
 
 

VASTAUKSET 17 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA -VALOKUVANÄYTTELYN 
KYSYMYKSIIN 

 
TAVOITE 1: 
  
TEHTÄVÄ: Missä mali sijaitsee? 
 
Katso lisätietoa Malista: www.globalis.fi 

PÄÄKAUPUNKI: Bamako  

ETNISET RYHMÄT: mandé-kansat 50 % (bambarat, madinkat, soninket), fulbet 17 %, voltalaiset 12 
%, songhait 6 %, tuaregit ja maurit 10 %, muut 5 %  

KIELI: virallinen kieli ranska, bambara 46 %, lukuisia afrikkalaisia kieliä  

USKONTO: islam 94,8 %, kristinusko 2,4 %, animismi 2%  

VÄKILUKU: 16 258 587 

 

    

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.globalis.fi/


 

TAVOITE 2: 

TEHTÄVÄ:  

Ruotsin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Zlatan Ibrahimović, pelasi vuonna 2015 Ranskan jalkapalloliigan 

pelissä 50 nälkää näkevän ihmisen nimi ihoonsa tatuoituna.  Kampanja oli osa YK:n alaisen Maailman 

ruokaohjelman (WFP) kampanjaa” 805 million names” taistelussa nälkää vastaan. 

Jokaisella maailman 805 miljoonalla nälkää näkevällä on nimi, ääni ja oma tarina jaettavana.  
 
Kirjoita yksi valitsemasi nimi käteesi muistuttamaan, että maailmassa tulee edistää vastuullisia ja 
ympäristöystävällisiä ruoantuotantotapoja, jotta mahdollisimman moni saisi terveellistä ja ravinteikasta 
ruokaa. 
 
TAVOITE 3: 

TEHTÄVÄT:  

1. Tiedätkö, montako rokotetta sinä olet saanut? 

2. Montako lasta pelastetaan rokotteiden avulla vuosittain?  
3. Mitä muita asioita kuuluu terveelliseen elämään?  

VASTAUKSET: 

1. Suomessa rokotetaan seuraavia tauteja vastaan: 

· Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko 

· Rotavirusripuli 
· Aivokalvontulehdus 

· Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio ja Hib-taudit 

· Kohdunkaulan syöpä 

2. Rokotukset pelastavat miljoonien lasten hengen vuosittain. Esimerkiksi maailman 
tuhkarokkokuolemat ovat laskeneet 78 prosenttia vuodesta 2000. Vuonna 2012 ihmisiä menehtyi 
tuhkarokkoon 122 000. UNICEF korostaa rokotusohjelmien jatkuvuuden tärkeyttä. Tuhkarokko on 
erittäin helposti tarttuva tulehdustauti, ja edelleen yksi merkittävimmistä lapsikuolleisuuden 
aiheuttajista kehitysmaissa (Unicef).  

3. Terveyden ja hyvinvoinnin tavoite pyrkii edistämään terveellistä elämää koko maailmassa: 
· Henkistä terveyttä ja hyvinvointia 

· Terveydenhuoltopalveluja, lääkkeitä ja rokotuksia kaikille 

· Tehostaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden ja alkoholin, väärinkäytön ehkäiseminen ja 
hoito 

· Liikenneturvallisuutta 

· Äitiysterveyttä – raskauden ja synnytyksen aikana 

· Pääsyä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluiden pariin 
 

TAVOITE 4: 

 

TEHTÄVÄT: 

• Kuvan afganistanilaiset tytöt ovat päässeet kouluun, mutta tytöt eivät pääse kaikkialla kouluun. 

Miksi näin on?  



• Miksi tyttöjen koulunkäyntiä tulisi kannustaa? Minkälaisia mahdollisuuksia kuvan tytöillä on 

tulevaisuudessa, koska ovat saaneet koulutusta?  

• Mihin muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin hyvä koulutus liittyy? Vedä viivat niiden tavoitteiden 

välille, joihin koulutus liittyy.  

• Keksi esimerkkejä omasta elämästäsi, milloin tänään olet tarvinnut lukutaitoa?  

VASTAUKSET: 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään, että koulutus on kaikkien lapsien oikeus. 

Koulutus antaa mahdollisuuden yhteiskunnan rakentamiseen ja päätöksentekoon osallistumisen. On vaikea 
osallistua ja vaikuttaa asioihin, jos ei osaa esimerkiksi lukea tai laskea. Koulussa lapsi oppii paitsi lukemaan 
ja laskemaan, myös huolehtimaan itsestään. 

Monissa maissa tyttöjen koulutukseen ei vielä panosteta tarpeeksi ja tytöt kärsivät poikia useammin 
aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja hiv/aidsista. 
Tyttöjen kouluttaminen tutkitusti vähentää syntyvyyttä ja on todennäköisempää, että heidän lapsensa 
käyvät myös koulua. Koulu antaa suojan kaikenlaista hyväksikäyttöä vastaan. Oma toimeentulo antaa 
tytöille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja omia unelmiaan. Sijoittaminen tyttöjen koulutukseen parantaa 
koko perheen mahdollisuuksia ja elinolosuhteita. 

 

TAVOITE 5: 

TEHTÄVÄT: 

1. Montako prosenttia Suomen eduskuntaan valituista kansanedustajista on naisia? 
2. Arvaa, minkä maan parlamentissa on eniten naisia 63,8 %? 

VASTAUKSET: 
1. 83 naista, Suomen nykyisessä eduskunnassa 41,5 % kansanedustajista on naisia.  

2. Naisvaltaisimmat parlamentit vuonna 2016 
Yllättivätkö vastaukset?  
  

    Edustajien määrä  Naisedustajien 
määrä  

Naisedustajien %-
osuus  

1.  Ruanda  80  51  63,8  

2.  Bolivia  130  69  53,1  

3.  Kuuba  612  299  48,9  

4.  Seychellit  32  14  43,8  

5.  Ruotsi  349  152  43,6  

6.  Senegal  150  64  42,7  

7.  Meksiko  498  211  42,4  

8.  Etelä-Afrikka  400  168  42,0  

9.  Ecuador  137  57  41,6  

10.  Suomi  200  83  41,5  

   
Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-
aanioikeus-110-vuotta/Sivut/naiset-kansanedustajina.aspx 
 
 
 

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioikeus-110-vuotta/Sivut/naiset-kansanedustajina.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/historia/naisten-aanioikeus-110-vuotta/Sivut/naiset-kansanedustajina.aspx


 
TAVOITE 6: 
TEHTÄVÄT: 

1. Mitä valokuvan nainen tekee?  

2. Miten kuvan keksintö auttaa naisen elämää? Mitä muuta nainen pystyy nyt tekemään eli mitkä 

muut kestävän kehityksen tavoitteet voivat toteutua naisen elämässä tämän keksinnön myötä? 

VASTAUKSET: 
1. Kuljettaa vettä 
2. Veden saanti auttaa kaikkien muidenkin tavoitteiden toteutumista, joko suoraan tai välillisesti. 

Vedensaanti ja sanitaatio ovat suorassa yhteydessä terveyteen, köyhyyteen ja ruoantuotantoon ja 
siten mm. kestäviin kaupunkeihin ja puhtaaseen energiaan. Vedensaanti voi aiheuttaa konflikteja 
erityisesti kuivilla tai saastuneilla alueilla. Lisäksi kehitysmaissa usein tytöt joutuvat hakemaan vettä 
pitkienkin matkojen takaa, joten heillä ei ole aikaa koulunkäyntiin. 

 
TAVOITE 7: 
TEHTÄVÄT: 

1. Minkälaisia uusiutuvan energian muotoja tiedät? 
2. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöön voi liittyvä haasteita. Liikenteen biopolttoaineiden 

valmistukseen kasvatetaan erityisesti maissia, sokeriruokoa ja öljypalmua. Mitä ongelmia näiden 
kasvien viljelystä voi seurata? 

VASTAUKSET: 

1. Auringon valo, tuulivoima, virtaava vesi, ilman ja maan lämpö, biopolttoaineet, biokaasu. 
2. Viljely kuluttaa paljon energiaa ja vettä, viljelyksiä laajennetaan samalla tuhoten muuta luontoa, 

sademetsiä ja monien eläinten asuinalueita. 

TAVOITE 8: 

TEHTÄVÄT: 
 

1. Listaa, mitä muita kestävän kehityksen tavoitteita tämä tavoite toteuduttuaan edistää? 

2. Keksi ammatti, minkä koneet, robotit tai tekoäly voivat korvata tulevaisuudessa.  

3. Minkälaisia taitoja sinä tarvitset vuonna 2030? 

VASTAUKSET: 
1. Tämäkin tavoite auttaa suoraan tai välillisesti kaikkien muiden tavoitteiden toteutumista. 

Talouskasvun pitää kuitenkin olla kestävällä pohjalla ja ottaa huomioon luonnonvarojen kestävän 
käytön sekä resurssitehokkuuden. Innovaatiot, uudet teknologiat, säällisen työn löytyminen kaikille, 
myös nuorille ja vammaisille, työelämän oikeudet ovat tämän tavoitteen keskiössä. 

 
TAVOITE 9: 

TEHTÄVÄT: 

1. Montako turbiinia näet kuvassa?  

2. Arvaatko, millä maalla on eniten tuulivoimasta saatavaa kapasiteettia eli tuotantokykyä? 

3. Mikä toinen näyttelyn tavoite tukee hyvää infrastruktuuria? 
VASTAUKSET: 
1. 20 

2. Kiina 

3. Esimerkiksi tavoite 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt 



TAVOITE 10: 

TEHTÄVÄT:  

1. Mitä tarkoittaa YK:n periaate ”Ketään ei jätetä”? 

a. Päätöksenteossa huomioidaan kaikki ihmiset sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, 

alkuperästä tai uskonnosta riippumatta. 

b. Kaikille annetaan yhtä paljon rahaa. 

c. Hoidamme ensin omat asiamme kuntoon ja autamme sitten muita. 

d. Kaikilla on samat oikeudet hyvään ja kestävään tulevaisuuteen.  

e. Voimme kaikki saada hyvän tulevaisuuden toisiamme tukemalla. 

2. Miten sinä voisit ehkäistä eriarvoisuutta omassa elämässäsi? 

VASTAUKSET: 

Oikea vastaus a, d ja e. 

 

TAVOITE 11: 
TEHTÄVÄT: 

1. Mieti itseksesi tai keskustele kaverisi kanssa, minkälainen on mielestäsi viihtyisä asuinympäristö? 

Mitä asioita toivoisit siellä olevan? 

2. Minkälainen olisi unelmiesi puisto? 

TAVOITE 12: 
TEHTÄVÄT: 

1. Montako maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat yhtä paljon kuin 

suomalaiset? 

2. On mahdollista laskea maailman ylikulutuspäivä eli päivä, milloin laskennallisesti ihmisen 

ekologinen jalanjälki ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä 

kasvihuonepäästöjä.  WWF:n mukaan tämä luku aikaistuu vuosittain ja vuonna 2017 me 

suomalaiset kulutimme luonnonvarat jo kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, jotka pitäisi riittää 

koko vuodelle.  

Mitkä kolme asiaa ovat kolme suurinta ylikulutuksen aiheuttajaa? 

3. Mitä muita tapoja keksit edistää kestävää kulutusta omassa elämässäsi? 

VASTAUKSET: 

1. Kolme maapalloa. 
2. Liikenne, energia ja liha ovat suurimpia ylikulutuksen syitä. 

 

TAVOITE 13: 

TEHTÄVÄT: 

1. Kuvassa juhlitaan Pariisin ilmastosopimuksen syntyä vuonna 2015. Miten sinä voisit vaikuttaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen? Valitse ja keksi lisää vaihtoehtoja. 



  a) Syödä enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa. 

 b) Ehdottaa tuuli- ja aurinkoenergian käyttöä. 

  c) Pyöräillä, kävellä tai käyttää useimmin julkista liikennettä. 

d) Keksi oma ilmastotekosi ja kirjoita se paperiin. 

2. Valitse näyttelystä vähintään kaksi muuta tavoitetta, mihin ilmastonmuutos vaikuttaa? 

 

TAVOITE 14: 
TEHTÄVÄT: 

1) Kuinka suuri osa maapallon pinta-alasta on vettä? 

a) 75% 

b) 90% 

c) 50% 

2) Muovijäte on vakava uhka, sillä se hajoaa erittäin hitaasti mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi ja 

kulkeutuu ravintoketjun kautta eläimiin ja ihmisiin. Tällä hetkellä kaikkien viiden valtameren pinta 

on 88-prosenttisesti mikromuovien peittämä.  Mikromuovin siivoaminen on hankalaa ja kallista, 

joten ensisijaisesti tulisi välttää muovin käyttöä ja sen joutumista meriin. 

Valitse tavarat, joista ei voi tulla mikromuoviroskaa. 

          
VASTAUKSET: 

1. Vastaus a) 75% 

2. Kaikissa muissa tuotteissa paitsi lasissa voi olla muovia. Muovia löytyy monista tekstiileistä, kuten 
fleecestä sekä kosmetiikkatuotteista esimerkiksi kuorintavoiteista. 



 

TAVOITE 15: 
TEHTÄVÄT: 

1. Kansallispuistot ovat luonnonsuojelualueita, jotka ovat kaikille avoimia upeita luonnon omia 

nähtävyyksiä. Tiedätkö montako kansallispuistoa Suomessa on? 
2. Tiedätkö yhtään uhanalaista lajia Suomessa? 

VASTAUKSET: 

1. 40 

2. Saimaannorppa, valkoselkätikka, susi, naali, hömötiainen 

 

TAVOITE 16: 
TEHTÄVÄT: 

1. Rauhanrakentamiseen tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja ja avointa asennetta. Muistatko kuka 

suomalainen on saanut arvostetun Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008?  

2. YK:lla on maailmanlaajuisesti tällä hetkellä 15 rauhanturvaamisoperaatiota. Myös naiset voivat olla 

rauhanturvaajia. Suomen Rauhanturvaajaliitto valitsi Tarja Raappanan vuoden 2017 

rauhanturvaajaksi. Mikä on YK:n rauhanturvaajien tärkein tehtävä? 

VASTAUKSET: 

1. Martti Ahtisaari  
2. Rauhanturvaaminen on sananmukaisesti riitojen rauhanomaista selvittelyä. 

Sotilastarkkailijaoperaatio varmistaa tulitauon pitävyyttä kriisien jälkeen tai YK:n tunnuksin toimivia 
joukkoja lähetetään kahden aselepoon päätyneen osapuolen joukkojen väliselle 
puskurivyöhykkeelle varmistamaan tulitauon pitävyys. 

 

TAVOITE 17: 

TEHTÄVÄT: 

1. Tiedätkö, miksi Yhdistyneet kansakunnat eli YK on perustettu ja mitä se tekee? 

2. Tämän näyttelyn valokuvat kuvaavat kestävän kehityksen 17 tavoitetta, jotka koskettavat koko 

maailmaa. Milloin nämä tavoitteet tulisi saavuttaa? 

VASTAUKSET: 

1. YK perustettiin edistämään valtioiden välistä yhteistyötä toisen maailmansodan jälkeen. YK:ssa 
sovitaan yhteisesti maailman pelisäännöistä ja tehdään sopimuksia, jotka liittyvät rauhan, kestävän 
kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseen, esimerkiksi Agenda 2030 – 17 kestävän kehityksen 
tavoitetta. Toisin sanoen asioihin, jotka koskettavat meitä kaikkia.  

2. Vuonna 2030. 


