
 

Eugene (Haiti) ja
Wangari Maathai
(Kenia)

Aikuiset sanovat: ”Lapset ovat tulevaisuus” - mutta jos 
meillä ei ole tulevaisuutta, mitä meille jää? Niklas, 13 vuotta

Yksi moskiitto ei voi savuttaa mitään sarvikuonoa vasta-
an, mutta tuhannet moskiitot saavat sarvikuonon muutta-
maan suuntaa. Jule, 13 vuotta

Miksi aikuiset haluavat säilöä hiilidioksidia maan sisään? 
Jo miljoonia vuosia puut ovat varastoineet hiilidioksidia.
Meidän on parasta keskittyä puiden istutukseen.  
Alina, 11 vuotta

Jos vain muutamat lapset istuttavat puita, ehkä yk-
sittäinen puu ei vaikuta paljon, mutta jos lapset ym-
päri maailmaa osallistuvat ja istuttavat puita, voidaan 
maailmaa muuttaa yhdessä. Antonia, 12 vuotta

Nyt me lapset 
pelastamme 

maailmaN.                             
Koululaisjärjestö vaatii  

ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

Istutetaan mil-

joona puuta jo-

kaisessa maassa 

ympäri maailmaa!

Kun muut puhuvat, me istutamme puita.

Osallistuminen ja auttaminen on todella helppoa. 

� Ilmoittaudu mukaan nettisivullamme. 
� Järjestä oman alueesi lapsille kansamme mahdolli-

suus tulla mukaan toimintaan.
� Liity mukaan maailmanlaajuiseen koululaisjärjestöön.
� Ryhdy kummiksi ilmasto-oikeusmukaisuuden 

lähettiläälle 25eurolla kuussa.  
� Lahjoita puita! Istutamme kymmenellä eurolla 

kymmenen puuta yhteistyöjärjestömme avulla esim. 
Namibiassa, Costa Ricassa, Kongossa, Ecuadorissa 
ja Malesiassa.

� Kannata meitä yrityksesi kautta.

Me lapset kirjoitimme kirjan ”Tree for Tree”. Siitä voit 
lukea kaiken työstämme. 

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet

Plant-for-the-Planet Foundation
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82327 Tutzing, Saksa 
info@plant-for-the-planet.org
puh.: +49 (0)8808 9345
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9. joulukuuta 2009
kanslerinviraston edessä
Berliinissä

7. maaliskuuta 2011 Cancunissa, Meksikos-
sa, Lapset osoittavat mieltään paremmantulevaisuuden puolesta.

Maiken (Botswana)
ja Monacon ruhtinas
Albert



20. elokuuta 2009, Etälä-Koreassa „Kaikki, joka haluaa istuttaa omassa maassa miljoona puuta, tulepa lavalle!“ Suunnittelemme ja istutamme yhdessä!

2. helmikuuta 2011 Yhdistyneet Kansakunnat, New 

York.Kansainvälisen metsien vuoden vastaanotto

Me lapsetkin haluamme tulevaisuuden. 

Tulevaisuus tarkoittaa monelle aikuiselle 20-30 vuotta,
mutta meidän lasten sukupolvi näkee vuoden 2100 vielä
omana elinaikanaan. Nouseeko merenpinnan taso 1,2
vai 3 metriä, on muutamille vanhemmille vain akateemi-
nen kysymys. Meille lapsille tässä kyse on selviytymise-
stä. Max, 12 vuotta

Puhuminen yksin ei pysäytä jäätiköiden 
sulamista. 

Koululaisjärjestö Plant-for-the-Planet syntyi vuonna 2007
silloin yhdeksänvuotiaan Felixin ilmastokriisi-kotitehtä-
vän tuloksena. Hän törmäsi tutkielmansa yhteydessä
kenialaiseen ympäristöaktivistiin ja rauhannobelistiin
Wangari Maathaihin, joka on istuttanut 30 miljoonaa 
puuta 30 vuoden aikana. Tutkielmansa lopussa Felix 
esitti vision, että lapset voisivat istuttaa miljoona puuta 
joka maassa ympäri maailmaa. 
Yksi puu sitoo vuodessa 10 kg hiilidioksidia ja
noin 3t koko elinaikanaan. Jokainen puu on meille
samaan aikaan ilmasto-oikeudenmukaisuuden symboli. 

Yhdessä me lapset haluamme näyttää, että jokainen
erikseen voi tehdä jotakin ja että voimme ratkaista
maailmanlaajuisia ongelmia yhtenä maailmanlaajuisena 
perheenä. 

Maailmanlaajuisena perheenä istutamme 
puita ilmasto-oikeudenmukaisuuden  
puolesta. 

 
Ei ole reilua, että ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten 
ne ihmiset, jotka asuvat vähiten hiilidioksidipäästöjä tuot-
tavissa maissa. Yhdysvaltalainen aiheuttaa vuodessa 20 
t hiilidioksidipäästöjä, eurooppalainen 10t, kiinalainen 4t 
ja afrikkalainen vähemmän kuin 0,5t. Yhteenlaskettuna 
siis keskimäärin 4t vuodessa jokaista maailman ihmistä 
kohden. 
Jotta lämpötila ei nousisi enempää kuin 2 astetta, 
samme me ihmiset tuottaa vain 600 mrd. t hiilidioksidia 
vuoteen 2050 mennessä. Me lapset vaadimme:
1. Hiilidioksidi kuuluu museoon. Teknologia hiiliva-

paaseen tulevaisuuteen ilman hiilidioksidia on jo 
olemassa.

2. Hiilidioksidipäästöt on jaettava tasaisesti kaikkien 
ihmisten keseken. Se on 1,5 t hiilidioksidia ihmista 
kohden vuodessa. Sen, joka haluaa lisää, on myös 
maksettava siitä.

3. Puita on istutettava 1000 miljardia lisää hiilidioksidi-
varastoksi.

Plant-for-the-Planet akatemiat.  

Me lapset kerromme akatemiassamme ilmastokri-
isista, oikeudenmukaisuudesta ja maailmankansala 
suutta ja koulutamme toisia lapsia ilmasto-oikeuden-
mukaisuuden lähettiläiksi. Näytämme, että jokainen 
voi ottaa vastuuta ja osallistua aktiivisesti tulevaisu-
uden rakentamiseen puidenistutustapahtumia jär-
jestämällä, esitelmiä pitämällä ja innostamalla muita 
osallistumaan.

Koululaisaloite ja säätiö. 

Aloitteessamme ja säätiössämme me lapset saamme 
määrätä! Valitsemme joka vuosi oman johtokuntamme. 
Aikuiset saavat liittyä jäseneksi, mutta he eivät saa 
äänestää. Lapsia ympäri maailman yli sadasta eri maasta 
on liittynyt. Vuoteen 2020 mennessä haluamme innostaa 
miljoona lasta 20.000:ssa akatemiassa tulemaan lähetti-
lääksi ilmastooikeudenmukaisuuden puolesta. Maailman-
kansalaisten verkkona voimme yhdessä saavuttaa paljon! 


