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Rotary-ympyrä sata tainta 

Mittakaava



Aikataulu 
Taimia on kasvatettu taimitarhalla siemenestä vuodesta  2017 alkaen,  
jolloin Suomi täytti 100 vuotta.    
                                            
Ne voidaan istuttaa Rotary-ympyrään v. 2019 tai 2020	



Tie	tai	polku	alueen	ympäri Asetelma	=	100	kuusta
Sisääntuloväylä		
suunnataan	koh9	

mitä?

Mitä	sisällä	voisi	olla?	
‣ istutetaanko	tännekin	jotain	
‣ nuo9opaikka	
‣ vai	jotain	aivan	muuta

Rotary-ympyrän rakenne 

HELPPO TOTEUTTAA 
100 kuusentainta l maksoivat noin 50 e


‣ istutusresurssit olemassa

‣ istutetaan porausmenetelmällä

Tarvitaan maapohja 100 vuodeksi Oulun läheltä.



Kuusen kasvunopeus ja -korkeus



Minkä vuoksi?
Pohjautuu Suomi 100 -ilmiöön…


Rotarysäätiö 100 vuotta 

tai teemalla HAASTAMME MAAILMAN ROTARIT 

jokin muu syy? 

Ihmiskunnan suurin haaste on ILMASTONMUUTOS 
Se tarvitsee RATKAISUN.



 …mitäs jos me todella 

HAASTAISIMME MUKAAN 
KAIKKI MAAILMAN ROTARIT

Tavoite: 
vuosina 2020 - 2030 maailman rotarit  
istuttaisivat ympäri maailmaa  
100 tai jopa 500 puukehää.

Olisihan se  
aikamoinen  
kädenjälki!



Hankkeelle tarvitaan väkevä suuntaava kohde

100 tai 500 porttia osoittaa johonkin kohteeseen vuonna 2030

Mikä otettaisiin Rotary Forest Circlen kohteeksi?



Mikä otettaisiin Rotary Forest Circlen kohteeksi?

Malediivit eli Malediivien tasavalta 

Malediivit on noin 800 kilometriä pitkä saaristo Intian eteläkärjen lounaispuolella. 
Valtioon kuuluu kaikkiaan 1190 saarta ja atollia, joista 200 on asuttua ja lisäksi 80 
saarella on matkailijoiden majoituspalveluita.



Mikä otettaisiin Rotary Forest Circlen kohteeksi?
Malediivit eli Malediivien tasavalta 



Saaret on suosittu turistikohde. Siellä on 400 000 asukasta. 

Mikäli merenpinnan taso jatkaa kohoamistaan,  
tämän eksoottisen ja suositun lomakohteen kohtalo on sinetöity.  

YK:n ilmastopaneelin ennustusten mukaan Malediivien saaret  
saattavat olla täysin asumiskelvottomia vuoteen 2100 mennessä. 

Mikä otettaisiin Rotary Forest Circlen kohteeksi?

Malediivit eli Malediivien tasavalta 



Malediivit on maailman matalin valtio

Sen korkein kohta on vain 2,4 metriä merenpinnan yläpuolella  
ja 80 % maasta on alle metrin korkeudella. 

Ilmaston lämpenemisen aiheuttama merenpinnan 
nousu on vakava uhka Malediivien olemassaololle.  

Maan presidentti Mohamed Nasheed on ilmoittanut,  
että maan turismituloista aletaan säästää varoja  
uuden kotimaan ostoa varten

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmaston_l%C3%A4mpeneminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Merenpinnan_nousu%22%20%5Co%20%22Merenpinnan%20nousu
https://fi.wikipedia.org/wiki/Merenpinnan_nousu%22%20%5Co%20%22Merenpinnan%20nousu


Ilmastonmuutos - vakava uhka ihmiskunnalle

Etelämanner Pohjoisnapa



Hankkeelle tarvitaan logo

Hankkeelle tarvitaan myös  
teemagrafiikkaa ja yleistason kuvitus



Nyt kaivataan  
suunnitelmia ja päätöksiä 



Jatketaanko valmistelua klubissamme vai hylätäänkö? 

…jos jatketaan, niin Tuiran Klubi vai Oulun Klubit? 
…esitelläänkö Oulun / piirin klubeille vielä tänä vuonna? 

Mitä löytyisi sopiva paikka 100 vuodeksi? 
Rotary Forest Circle nro 1 istutetaan Oulun lähelle 2019 tai 2020  

Nyt kaivataan  
suunnitelmia ja päätöksiä 



Haastammeko internetsivuston avulla  
maailman muut klubit?

Nyt kaivataan  
suunnitelmia ja päätöksiä 

Idean isä Esa Konola


