivän kaksi erillistä TV-lähetystä keräsivät laajan yleisön: 18.10. järjestettiin
yhteistyössä Radion Sinfoniaorkesterin kanssa Kaikkien aikojen iskelmät -Nenäpäiväkonsertti, joka tuli suorana lähetyksenä ulos Yle TV1:ltä ja Areenasta. Konsertti keräsi 280
000 euron ennätyspotin.
Nenäpäivän show 10.11. oli vuonna 2018 kaksi erillistä show’ta, jotka tulivat suorina ulos Yle
TV2:lta ja Yle Areenasta. Ensimmäinen osa iltaa oli varsinkin lapsiperheille suunnattu Ernest
Lawsonin tirehtöimä Nenäsirkus ja toinen Susanna Laineen aikuisemmille katsojille
suunnattu Nenäshow.
Lisäksi lukuisat Yleisradion ohjelmat TV:ssä ja radiossa osallistuivat Nenäpäivään monella
eri tavalla. Esimerkiksi huikean suosittu YleX:n Naurumaraton-ohjelma oli vuonna 2018 40tuntia pitkä ja keräsi ennätykselliset 109 000 euroa Nenäpäivälle. Huikean
uimahyppyhaasteen siivittämänä Puoli Seitsemän -ohjelma ja Mikko Kekäläinen keräsivät
Nenäpäivälle juuri ennen suoraa Nenäpäivä-show-lähetyksiä yli 230 000 euron potin.
Nenäpäivä näkyi jälleen myös Helsingin keskustassa Aleksanterinkadun Elisa Kulmassa, eli
Nenäkulmassa. Tilassa järjestettiin Nenäpäivän pressitilaisuuden lisäksi monenlaista
Nenäpäivä-ohjelmaa, kun muun muassa Ylen radiokanavat sekä Nenäpäivän
kumppaniyritykset järjestivät siellä omia tempauksiaan. Lisäksi Nenäkulmassa oli usean
viikon ajan pystyssä Nenäkatsomo, jolla kannustettiin ihmisiä perustamaan omia
Nenäkatsomoitaan Nenäpäivänä. Lisäksi Nenäkulmassa oli nähtävillä parin viikon ajan
Meeri Koutaniemen Kotiapulaisten voimaa Mosambikissa -digitaalinen valokuvanäyttely,
joka toteutettiin yhteistyössä Stadin ammattiopiston opiskelijoiden kanssa.

Nenäpäivä näkyi laajalti myös julkisessa tilassa ja kauppakeskuksissa, sillä Nenäpäivän
mainokset koristivat tuhansia mainospaikkoja ja digitaalisia pintoja, joista valtaosa saatiin
käyttöön pro bono.

Nenäpäivän nettisivuja uudistettiin entisestään vuonna 2018 ja ilmettä selkeytettiin. Monet
yritykset, yhteisöt ja koulut perustivat nettisivuille omia nettilippaitaan Nenäpäivän hyväksi.
Julkinen nettilipas kannusti jälleen 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
Nenäpäivällä oli varainhankintakampanja kaikilla kaupallisilla radioilla Nenäpäivän ajan sekä
syys-marraskuussa Otto-automaateilla.
Nenäpäivä-kampanjassa 2018 kannustettiin erityisesti ihmisiä viettämään omaa
Nenäpäiväänsä perheen ja ystävien kera ja perustamaan omia Nenäkatsomoitaan
Nenäpäivän iltana. Lisäksi suomalaisia kannustettiin neulomaan Nenäsukkia Muita ihania käsityöblogin esimerkin innoittamana.
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Nenäpäivä-kampanjassa haluttiin nostaa erityisesti esille avunsaajia ja kehitysyhteistyön
merkitystä. Tämä ilmeni muun muassa sillä, että järjestöjen työstä viestittiin aiempia vuosia
enemmän ja kampanjan kasvoiksi nostettiin lapsia avustuskohteista.
Vuonna 2018 lanseerattiin myös Nenäpäivä-kampanjan uusi slogan “Hauska auttaa”, jota
käytettiin markkinoinnissa laajalti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2018 Nenäpäivä onnistui keräämään hienon lahjoituspotin ja viestimään
kehitysyhteistyön merkityksestä laajalle yleisölle – hauska auttoi tosiaan monella tapaa.
Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2019 kampanjaan, jossa Suomen hauskin
hyväntekeväisyyskampanja kutsuu jälleen kaikki suomalaiset mukaan auttamaan maailman
lapsia.
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