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Suomen kunnat ja seurakunnat 

 

Ennakkovaraukset juhlavuoden Tulevaisuuden kuusi -kampanjaan 

Suomen itsenäisyyden juhlakuusiperinteet jatkuvat, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Itsenäisyyden 
kuusta (1917) ja Kotikuusia (1967) seuraavat Tulevaisuuden kuuset. Kaikki suomalaiset, 
Suomessa asuvat, ulkosuomalaiset ja Suomen ystävät kutsutaan mukaan istuttamaan juhlapuu tai 
metsikkö. Tiedot istutuksista kuvineen tallennetaan mobiilisovelluksella. Keskiössä ovat lapset ja 
nuoret – siitä kertoo myös tunnus, kättä yhteen lyövät lapset. Tulevaisuuden kuusi on osa virallista 
Suomen satavuotisjuhlaohjemaa ja sitä koordinoi ENO-verkkokoulun tuki ry. 
 
Kunnat ja seurakunnat voivat osallistua kampanjaan kahdella tavalla: 
 

1. Suomi 100 –taimen istuttaminen symbolisesti syksyllä 2017 
Itsenäisyyden kuusen siemenestä on kasvatettu Suomi 100-taimia. Taimen voi istuttaa kuntaan 
näkyvälle paikalle. On huomioitava, että taimi on pienikokoinen. Se suositellaan istutettavaksi 
syksyllä, jotta se ehtii vielä kevään kasvaa 
 

2. Juhlametsikön istuttaminen 
Kuntien ja seurakuntien suositellaan perustavan juhlametsikköjä. Ne voivat olla jo ensi vuoden 
suunniteltuja metsityskohteita, jotka joka tapauksessa istutetaan. Juhlametsikön istuttamisen voi 
toteuttaa monella tavalla, esim. 
 
-     koululaisten kanssa 
- järjestämällä organisaation yhteisen virkistyspäivän 
- kutsumalla kuntalaisia/seurakuntalaisia istutustapahtumaan 
- tutustuttamalla maahanmuuttajia metsänistutukseen  

 
Osallistumista varten tarjotaan kahta tuotepakettia: Suomi 100- juhlapaketti sekä Tulevaisuuden 
kuusi –metsikköpaketti. Paketit varataan ennakkoon ja maksetaan samalla varausmaksu. 
Myyntikampanjan tuotoilla perustetaan lasten ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatusrahasto 
Suomen kulttuurirahastoon. Ennakkovaraukset www.tulevaisuudenkuusi.fi  , siellä Taimet ja 
materiaali -> Ennakkovaraukset. 
 
Pohjois-Karjalan kunnat ovat mukana ja haastavat muut Suomen kunnat mukaan tällä 
haastevideolla: https://youtu.be/fb8l7EEl_Lw 
 
ystävällisin terveisin 
 
Mika Vanhanen, ENO-verkkokoulun tuki ry, p. 040 5070725 
Lisätietoa: www.tulevaisuudenkuusi.fi 
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SUOMI 100 – JUHLAPAKETTI   
 
 
Itsenäisyyden kuusen siemenestä 
kasvatettu kuusentaimi  
Kullattu kuparilaatta (12 cm x 18 cm ) 
Itsenäisyyden kuusen taimelle. Laatassa tilaa 
omalle kaiverrukselle. 
10 kpl Tulevaisuuden kuusi –kirjaa. 
 
Hinta 1000e. Ennakkomaksu 500e. Pakettia 
myy ENO-verkkokoulun tuki ry ja tuotto 
ohjataan Suomen kulttuurirahastoon 
alaisuuteen perustettavaan rahastoon lasten 
ja nuorten metsä- ja ympäristökasvatukseen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
TULEVAISUUDEN KUUSI – 
METSIKKÖPAKETTI 
 
Juhlametsikkökyltti, alumiinia, koko 30 x 60 
cm, logot ja istuttajan nimi kaiverrettuna  
5 kpl Tulevaisuuden kuusi-kirjaa 
Tämä pakkaus ei sisällä taimia. Niitä välittävät mm. 
metsänhoitoyhdistykset ympäri Suomea  
  
Hinta 300e. Pakettia myy ENO-verkkokoulun tuki ry 
ja tuotto ohjataan Suomen kulttuurirahaston 
alaisuuteen perustettavaan rahastoon lasten ja 
nuorten metsä- ja ympäristökasvatukseen  
 
Tulevaisuuden kuusi -kirja juhlistaa satavuotiasta 
Suomea. Juhlakirjassa runoilija Heli Laaksosen 
sukupolvikertomus kuiskii kuusien tarinaa ja 
tietokirjailija Iiris Kalliola muistuttaa metsiemme 
merkityksestä. Kirjaan on koottu myös vuonna 
1917 kasvatetun Itsenäisyyden kuusen ja tämän 
siemenistä kasvatettujen jälkeläisten, Kotikuusien, 
historiaa. Tärkeässä roolissa ovat myös koululaisten 
tarinat, runot ja mietelmät kuusista ja metsistä. 


