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Maan päivän kampanja
Huhtikuun 22. päivä juhlitaan Maan päivää maailman laajuisesti. Päivä on ollut 1970-luvulta lähtien
tilaisuus lisätä tietoisuutta ympäristöasioista ja antaa huomiota planeettamme hyvinvointiin liittyen.
Vuosittain kuukausi kevättasauksesta vietettävä Maan päivä on nykyaikaisen ympäristötietoisuuden ja
ympäristön huomioimisen vuosipäivä.
BPW pyrkii edistämään kestävän kehityksen viestiä ja kannustamaan naisten henkilökohtaista vastuuta ja
toimintaa kaikkialla. Verkostojemme kautta teemme osamme kiinnittääksesi huomiota ympäristöön
kohdistuviin kiireellisiin ongelmiin, etsimme ratkaisuja lisäämällä omaa tietoisuuttamme ja arvioimalla
omaa panostamme ympäristön hyvinvointiin. Tiivistäen – kutsumme naisjohtajia ja naisia kaikkialta
liittymään mukaan sitoutumalla kestävyyteen tulevana vuonna.

BPW käynnistää 22. huhtikuuta 2021 Earth Day –kampanjansa (Maan päivä –kampanjan). Kampanjan
toiminnallinen osuus on naisten antama lupaus maapallolle, jota he noudattavat seuraavan vuoden
Maanpäivään saakka. Osallistujat ottavat valokuvan tai videon itsestään "pitäen maailmaa" kädessään
ikään kuin turvassa. Tämän voi tehdä monella tapaa kuten piirtämällä maapallon kuvan kämmenelle,
pitelemällä käsissään esimerkiksi karttapalloa tms. jolla ilmennetään maapalloa. Voit osallistua myös
muokkaamalla digitaalisesti tällaisen kuvan maapallosta kädelläsi. Voit käyttää mukana tulevaa kuvaa
maapallosta tai muokata maapallosta saatavilla olevia lehtikuvia. Luovuus on sallittua! Julkaise kuvasi
sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa tms. yhdessä lupauksesi kanssa.
Lupauksesi voi alkaa sanoilla: ”Lupaan” tai ”Pidän maata …. avulla” tjm vastaavaa. Jakaessasi käytä
hastageja:
#MaanPäivänLupaus
#MaapalloKämmenellä
#NaisetLuontoäidinPuolesta
#GreenBPW #HoldingTheEarth #WomenForMotherEarth #EarthDayPledge Myös videolla
osallistuminen on mahdollista. Voit näyttää kameralle maapallon kuvaa tai pidellä vaikka maapallon
näköistä rantapalloa käsissäsi samalla kun annat lupauksesi kameralle. Katso esimerkit kuvista ja videoista.
Lupaus voi olla henkilökohtainen tai ammatillinen riippuen siitä, mikä on sinulle tärkeää ja mihin voit
sitoutua tällä hetkellä elämässäsi vuodeksi eteenpäin. Lupauksesta ei kannata ottaa paineita sillä, suuret
muutokset alkavat pienistä, johdonmukaisista muutoksista. Lupaus voi olla mitä tahansa kuten päätös
luopua muovipussien käytöstä, päätös hyönteishotellin hankkimisesta parvekkeelle, ruokailutottumusten
muutos valmistamalla kasvisaterian kerran kuussa itselle aiemmin vieraasta kasviksesta tai muutos
musiikin kulutuksessa kestävämmäksi. Lupaus voi myös liittyä yritykseesi tai liiketoimintakäytäntöihisi tai
voit lupautua tiedottamaan muita ympäristöön liittyvistä asioita kuten kierrättämisestä. Lupauksesi voi olla
suuri tai pieni, tärkeintä on, että pystyt noudattaman sitä läpi vuoden.
Kutsumme sinut tekemään lupauksesi julkaisemalla oman kuvasi tai videosi, kannustamaan muita BPW:
n jäseniä osallistumaan ja sitoutumaan kampanjaan sekä tavoittamaan laajempaa (nais) yleisöä luomalla
tapahtumia sosiaalisessa mediassa kuten virtuaalisia lupauksen antamistilaisuuksia. Voit myös hyödyntää
mukana tulevaa materiaalia ollessasi yhteydessä eri mediakanaviin ja vaikuttajiin. (Ks. tarkemmin alla.)
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Aloitamme ensimmäisten lupausten lähettämisen (ja hashtagien aktivoinnin) muutama päivä
ennen huhtikuun 22. Tavoitteena on, että suurin osa BPW:n jäsenten lupauksista lähetettäisiin
varsinaisena Maan päivänä, jotta olisimme kaikki osa tätä yhteisen vihreän alloon käynnistämistä
kohti ympäristöystävällistä planeettaa ja yhteiskunnallista hyötyä.
Maan päivänä julkaistaan erityinen laulu, joka voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa ja muilla
sopivaksi katsomillasi kanavilla (tiedostot / linkit jaetaan ennen kampanjan käynnistämistä).
Laulun ovat luoneet BPW Estonia -jäsenet ja ystävät, ja se toimii kampanjan voimaannuttavana,
ja rytmikkäänä taustana.
Liity mukaan ja tuo uutta energiaa yhdistyksesi vastuullisuustarinaan BPW Earth Day 2021 kampanjan avulla!
Milloin? Kampanja käynnistyy 22. huhtikuuta 2021 ja kestää 1. toukokuuta 2021 saakka.
Lupauksia on tarkoitus noudattaa vuoden ajan seuraavaan Maan päivään saakka.
Seurantatoimet ja sosiaalisen median toimet suunnitellaan vuoden aikana (alustavasti kolme ja
kuusi kuukautta Maan päivän jälkeen). Seurantaviesteissä kerromme kuinka lupauksen
noudattaminen on vaikuttanut elämäämme, onko sen noudattaminen tuonut mukanaan
haasteita, mitä olemme oppineet näinä kuukausina ja kannustaa kaikkia jatkamaan lupaustensa
noudattamista ja tarinoidensa jakamista.
Missä? Verkossa – kaikkialla. BPW:n jäseniä ja laajempaa yleisöä (erityisesti tyttöjä ja naisia)
kutsutaan tekemään lupaus ottamalla kuva / video itsestään, jolla on kuva maapallosta ja
julkaisemalla sekä sen yhteydessä kertomaan kestävää kehitystä edistävä lupauksensa vuodeksi
eteenpäin. Verkon ulkopuolella – yhdistyksiä kannustetaan järjestämään ulkoilmaaktiviteetteja Maan päivänä (tätä suositellaan vain paikkoihin, joissa epidemiologinen tilanne sallii
kokoontumisten järjestämisen). Esimerkkejä aktiviteeteista BPW: n jäsenille voivat olla puiden
istuttaminen yhdessä tai paikallisen roskien keräämisen järjestäminen tai laittomasti luontoon
vietyjen jätteiden dokumentointi (kuten World Cleanup Day).
Miten? Tiedottamalla kampanjasta sosiaalisen median, BPW-verkkosivujen, postituslistojen ja
perinteisen median kautta. Ota yhteyttä julkisuuden henkilöihin, politiikkoihin ja vaikuttajiin
henkilökohtaisesti ja pyydä heitä liittymään lupaus kampanjaan sanan levittämiseksi. Tavoitellaan
kouluja ja nuorisojärjestöjä nuorisokampanjamme avulla (katso alla). Ensimmäinen, tärkein
askel on kuitenkin, että yhdistysten jäsenet antavat lupauksensa 22.4. (tai seuraavina
päivinä), julkaisemalla omat videonsa / valokuvansa sosiaalisessa mediassa kampanjan
julkistamiseksi, tunnettavuuden edistämiseksi ja hashtagien näkyvyyden lisäämiseksi. Kutsumme
täten yhdistysten hallitusten jäsenet ja tiiminvetäjät ensimmäiseksi lähettämään video- /
valokuvalupauksensa ja inspiroimaan siten muita liittymään mukaan!

