21 SYYSKUUTA 2017
Ympäristö on tärkeä meille täällä Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Jotta ympäristömme
voi hyvin, tarvitaan yhteisymmärrystä ja rauhaa. Tänään istutamme puun ympäristölle ja
rauhalle yhdessä tuhansien oppilaiden, kylien ja kaupunkien ja muiden kumppaneiden
kanssa. Ensimmäiset puut on istutettu Oseaniassa, ja auringon noustua taimia on pantu
maahan Aasiassa. Tällä hetkellä puita istutetaan Euroopassa ja Afrikassa. Sen jälkeen
istutus etenee läntiselle pallonpuoliskolle. Viimeinen rauhanpuu istutetaan Honolululssa
Havaijilla. Niin on maapallo pyörähtänyt akselinsa ympäri ja uudet taimet päässet
kasvamaan.
ENO on kestävän kehityksen kouluverkko ja verkosto. Ensimmäiset rauhanpuut istutettiin
jo kaksitoista vuotta vuotta sitten, 21. syyskuuta 2004. Myöhemmin samana vuonna
Wangari Maathai sai Nobelin rauhanpalkinnon puiden istuttamisesta.
Tänään vietetään kansainvälistä rauhanpäivää. Teemana on Yhdessä rauhaan: kaikille
kunnioitus, turva ja ihmisarvo. Meidän on oltava solidaarisia pakolaisille ja
maahanmuuttajille. Tämä päivä kokoaa ihmiset yhteen muistuttamaan meitä
ihmisyydestä..
Istutamme jälleen rauhanpuita. ENO-verkkokoulu kumppaneineen on istuttanut yli 20
miljoonaa puuta ja yhdessä kampanjaa tukevien hallitusten kanssa on saavuttamassa
sadan miljoonan puun rajan tämän vuoden loppuun mennessä. Lupaus annettiin Rion
kestävän kehityksen kokouksessa viisi vuotta sitten.
Tänä vuonna itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Suomi on tunnettu maailmalla sekä
rauhaa rakastavana kansana että rauhanvälityksessä toimimisesta. Martti Ahtisaari sai
Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. Haluamme, että rauha vallitsee Suomessa ja
maailmalla ja istutamme tämän Tulevaisuuden kuusen sen merkiksi ja juhlistamaan
satavuotista itsenäistä Suomea.
Puu on vertauskuva. Ensinnäkin se muistuttaa meitä luonnosta ja ympäristönsuojelun
tärkeydestä. Toiseksi, se symboloi maailmanlaajuista yhteistyötä. Asumme erilaisissa
kulttuureissa ja arvostamme niiden rikkautta. Kunnioitamme jokaisen oikeuksia, myös
luonnon ja eläinten. Tämä puu on rauhanpuu ja se kasvaa yhdessä kanssamme
parempaan tulevaisuuteen.

YK:n jäsenmaat sopivat 25.-27.9.2015 New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen
tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti.
Kestävän kehityksen tavoiteohjelma (Agenda2030) tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä
kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.
Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Ne
sitovat niin köyhiä kuin rikkaitakin maita eli ne ovat universaaleja. Alle on listattu tavoitteiden
epäviralliset suomennokset, jotka syntyivät Suomen YK-liiton, ulkoministeriön ja YK:n alueellisen
tiedotuskeskuksen yhteistyönä.

Kestävän kehityksen 17 tavoitetta
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1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
2.Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä
työpaikkoja.
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä;
edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän
köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa
tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

