
 
 
 

                   

 

Timantti 

Kesto: 30 min  

Osallistujamäärä: 4+  

Tarvikkeet: rauhantavoitekortit (seuraavalla sivulla) 

Tavoite: Harjoitus tutustuttaa YK:n Agenda2030:n rauhaan liittyviin kestävän kehityksen tavoittei-

siin. Tavoitteena on saada osallistujat huomaamaan, että rauha on monenlaisiin yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin liittyvä asia, ja että eri tavoitteiden tärkeysjärjestykseen asettaminen on lähes mahdo-

tonta.  

Harjoituksen kulku: 

Osallistujat jakautuvat 3–5 hengen ryhmiin. Joka ryhmälle jaetaan YK:n Agenda 2030:n kohdan 16 

rauhantavoitteet sisältävät kortit. Ryhmät valitsevat korteista yhdeksän tärkeintä ja asettavat kortit 

timanttikuvioon: Ylimmäksi tulee tärkein tavoite, seuraavalle riville kaksi seuraavaa, keskenään 

yhtä tärkeää, muttei ihan ylimmän tasoista tavoitetta, kolmannelle riville kolme seuraavaksi tär-

keintä, neljännelle kaksi ja viidennelle yksi. Tavoitteita jää myös kokonaan timantin ulkopuolelle. 

Harjoituksen alussa on hyvä mainita, ettei tehtävälle ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.  

Ohjaajana sinun kannattaa perehtyä tavoitteisiin etukäteen ja olla valmis antamaan esimerkkejä ja 

selittämään vaikeita käsitteitä erityisesti, jos osallistujat ovat kovin nuoria. 

Timantin kokoamiseen varataan aikaa 15 minuuttia. Ryhmät asettavat valmiit timanttinsa kaikkien 

nähtäväksi ja perustelevat valintansa.  

Harjoitusta purettaessa kannattaa kysyä, miltä harjoitus tuntui, oliko valitseminen vaikeaa, haasta-

vaa, helppoa jne. Voit muistuttaa osallistujia siitä, että kaikki YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet edis-

tämään tavoitteita ja kysyä, missä asioissa Suomella olisi petrattavaa. Pyri saamaan osallistujat 

huomaamaan, miten eri tavoitteet nivoutuvat toisiinsa. 

HUOM! YK:n Kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita on yhteensä 17, ja timanttiharjoitus toi-

mii hyvin myös niillä. Tavoitteet löytyvät YK:n virallisilta nettisivuilta taulukkona, joka on helppo tu-

lostaa korteiksi.  

Timantti-harjoitus on julkaistu Kirkon Ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemakerin Rauhan teki-

jät -materiaalissa, josta löytyy tietoa, toiminnallisia harjoitteita sekä hartauksia rauhateemasta. 

 

  

https://img.materialbank.net/NiboWEB/kirkonulkomaanapu/showCartPublicContent.do?uuid=12589581&random=479892&lang=fi
https://img.materialbank.net/NiboWEB/kirkonulkomaanapu/showCartPublicContent.do?uuid=12589581&random=479892&lang=fi


 
 
 

                   

 

16.1. Kaiken väkivallan ja väkivaltaisten 
kuolemantapausten vähentäminen  
 

16.7. Sen varmistaminen, että päätöksen-
teko ottaa kaikki huomioon ja kaikki  
saavat osallistua siihen  
 

16.2. Lasten pahoinpitelyn, hyväksikäy-
tön, ihmiskaupan ja kiduttamisen lopetta-
minen  
 

16.8. Kehitysmaiden osallistumisen laa-
jentaminen ja vaikutusvallan lisääminen 
kansainvälisessä päätöksenteossa  
 

16.3. Kaikille lain edessä oikeudenmukai-
sen kohtelun varmistaminen  
 

16.9. Kaikille laillisen henkilöllisyyden  
takaaminen  
 

16.4. Laittoman asekaupan, veronkierron, 
rahanpesun, varastetun tavaran kaupan ja 
järjestäytyneen rikollisuuden vähentämi-
nen  
 

 
16.10. Julkisen tiedonsaannin ja kaikkien 
perusvapauksien takaaminen  
 

16.5. Korruption ja lahjonnan  
vähentäminen  
 

16.a. Väkivallan ehkäisy ja terrorismin ja 
rikollisuuden torjuminen  
 

16.6. Päätöksenteon ja valtaapitävien  
toimien vastuullisuuden ja avoimuuden 
varmistaminen  
 

16.b. Syrjinnän vastaisten lakien ja  
kestävän kehityksen käytäntöjen  
paneminen täytäntöön 
 

 

 


