Förberedelser
1. Välj det trädslag ni vill plantera, bland de typiska arterna i ert närområde.
2. Skaffa plantor t.ex. från ett trädgårdsföretag i kommunen, närmaste plantskola, eller liknande. Ni
kan också söka sponsorer till ert projekt.
3. Leta upp ett lämpligt område i skolans närhet, t.ex. i ett skogs- eller parkområde. Be lokala
tjänstemän, branschmän och/eller föreningar om hjälp.
4. Det lönar sig att ta reda på hur plantorna ska sättas, och vid behov gräva gropar samt skaffa
stöttor till plantorna på förhand.
5. Bjud in gäster till ert evenemang!
6. Utse en elev som håller tal vid tillfället (se Elevernas tal, nedan)
7. Arrangera evenemanget så att hela skolan kan delta, samt bjud in gäster som kan bidra med
t.ex. ett festtal.
8. Gör en världskarta på en vägg i skolan, och markera de länder som deltar i projektet.
9. Informera lokala media.

Trädplanteringsdagen 22.5.2012
1. Samlas kring era trädplantor.
2. En av de unga deltagarna håller tal.
3. Barnen/ungdomarna planterar träden, vid behov med hjälp av de vuxna.
4. Om ni vill kan ni sjunga den sång som skrivits för evenemanget, ”Puita Kasvamaan” (Hi and ho
we plant trees!)
5. Era inbjudna gäster har ordet.
6. Övrigt program (sånger, dikter…)
7. Ta e gruppbild, där eleverna och publiken placerar sig kring era träd, så att både människor och
plantor syns.

Efterarbete
1. Skriv era kommentarer i gästboken på evenemangets hemsida (www.enotreeday.net)
2. Skriv en kort elektronisk rapport där följande framgår:
a) Skolans/gruppens namn
b) Kommun/stad
d) En uppskattning av antalet närvarande vid tillfället
e) Ett fotografi från evenemanget som bilaga
3. Skicka som e-postmeddelande till adressen
photoseurope@enoprogramme.org
4. Ni kan också göra en kort videofilm från tillfället och skicka en webblänk till klippet till adressen
videos@enoprogramme.org. Fotografierna och filmerna kan sedan ses på hemsidan.
5. Kom ihåg att sköta era träd också i framtiden!

Elevens tal på trädplanteringsdagen
Vi har bara en planet. Om var och en av oss brydde sig mer om sin miljö skulle den må
bättre. Vi firar den internationella dagen för biologisk mångfald i dag. Den biologiska
mångfalden är livsviktig för levande på jorden. Den är nödvändig för att vi ska kunna
bevara de naturliga miljöer och ekosystem som ger oss näring, bränsle, hälsa, välmående
och många andra viktiga tjänster.
Människan är också en del av mångfalden, och vi har möjlighet att skydda eller förstöra
den. Det att den biologiska mångfalden försvinner är ett lika stort hot mot vår framtid som
klimatförändringen. Vi kan verka för att förhindra bådadera med samma metoder. Det är
dags att göra något.
I dag planterar vi träd här i norr, precis som i söder, väster och öster. De första träden
planterades i dag i Oceanien, när natten höll på att bli morgon hos oss. Det har redan
planterats träd i de asiatiska länderna. Nu är det vår tur här i Europa och med oss finns
skolor från nästan alla europeiska länder. Afrika planterar sina träd samtidigt med oss. Och
när det blir kväll hos oss gryr dagen i Nord- och Sydamerika. De sista plantorna kommer i
jorden i natt, i öriket Samoa. Så har jorden snurrat och de nya träden fått liv, i sammanlagt
150 länder.
Trädplantorna har många betydelser. För det första påminner de oss om miljön och hur
viktigt det är att vi tar hand om den. Trädplanteringen är också en sorts fredsarbete. De
träd vi planterat i dag är en del av ENO-programmets kampanj och målet är att plantera
hundra miljoner träd det år Finland fyller hundra år, alltså 2017.
Vi hoppas att träden ska växa med oss, år från år. De är träd för framtiden, och en bättre
morgondag.
____________________________VÄRLDSREKORD I TRÄDPLANTERING– visst är din skola också med den 22.5?
ENO-programmet för hållbar utveckling har arrangerat trädplanteringsdagar sedan 2004. De
arrangeras i maj och september varje år, på FN:s temadagar. Målet är att plantera hundra miljoner
träd när Finland fyller hundra år. Skolorna har planterat över 7 miljoner träd. Följande
planteringsdag tisdagen den 22 maj planeras bli alla tiders största gemensamma aktionsdag för
skolor, då deltagarna kommer från över hundra länder.
Dagen kräver inga stora förberedelser från skolorna. För att delta behövs minst en planta och en
planteringsplats. Naturligtvis kan evenemanget knytas t.ex. till artkännedom och den sång som
skrivits speciellt för tillfället (material på finska). När du registrerar din skola som deltagare får du
mera information och instruktioner. De deltagande skolorna får ett diplom och de mest aktiva
skolorna i Finland prisbelönas!
Alla Finlands skolor, från daghem till gymnasier och skolor på andra stadiet är välkomna att delta i
världsrekordförsöket. Mer information, material och registrering finns på webbsidan
www.enotreeday.net
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