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ENO Environment Online kutsuu koulunne, yhteisönne tai ryhmänne
kansainväliseen puunistutuspäivään! Seuraava puunistutustapahtuma järjestetään 21.9
2020 YK:n kansainvälisenä rauhanpäivänä. Samaan aikaan juhlistamme myös ENO:n 20
vuotis taivalta.
Environment Online (ENO) yhdistys on kansainvälisesti palkittu kestävän kehityksen verkosto kouluille ja
kunnille/kaupungeille. Sen perusti luokanopettaja Mika Vanhanen vuonna 2000. Verkosto on levinnyt 157 maahan ja
sen toimintaan on osallistunut yli 10 000 koulua. Puita ENO:ssa on istutettu vuodesta 2004 lähtien ja tapahtuma
järjestään aina kaksi kertaa vuodessa: 22.5 Maailman biodiversiteettipäivän sekä 21.9 Maailman rauhanpäivän
tienoilla. Tapahtumaan voi toki osallistua ympärivuoden järjestäjälle sopivana ajankohtana.

Our Message for the day (oppilaan puhe)
Our environment is important for us. Not only locally but also globally around the world. Today it's time to lay focus on
the environment. We do this special deed together with thousands of students, teachers parents and local
communities around the world. We plant trees today in the North, South, East and West. The first trees are planted in
Oceania. Then, following the Sun, trees will be planted in Asia, Europe and Africa. The last trees will be put to Earth
on Hawaii and Cook Islands. Schools in over 100 countries are planting trees with us. Trees that we plant today are
included as a part of big campaign by Environment Online – ENO, a school and community network for sustainable
development. ENO started 20 years ago in a small village in Eastern Finland and has grown into a big network of
schools.
Today we are also celebrating the International Day for Peace, with a slogan “Shaping Peace
Together.” Let us celebrate the day by spreading compassion, kindness and hope in the face of the
pandemic. We are to stand together with the UN against attempts to use the virus to promote
discrimination or hatred. Join us so that we can shape peace together.
Tree is a symbol for us. Firstly, it reminds us of nature and the importance of climate and
environmental protection. Secondly, it symbolizes our co-operation between schools and
communities around the world. We live in different cultures but appreciate their richness. We
respect the rights of everyone, also nature and animals. Let’s mark these trees as peace trees
and grow together with our trees towards better future.

1. KUINKA OSALLISTUA?

2. VALMISTELUT

Suosittelemme ilmoittautumista ennen
osallistumista. Lomake löytyy täältä

Valitkaa päivä, paikalliset puulajit ja paikka
istuttamiseen. Miettikää mahdollinen ohjelma
tapahtumaan. Tarkemmat ohjeet löydät täältä

3. TAPAHTUMA

4. JÄLKIKÄTEEN

Juhlistakaa tilaisuutta! Jaa verkossa
käyttämällä hastagejä #enotreeplanting
#enotreeday #enoprogramme

Huolehtikaa taimista istuttamisen jälkeen.
Saatte osallistumistodistuksen täytettyänne
raportoinnin täällä

ENO Schoolnet Association
Kauppakatu 25 C
80100 Joensuu
FINLAND

info@enoprogramme.org

+358 50 3666 555
www.enoprogramme.org

