Hauska auttaa.

KIITOS LEIJONAT
Kiitos , että olette mukana tekemäs s ä
Nenäpäiv ää ja keräämäs s ä v aroja
maailman las ten hy v äks i. R oolinne
Nenäpäivä-kampanjassa on äärimmäisen
tärkeä ja vastuullinen.
Lipaskeräys on Nenäpäivälle tärkeä
varainhankinnan muoto. Tuellanne
saamme Nenäpäivän näkyväksi kaduilla,
turuilla ja toreilla sekä kerättyjä varoja
maailman heikommassa asemassa olevien
lasten auttamiseksi. Yhdessä saamme
a i k a a n i s o j a a s i o i ta !
Tästä infopaketista löydätte tarvittavaa
tietoa, jotta lipaskeräys onnistuisi
paikkakunnallanne helpos ti ja haus kas ti.
Mainiota keräy s tä ja haus kaa Nenämenoa
toiv ottaen,
Nenätoimis ton väki

NENÄPÄIVÄ AUTTAA MAAILMAN LAPSIA
YHDEKSÄN LUOTETTAVAN JÄRJESTÖN VOIMIN.
Jotta jokaisella maailman lapsella olisi
mahdollisuus hyvään elämään.
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klo9-11
St arttipressi
@Nenäkulma, Helsinki
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9.11.

klo 19-20.30

klo20-21
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Kaikkien aikojen iskelmät:
RSO Nenäpäivän hyväksi
@Musiikkitalo, Helsinki
Yle TV1, Radio Suomi & Yle
Areena (Areena-oikeus
30 pv)

YleX Naurumaraton:
Nenäpäivä Happy Hour
@Nenäkulma, Helsinki,
Yle Areena,
TV-ensilähetys la 10.11.
klo 21-22 Yle TV2

Nenäpäivä
Nenäsirkus & Nenäshow
@Mediapolis. Tampere
Yle TV2 & Yle Areena
(Areena-oikeus 30 pv)

NENÄPÄIVÄ ON
KANSANLIIKE
Nenäpäivään
osallistuvat tuhannet
erilaiset tahot ympäri
Suomen.
Kenet voisitte kutsua
vielä mukaan?

Nenäpäivää vietetään vuosittain sadoissa päiväkodeissa,
kouluissa ja oppilaitoksissa.
Liitot, harrastus- kaveri- ja työporukat, erilaiset yhdistykset,
yritykset sekä järjestöt ovat innolla mukana Nenäpäivässä.
Monelle on muodostunut Nenäpäivän vietosta tärkeä
perinne.
Nenäpäivään osallistuvat artistit ja julkkikset antavat
mielellään osaamistaan ja aikaansa Nenäpäivälle pro bono.
Nenäpäivään on helppo saada kaikki mukaan.

OPPEJA ONNISTUNEESEEN
LIPASKERÄYKSEEN
Lipaskeräyksen järjestämiseen tarvitaan
vapaaehtoisten lisäksi lippaat (tarkista
voimassaolevat keräyslupatarrat!),
tas kues itteitä, tarroja ja pins s ejä, ilois ta
mieltä s ekä tietenkin punainen Nenä!
Jos Nenäpäivä ei ole vielä tuttu, kannattaa
ennen keräystä kerrata faktat vaikka
ta s k u e s i tte e s tä .
Mennään sinne, missä ihmiset ovat ja otetaan
reippaasti kontaktia ohikulkijoihin esim.
sanomalla "Hauska auttaa maailman lapsia".
Jokaisesta kohtaamisesta tulisi jäädä hyvä
mieli!
Keräyks en päätyttyä lippaat ja varat kerätään t
urvallis een paikkaan ja tilitetään
y hteis tuumin Nenäpäiv älle.

Keräyksen järjestäjällä
tulee olla tieto siitä,
kenen hallussa lippaat
ovat. Kadonneesta
lippaasta tulee ilmoittaa
heti Nenätoimistolle.

Nenäpäivä-säätiön tilinumerot
Nordea: FI37 1572 3000 3844 20

RAHAT
TALTEEN
Varat kannattaa aina
tallettaa yhdessä
kaverin kanssa!

Osuuspankki: FI44 5780 1020 0003 14
Danske Bank: FI47 8000 1570 8504 13
Lions-piirien viitenumerot:
A-piiri 101011110260
H-piiri 101021110331
B-piiri 101051110275
I-piiri 101051110343
C-piiri 101051110288

K-piiri 101051110356

D-piiri 101021110292

L-piiri 101051110369
M-piiri 101051110372

E-piiri 101011110309
F-piiri 101051110314
G-piiri 101011110325

N-piiri 101051110385
O-piiri 101051110398

Varojen tallettaminen on maksutonta OP:n talletuspusseilla
tai käyttämällä Nenäpäivän talletuskorttia TalletusOttoautomaatilla, lisätietoja: nenäpäivä.fi/talletusohjeet

Hauska auttaa yhdessä!
nenapaiva@nenapaiva.fi
p. 091480 4153

