


Tulevaisuuden kuusi  kutsuu 
kaikki suomalaiset ja suomen ystävät 
istuttamaan juhlavuoden puita 
satavuotiaalle suomelle. 

kampanja on osa suomi 100 -ohjelmaa 
ja sen suojelijana on Tasavallan Presidentti 
sauli niinistö.

suomen täyttäessä 50 vuotta 1967 istutettiin  
30 000 kotikuusta koulujen, kotien ja kesämök- 
kien pihoille. Jatka perinnettä ja osallistu suo-
men 100-vuotisjuhlaan istuttamalla Tulevai-
suuden kuusi. 

Helsingin 
kaivopuistossa 
kasvaa 1917  kylvetty 
itsenäisyyden kuusi. 



Tulevaisuuden kuusi

H
eli Laaksonen – Iiris Kalliola    Tulevaisuuden kuusi

Heli Laaksonen – Iiris Kalliola

Heli laaksonen, 
iiris kalliola:  
Tulevaisuuden kuusi
Metsäkustannus
60 s.
200 x 200 mm  

kuparilaatta
120 x  180 x 0,7 mm
tilaa myös omalle kaiverrukselle 

Tulevaisuuden kuusi -JuHlaPakeTTi 
sisältää juhlataimen, kuparisen laatan sekä 
Tulevaisuuden kuusi -kirjan. 4H-nuoret toimit- 
tavat sinulle juhlapaketin hintaan 100 euroa. 
samalla tuet lasten ja nuorten metsä- ja ympä-
ristökasvatusrahaston perustamista suomen 
kulttuurirahastoon. 

T i l a u k s e T
Juhlapaketti:  www.4h.fi/tulevaisuudenkuusi
Metsikköpaketti:  www.tulevaisuudenkuusi.fi

Tulevaisuuden kuusi -MeTsikköPakeTTi
Jos haluat istuttaa juhlametsikön, tilaa paket- 
ti, johon sisältyy alumiinikyltti 30 x 60 cm  
haluttuine kaiverruksineen ja viisi Tulevaisuu-
den kuusi -kirjaa. 



k i i T O s
Biologian ja maantieteen opettajien liitto • Botanian ystävät ry
Greenstar • karelia aMk • Joensuun kaupunki 
kehittämiskeskus Opinkirjo • kuntaliitto
lastentarhanopettajien liitto • Maakuntaliitot  
Mantsinen Group ltd • MeTO - Metsäalan asiantuntijat ry 
Metsänhoitajaliitto ry • Metsänhoitoyhdistykset 
Metsämiesten säätiö  • MTk • OaJ • Opetushallitus  
Pohjois-karjalan maakuntaliitto • Pohjois-karjalan OP-liitto 
Pohjois-karjalan sähkö  
suomen kulttuurirahaston Pohjois-karjalan rahasto
suomen ev. lut kirkko • suomen latu ry • suomen luokanopettajat ry 
suomen 4H-liitto r.y. • suomi 100-tukiohjelma • storaenso Metsä 
säästöpankki Optia Joensuu • Tornator 
valpas/lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
veme Oy • Yleisradio

l i s Ä T i e T O J a

www.tulevaisuudenkuusi.fi 

layout leea W
asenius Paino Painokanava

Mika vanHanen • enO-verkkokoulun tuki ry 
040 5070 725 • mika.vanhanen@enoprogramme.org

JuHa Ruuska • suomen 4H-liitto r.y.
044 7830 305 • juha.ruuska@4h.fi


