
En godmodig hjälper.



TACK LIONS

Tack att ni kommer med och danar Näsdagen och 
samlar medel till förmån för världens barn. Er roll i 
Näsdagskampanjen är synnerligen viktig och 
ansvarsfull.

Insamling med sparbössa är för Näsdagen en viktig 
form för medelsanskaffning. Med ert stöd får vi 
synlighet för Näsdagen på gator och torg samt 
medel insamlade för att stöda de mest utsatta 
barnen i världen. Tillsammans åstadkommer vi 
stora saker!

I det här infopaketet hittar ni nödvändig 
information, för att bössinsamlingen skall lyckas på 
er hemort lätt och roligt.

Med önskan om lyckad insamling och rolig 
Nässtund.

Vi på Näsbyrån



NÄSDAGEN HJÄLPER VÄRLDENS BARN VIA
NIO PÅLITLIGA ORGANISATIONER

För att vart och ett barn i världen
ska få möjlighet till ett gott liv.



16.10 18.10 8.11 9.11
Kl 9-11 Kl 19-20.30 Kl 20-21 Kl 19-23

startpressinfo Alla tiders schlagers
RSO till förmån för Näsdagen

YleX Skrattmaraton
Näsdagen Happy Hour

Näsdagen
Näscirkus & Nässhow 

@nenäkulma, Helsingfors @ Musikhuset , Helsingfors
Yle-TV1, Radio Suomi & Yle Arena

(Arena rätt 30 d)

@ Yle Arena, TV-uruppförande 
lö 10.11 kl 21-22 Yle TV2

@ Mediapolis, 
Tammerfors

Yle TV2 & Yle Arena 
(Arena rätt 30 d)

Bra dagar för bössinsamling är exempelvis 19.10, 9.11 och 10.11



• NÄSDAGEN ÄR EN 
FOLKRÖRELSE

• I Näsdagen medverkar tusen 
olika aktörer runt om i Finland.

• Vem kunde du ännu ta med?

• Näsdagen begås årligen i hundratals daghem, 
skolor och läroinrättningar

• Förbund, hobbyringar, kamratgäng och arbetslag, 
olika föreningar, företag och organisationer är 
enträget med i Näsdagen. För många har 
firandet av Näsdagen blivit en viktig tradition.

• Artister och kändisar som medverkar i Näsdagen 
delar gärna med sig av sitt kunnande och sin tid 
för Näsdagen pro bono. Det är lätt att få alla med 
i Näsdagen.



• GODA RÅD FÖR EN LYCKAD 
INSAMLING MED SPARBÖSSA

• För att ordna en bössinsamling behövs förutom frivilliga 
sparbössor (kontrollera att etiketterna med 
insamlingslov är giltiga!), fickbroschyrer, dekaler, och 
pins, glatt humör och naturligtvis en röd Näsa.

• Om Näsdagen ännu inte är bekant, är det på sin plats 
att repetera fakta, exempelvis i broschyren.

• Bäst att gå dit, där människor rör sig och frejdigt ta 
kontakt med dem som går förbi, exempelvis genom att 
säga ”Roligt att hjälpa världens barn”. Varje möte borde 
ge en bra känsla efteråt!

• Då insamlingen avslutas samlas sparbössor och medel 
på en säker plats och redovisas gemensamt för 
Näsdagen.

Arrangören för insamlingen bör ha vetskap 
om i vems disposition sparbössorna är. 

Förlorad sparbössa bör genast anmälas till 
Näskansliet.



• TA VARA PÅ PENGARNA
•

• Bäst att alltid sätta in pengarna i 
sällskap med någon annan!

• Nenäpäivä-stiftelsens kontonummer:
• Nordea: FI37 1572 3000 3844 20,
• Andelsbanken: FI44 5780 1020 0003 14,
• Danske Bank: FI47 8000 1570 8504 13.

• Insättning av medel är kostnadsfri med AB:s insättningspåsar 
eller genom att använda insättningskort för Näsdagen i 
Insättningsautomater, ytterligare upplysning: 
nenäpäivä.fi/talletusohjeet

• Referensnumret för A-distriktet bör synas i klubbens insättning, 
så att summorna riktas till vårt distrikts resultat.

• Referensnumret för A-distriktet är: 101011110260

Referensnumren för Lions distrikten
A-distriktet 101011110260
B-distriktet 101051110275
C-distriktet 101051110288
D-distriktet 101021110292
E-distriktet 101011110309
F-distriktet 101051110314
G-distriktet 101011110325

H-distriktet 101021110331
I-distriktet 101051110343
K-distriktet 101051110356
L-distriktet 101051110369
M-distriktet 101051110372
N-distriktet 101051110385
O-distriktet 101051110398



En godmodig hjälper tillsammans!
nenapaiva@nenapaiva.fi/sv

tel 09 1480 4153


