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St Vincent ja Grenadiinit voitti kultaa
puunistutuksessa
Treelympics-tapahtuman mitalit on jaettu Joensuussa. St Vincent ja Grenadiinit
palkittiin tänään kultamitalilla puunistutusolympialaisien
palkintojenjakotilaisuudessa. Maaliskuussa alkaneeseen tapahtumaan
rekisteröityi 3 541 koulua 114 maasta. Koululaiset istuttivat puita
lähiympäristössään ja ilmoittivat tiedon istutetuista puista verkossa.

Kuva: Yle / Maiju Immonen

Ympäristön hyväksi tehdystä työstä tunnettu joensuulainen ENO-verkkokoulu polkaisi
maaliskuussa käyntyiin kansainvälisen kouluille suunnatun kilpailun, jonka ideana oli istuttaa
omassa maassa tyypillisiä puulajeja
Mika Vanhasen johdolla toteutettu kilpailu sai erittäin hyvän vastaanoton, mukana oli 3541
koulua 114:sta maasta. Kymmenen aktiivisinta koulua sai kutsun tulla Joensuuhun,
Treelympics -tapahtumaan.
Mitalit ja suomalaiset pottiputket luovutettiin 20.11.2014 voittajille. St Vincent ja Grenadiinit
palkittiin tänään muiden joukossa kultamitalilla. Peräti 99% maan kouluista osallistui ENO
Treelympics-tapahtumaan ja istutti puita. Voitto oli piskuiselle St Vincentille tärkeä, ja videohttp://yle.fi/uutiset/st_vincent_ja_grenadiinit_voitti_kultaa_puunistutuksessa/7641551
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onnittelut tulivat maan ulkoministeriltä sekä terveys- ja ympäristöministeriltä.
Koulujen sarjassa jyräsi Valko-Venäjä, jonka koulut ottivat kaksoisvoiton. Voitto lohkesi 63
000 puulla. Pronssille pääsi koulu Filippiineiltä reilulla 20 000 puulla. Suomalaisia ei kärjessä
näkynyt, vain kaksi koulua pääsi 100 parhaan joukkoon.
Seremoniaan osallistui 10 aktiivisinta koulua. Tilaisuudessa luovutettiin ENO Treelympicstapahtuman tunnus Turkin edustajille, sillä seuraavan vuoden palkintojenjako pidetään
Turkissa joulukuussa 2015. ENO Treelympics -tapahtuma kannustaa verkkokoululaisia
pääsemään tavoitteeseen, joka on 100 miljoonaa puuta v. 2017 loppuun mennessä.
Tämä sitoumus annettiin Rion kestävän kehityksen kokouksessa. Puita on istutettu 17,7
miljoonaa. Eri maiden ministeriöt ovat lähteneet mukaan ja sitoutuneet osallistamaan lapset
ja nuoret istuttamaan suuria määriä puita maassaan. Tähän mennessä kampanjaan ovat
liittyneet Albania, Etelä-Afrikka, Georgia, Kenia, Kypros , Myanmar ja Viro. Yhteenlaskettu
puiden määrä on 91,7 miljoonaa.
Tapio Laakkonen
Yle Pohjois-Karjala
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