YSTÄVYYSOTTELU
KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE
teemat:

Kohderyhmä: 7 +
Kesto: 20 min
Mitä: jalkapallo-ottelu
Välineet: pallo, tötsät
Kuvaus: ystävyysottelu kestävän kehityksen “puhtaan veden ja sanitaation”

sekä “edullisen ja puhtaan energian” puolesta. toinen joukkue edustaa toista tavoitetta, toinen toista. jalkapallo-ottelussa korostetaan nimenomaan
ystävyysottelun teemaa, sillä tavoitteisiin päästään vain kumppanuudella ja
yhteistyöllä!

Vettä voi säästää seuraavin toimenpitein:
1. Korjaa vuotavat hanat. Vaikka vettä tippuisi vain vähän, kuluu sitä hukkaan jopa 500 litraa viikossa.
2. Pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita. Vältä tarpeetonta esipesua ja valitse oikea pesuohjelma.
3. Peseytyessä (mukaan lukien hampaidenpesu) sulje vesihana aina kun et tarvitse vettä.
4. Käy mieluummin suihkussa kuin kylvyssä. Peseydy nopeasti.
5. Keitä teevettä ja kahvia vain sen verran kuin tarvitset.
6. Muista, että suomalainen hanavesi on juomakelpoista. Pullovettä ei tarvita.
Jokainen voi osallistua kestävän kehityksen edistämiseen omilla valinnoillaan, kuten kuluttamalla kestävästi sekä levittämällä tietoa tavoitteista ja vaatimalla päättäjiltä keinoja paremman tulevaisuuden puolesta.
Yhteistyöllä ja kumppanuudella luomme paremman ja kestävämmän maailman!

Tunnin Tavoitteet:
1.Fyysiset ja Taidolliset: jalkapallossa silmä – jalka -koordinaation kehitty-

minen / fyysisen kunnon ja kestävyyden kehittyminen

2.Tiedolliset: tiedon lisääminen Kestävän Kehityksen tavoitteista: edullista ja
puhdasta energiaa / puhdas vesi ja sanitaatio / yhteistyö ja kumppanuus

3.Sosiaaliset ja Emotionaaliset: ryhmässä toimiminen / yhteisöllisyys / haus-

kan pito

OHJEET:
Ystävyysottelu-teemainen jalkapallopeli, jossa toinen joukkue pelaa kestävän kehityksen tavoite 6. “Puhdasta
vettä ja sanitaatiota” puolesta ja toinen joukkue pelaa tavoite 7. “Edullista ja puhdasta energiaa” puolesta.
Ottelu käydään yhteistyön ja kumppanuuden arvoja vaalien (tavoite 17.).
Jaetaan joukko kahteen joukkueeseen: “Puhdas vesi” ja “Puhdas energia”. Ottelu käydään tavallisen
jalkapallon säännöillä. Tärkeintä on painottaa ystävyysottelun teemaa ja minkä puolesta joukkueet pelaavat.
Alla ohjeistus pelin alkuintroon sekä pelin jälkeen käytävään loppukeskusteluun.
ALKUINTRO:
“Yhteistyötä ja kumppanuutta tarvitaan kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puhtaan
veden ja sanitaation sekä puhtaan ja edullisen energian takaaminen kaikille on elämän perustarpeita.
Vedenpuute haittaa elämää yli 40 prosentilla maailman väestöstä ja luvun odotetaan nousevan entisestään ilmastonmuutoksesta aiheutuvan maapallon keskilämpötilan kohoamisen takia. 1,2 miljardia ihmistä
elää ilman sähköä. Jokapäiväinen elämämme on riippuvaista luotettavista ja edullisista energiapalveluista.
Ilman energiaa asiat eivät toimi sujuvasti eikä kehitys ole oikeudenmukaista. Maapallomme tulevaisuuden
kannalta energian lähteiden pitää olla kestäviä!
Jotta nämä perustarpeet saadaan taattua kaikille, tarvitaan yhteistyötä ja kumppanuutta. Näiden
tavoitteiden puolesta pelaamme tänään!”

HARJOITTEEN PURKU:

Kun peli on pelattu loppuun, lyödään lopuksi vielä kättä vastustajajoukkueen kanssa yhteistyön ja kumppanuuden merkiksi. Loppuringissä keskustellaan, mitä kukin voi tehdä puhtaan veden ja energian tavoitteiden
saavuttamiseksi ja mikä merkitys yhteistyöllä ja kumppanuudella on kestävän kehityksen toteuttamiselle.
Vinkit kestävälle energian ja veden kulutukselle:
Näin kulutat energiaa kestävästi:
1. Vaihda vihreään sähköön.
2. Liiku pyöräillen tai jalan tai edes suosien julkista liikennettä yksityisautoilun sijaan.
3. Lomalle lähdettäessä lentoloman vaihtaminen junalomaan on ympäristöystävällinen teko, sillä
lentämisen hiilijalanjälki on todella suuri.
KESTÄVÄN KEHITYKSEN LIIKUNTAHARJOITTEET

