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Lehdistötiedote, 6. maaliskuuta 2014 

 

Haglöfs lahjoittaa puita uutta sovellusta käyttäen 
 
Ulkoiluvarusteita valmistava Haglöfs lanseeraa tänä keväänä sovelluksen, jolla 
pyritään yhdistämään kuluttajien ulkoiluaktiviteetit puiden istuttamiseen Itä-
Afrikassa. Projekti tehdään yhteistyössä Vi Agroforestryn kanssa ja se edustaa 
Haglöfsin kestävän kehityksen aloitteiden uutta puolta. 
 
Tietoisuus ja vastuunotto ovat Haglöfsillä jo pitkään käytettyjä avainsanoja. Aiheet kuten 
ympäristövaikutus, työolosuhteet ja ihmisoikeudet ovat olleet Haglöfsin nykyajan 
kehityksen parametrejä. Kestävä kehitys integroidaan täysin Haglöfsin päivittäisiin toimiin, 
ja Haglöfs pyrkii johdonmukaisesti etsimään tapoja parantaa kestävän kehityksen 
jatkuvaa prosessiaan. 
 
Kevään aikana Haglöfs tuo käyttöön sovelluksen, jonka tarkoituksena on auttaa kuluttajia 
käyttämään ulkoiluaktiviteettejaan sellaisella tavalla, että he voivat osallistua 
panoksellaan puiden istuttamiseen. Kun sovellus on ladattu, se lähettää viikoittaisia 
haasteita, ja jokaisesta suoritetusta haasteesta Haglöfs lahjoittaa puun organisaatiolle 
nimeltä Vi Agroforestry, joka sitten istuttaa puun Victoria-järven ympärillä olevalle 
alueelle. Puiden istuttaminen auttaa vähentämään köyhyyttä ja lisää 
ruoansaantimahdollisuuksia, biologista monimuotoisuutta ja ilmaston sopeutumista. 
 
“Projektimme ei ole ainoastaan yksi osa kestävän kehityksen pyrkimyksiämme, vaan se 
on myös hyvin yksinkertainen tapa, jolla kuluttaja voi osallistua monien ihmisten 
päivittäisen elämän parantamiseen. Jo pelkästä sovelluksen lataamisesta lahjoitamme 
yhden puun. Jos suoritat kaikki haasteet, lahjoitamme yhteensä 11 puuta”, sanoo 
Haglöfsin kestävän kehityksen johtaja Lennart Ekberg. 
 
Haglöfsin sovelluksen voi ladata Google Playsta tai App Storesta, ja projektin aikaväli on 
10. maaliskuuta – 17. toukokuuta. 
 
Vi Agroforestry on ruotsalainen avustusjärjestö, joka puiden istuttamisen avulla taistelee 
köyhyyttä vastaan ja parantaa Victoria-järjen ympäristöä Itä-Afrikassa. Perustamisestaan 
vuonna 1983 lähtien organisaatio on auttanut istuttamaan yli 100 miljoonaa puuta ja 
auttanut yli miljoonan perheen elämää. 
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