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HANNA NIITTYMÄKI  

Rauhankasvatus on hieno sana, jota ei ole 
syytä hylätä, vaikka se ei ole ollutkaan muodissa sitten 

1980-luvun. Sitä paitsi jokaisen meistä on hyvä harjoittaa
 rauhankasvatusta aina kun tilaisuus tarjoutuu. 

Kätilönä Rauhankasvatusneuvolan juttusarjassa toimiva 
opettaja Hanna Niittymäki työskentelee 

Rauhankasvatusinstituutissa.

Huom: Jos tätä lukiessasi 
vatsasi on täynnä, etkä 

palele, et luultavasti ole köyhä 
tämän tavoitteen mittapuulla. 
Voisitko harkita kulutusvalinto-
jasi, jotta myös raaka-aineiden 
tuottajat saisivat reilun osuuden?

Miten sinun ruokavaliosi 
voisi vaikuttaa ruuan 

riittävyyteen koko maailman 
ihmisille?

Jos olet itse terve ja 
hyvinvoiva, niin voitko 

vaikuttaa vaikkapa lähelläsi 
asuvien vanhusten hyvinvointiin?

Suomessa kaikki lapset 
pääsevät kouluun. Voitko 

vaikuttaa siihen, että muuallakin 
olisi näin?

Osaatko arvioida omien 
tai vaikkapa työnantajasi 

toimien sukupuolivaikutuksia?
Maailmassa on pulaa 
puhtaasta vedestä. Ethän 

käytä sitä yli oman osuutesi?
Millainen sähkösopimus 
sinulla on?
Tiedätkö, miten käyttä-
mäsi tekstiilit on tuotettu?
Käytätkö jotain uutta 
kestävää innovaatiota? 

Kerro siitä muillekin.

Tutki eriarvoistavia 
rakenteita omissa 

toimintaympäristöissäsi. Voiko 
esimerkiksi omiin harrastuksiisi 
osallistua sukupuoleen, kykyihin 
tai ikään katsomatta?

Miten oman asuinympäris-
tösi ekologisuutta tai 

inhimillisyyttä voisi lisätä?
Kuinka paljon kulutat 
kierrätettyä, kuinka paljon 

uutta?
Ilmasto lämpenee. Siihen 
vaikuttaa esimerkiksi se 

mitä syömme, miten asumme ja 
miten liikumme.

Syötkö meren antimia? 
Jos, niin miten pyydettyjä?
Voisiko naapurustonne 
toimia jotenkin oman 

asuinalueenne luonnon moni-
muotoisuuden säilyttämiseksi?

Ihmisten yhdenvertaisuus 
ja osallisuus lisää rauhaa. 

Jos näet yhteiskunnassa 
epäoikeudenmukaisuutta, puutu 
siihen!

Muista, että meillä on vain 
yksi yhteinen planeetta. 

Se säilyy elinkelpoisena yhteis-
työllä!

Neuvolantäti suosittelee TED 
Talks: How can we make the 
world a better place by 2030 
(tekstitys myös suomeksi).

AGENDA 2030

Mikä on sinun AGENDASI vuodelle 2018? 
Syyskuussa 2015 YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa hyväksyttiin 17 kestävän kehityksen tavoitetta eli Agenda 2030. Agenda ta-
voittelee lyhyesti sanottuna äärimmäisen köyhyyden poistamista, tasa-arvoisuuden lisääntymistä ja ilmastonmuutoksen pysäyttä-
mistä. Nämä tavoitteet ovat UNIVERSAALEJA eli kuuluvat meille kaikille: valtioille, kunnille, yrityksille, kouluille, sinulle ja minulle.

Koska ihminen on eliökunnan luovin otus, ehdotan, että alat välittömästi suunnitella uudenvuodenlupauksia, joilla 
henkilökohtaisesti tavoittelet maailmanparannusta vuoteen 2030 mennessä. Vinkkinä voin mainita, että talouskasvu ei tutkitusti 
enää edistä edellä mainittuja tavoitteita. 
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