Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

Vaihe 1: Kerro yhdellä lauseella, mitä asiaa arvioidaan, esimerkiksi tarkoitusta tai tavoitetta.
Esimerkiksi: ”Meidän tavoitteemme on saada nuoret harrastamaan liikuntaa.” / ”Tarjoamme x-kohderyhmälle x-palvelua.” / ”Haluan kuluttaa vähemmän.”

Tutustu nyt YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja valitse yksi tavoite, joka parhaiten kuvaa kirjaamaasi tavoitetta tai tarkoitusta. Valitse myös 1-4 tavoite a, jotka tukevat valitsemasi tavoite a.

Valitse oikealta yksi
(1) päätavoite, joka
parhaiten kuvaa toimintasi
tarkoitusta. Täytä ruutu
kirjoi amalla numero.

Valitse myös 1-4
tavoite a, jotka tukevat
kirjoi amaasi tavoite a
tai tarkoitusta.

Vaihe 2: Väritä seuraavaksi alla olevaan taulukkoon näkemyksesi siitä, millä toiminnan tasolla (paikallinen, kansallinen vai kansainvälinen) mikäkin kestävän kehityksen ulottuvuus (taloudellinen ekologinen tai sosiokulttuurinen) toteutuu tai näkyy oman tavoitteesi tai
tarkoituksesi tapauksessa. Tämä auttaa hahmottamaan, millä tasolla kestävän kehityksen ulottuvuus toteutuu tarkoituksen tai tavoitteen näkökulmasta suhteessa toimintaympäistöön.

Paikallinen

Kansallinen

Kansainvälinen

Taloudellinen

Ekologinen

Sosiokulttuurinen
Voit myös käyttää eri värejä kuvaamaan positiivisia, neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi käyttämällä vihreää, oranssia ja punaista. Voit
myös tarkentaa lisäämällä sanoja, miten vaikutus ulottuvuuksien ja toimintatasojen välillä tapahtuu tai näkyy.

Vaihe 3: Valitse tärkeimmät päätavoitteen alatavoitteet, jotka kuvaavat yhdistyksesi tarkoitusta. Seuraavaksi lisää myös tukitavoitteiden
tärkeimmät alatavoitteet. Kolmantena lisää persikan värisen laatikkoon yhdistyksesi tarkoitusta parhaiten kuvaavat tavoitteet. Viimeiseksi
sanoita tavoitteet tavalla, joka yhdistää keskeiset kestävän kehityksen alatavoitteet ja yhdistyksen tavoitteet (1+1=1).
A. PääSDG:n tärkeimmät alatavoitteet.
Voit kirjoittaa alatavoitteen omin sanoin.

B. TukiSDG:n tärkeimmät
alatavoitteet.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)
Tavoite 1: Poistaa
köyhyys sen kaikissa
muodoissa kaikkialta

Tavoite 8: Edistää
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

Tavoite 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.

Tavoite 2: Poistaa
nälkä, saavuttaa
ruokaturva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.

Tavoite 9: Rakentaa
kestävää infrastruktuuria sekä edistää
kestävää teollisuutta
ja innovaatioita.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia
ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.

Tavoite 3: Taata
terveellinen elämä
ja hyvinvointi kaiken
ikäisille.

Tavoite 10: Vähentää
eriarvoisuutta maiden
sisällä ja niiden välillä.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän
kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoite 4: Taata
kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Tavoite 11: Taata
turvalliset ja kestävät
kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

Tavoite 5: Saavuttaa
sukupuolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia ja
mahdollisuuksia.

Tavoite 12: Varmistaa
kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Tavoite 6: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä
sanitaatio kaikille.

Tavoite 13: Toimia
kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen
vaikutuksia vastaan.

Tavoite 7: Varmistaa
edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille.

Tavoite 14: Säilyttää
meret ja merten tarjoamat luonnonvarat
sekä edistää niiden
kestävää käyttöä.

C. Mitä toimintoja teet / teette, jotta oma
tavoite tai tarkoitus (vaihe 1) toteutuu?

Vaihe 4: Määrittele konkreettiset ja toteutettavat toimenpiteet miten
aiot edistää kestävää kehitystä suhteessa yhdistävään toimintoon
(Vaihe 3 D).

Oivallukset ja ideat:

D. Uusi omaan toimintaan ja SDG-tavoitteisiin yhdistävä toiminto.
Tavoitteena on yhdistää oma tavoite/tarkoitus ja SDG alatavoite (1+1=1).

