Agenda 2030 tavoite
Väite
1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
Tiedän jonkun, joka ei aina pysty osallistumaan kaikkeen, koska ei ole rahaa.
2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää
maataloutta.
Olen ollut joskus syömättä melkein kokonaisen päivän.
3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
Tunnen itseni tänään terveeksi ja hyvinvoivaksi.
4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet.
Olen tänään tai eilen oppinut jotakin uutta.
5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.
Olen jutellut tänään sekä tyttöjen että poikien kanssa.
6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
Olen juonut puhdasta vettä.
7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Kuljen mieluummin kävellen tai pyörällä kuin autolla jos mahdollista
Kuljen mieluummin junalla tai bussilla kuin autolla tai lentokoneella jos mahdollista
Tiedän, mistä sähkö tulee
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä
säällisiä työpaikkoja.
Tiedän minkälaista työtä vanhempani tekevät.
Tiedän, minkälaisia sääntöjä aikuisten työskentelyyn liittyy.
9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
Tiedän jonkun yrityksen, joka tuottaa ympäristöystävällisiä ja kestäviä tavaroita.
10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
Olen leikkinyt tai viettänyt aikaa jostakin toisesta maasta kotoisin olevan ihmisen kanssa.
11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
Kotini lähiympäristö on mielestäni turvallinen.
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
Saan käydä kaupassa perheeni kanssa.
Muistan miettiä, tarvitsenko oikeasti asiaa, jonka haluaisin ostaa.
13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
Kotonani on keskusteltu ilmastoon liittyvistä asioista.
14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
En ole koskaan heittänyt vessanpönttöön muuta kuin vessapaperia ja omia
vessatuotoksiani.
15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä;
edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja
luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
Olen auttanut hätään joutunutta eläintä tai kasvia. /Olen osallistunut vieraslajien torjuntaan.
Olen käynyt retkellä jollain luonnonsuojelualueella. /Kotini lähellä on luontoa, jossa voi käydä vaikka leikkimässä.
16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja
vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
Olen joskus mennyt kiusatun tueksi ikävässä tilanteessa.
17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Haluaisin tehdä jotakin hyvää ympäristön tai toisten ihmisten auttamiseksi.

