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parent guide

Kansainvälinen Ystävyyden päivä korostaa ystävyyden 
voimaa ja tärkeyttä – aivan kuten My Little Ponyn 
hahmot.  Tiesitkö, että kukin poni edustaa yhtä 
harmonian elementtiä, joiden avulla lapsesta voi tulla 
hyvä ystävä? Pinkie Pie edustaa naurua, Fluttershy 
edustaa lempeyttä, Applejack edustaa rehellisyyttä, 
Rainbow Dash edustaa uskollisuutta, Rarity edustaa 
anteliaisuutta ja Twilight Sparkle edustaa ystävyyden 
taikaa!

Nämä elementit ovat avainasemassa, jotta nuorista kasvaa 
vahvoja, huolehtivia ja empaattisia ihmisiä, jotka voivat jakaa 
omastaan ystävilleen ja yhteisöilleen.  

Tutkimukset viittaavat siihen, että jo varhaisessa vaiheessa 
lapsella on empatian, huolenpidon ja myötätunnon ituja, mutta 
että lapset tarvitsevat aikuisten apua kasvaakseen 
huolehtiviksi, eettisiksi ihmisiksi. Vapaaehtoistyö on 
käytännöllinen, helppo ja hauska tapa auttaa lastasi 
harjoittamaan huolenpitoa, antamista ja ystävyyttä.

Sen avulla voit opettaa lapsellesi, miksi on tärkeää auttaa 
toisia ja miten lapsesi voi muuttaa asioita. 
Vapaaehtoistoiminta on hyödyllistä lapsellesi hänen 
kasvaessaan. Vapaaehtoistyötä tekevien nuorten on 
todettu osoittavan suurempaa keskinäistä kunnioitusta, 
johtamistaitoja sekä kansalaisuuden ymmärtämistä, jotka 
voivat siirtyä aikuisuuteen saakka.

Kun lapsesi on toteuttanut projektinsa, kerro siitä meille! 
Julkaistuaan kuvan ja lyhyen kertomuksen lapsesi saa My 
Little Pony -julisteen!

Käy sivustossa generationOn.org/mlp katsomassa 
lisätietoja ja jakamassa kertomuksesi.

Juhlistaaksenne kansainvälistä Ystävyyden päivää 30. heinäkuuta voit auttaa lastasi 
tekemään osansa maailman hyväksi ystävyyden ja hyväntekeväisyyden avulla.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Lukuehdotuksia:
A Home for Nathan, kirjoittanut Finn Rizer 
Tämä tarina seuraa nuoren hylätyn kissan elämää, kun sitä hoidetaan eläinten 
turvakodissa. Lopulta se adoptoidaan hyvään kotiin. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair, kirjoittanut G.M. Berrow 
Tässä kirjassa Fluttershy hämmästyy kuullessaan, että hänen lemmikkikaninsa haluaa 
osallistua vuosittaiseen paimennuskilpailuun. Fluttershy lupaa valmentaa sitä, mutta 
heidän ensimmäinen harjoituksensa on katastrofi. Epäonnistumista pelkäävä 
Fluttershy ei halua jatkaa, kunnes kaikki hänen ystävänsä tuovat jotain erityistä 
auttaakseen. Tämä tarina opettaa lapsille ystävien ja lemmikkien auttamisesta, kun 
he sitä eniten tarvitsevat.
3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

Keskusteluideoita
Käytä näitä keskustelun aloituksia 
auttaaksesi lastasi saamaan paremman 
käsityksen ongelmasta.
  Millä tavoin voisit auttaa eläimiä, 

jotka ovat eksyksissä tai hylättyjä?

 ja tarjota niille koti? 
     

    
  

 Miksi on tärkeää auttaa suojelemaan eläimiä 

Mitä muuta voimme tehdä auttaaksemme?
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Fluttershylla on lempeä sydän ja ainutlaatuinen kyky 
tulla toimeen eläinten kanssa. Hänen lempeytensä ja 
vilpittömyytensä lumoaa kaikki eläimet pienistä metsän 
olennoista aina vahvoihin myyttisiin petoihin. 
Fluttershyn tavoin lapsesi ja hänen ystävänsä voivat olla 
ystävällisiä eläimille valmistamalla Adoptoi minut- tai 
Rakasta minua -huiveja turvakotien eläimille! 

Tiesitkö?
Eläimet ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Jotkut eläimet, kuten 
koirat, auttavat näkörajoitteisia ihmisiä elämään itsenäistä 
elämää. Parkinsonin taudista kärsivät ihmiset voivat käyttää 
minihevosia vetämään pyörätuoleja. Ja tietenkin lemmikit 
ovat tärkeitä perheenjäseniä ja jopa parhaimpia ystäviä. Mutta 
tiesitkö, että jotkut eläimet tarvitsevat apua, koska ne ovat 
eksyksissä, hylättyjä tai niillä ei koskaan ole ollut kotia? Vain 
yksi kymmenestä syntyvästä koirasta löytää pysyvän kodin. 
Eläinten turvakodit tarjoavat ruokaa, suojaa ja hoivaa. Ne 
myös auttavat eläimiä löytämään uuden kodin.

Eläinten hyvinvointi

Mitä lapsesi 
oppii

• Miten auttaa eläimiä
varsinkin niitä joilla ei ole kotia 

• Kuinka ottaa hyvän tekeminen
jokapäiväiseksi tavaksi

Ketä 
autatte

• Kodittomia eläimiä tai omia 
lemmikkejänne! 



Turvakotien eläimet tarvitsevat apuasi! Tee 
koristeellinen Adoptoi minut- tai Rakasta minua -huivi 
turvakodissa asuvalle koiralle tai kissalle. Eikö kotisi 
lähellä ole eläinten turvakotia? Tee Rakasta minua -huivi 
oman elämäsi karvaiselle ystävälle!

Mitä tarvitset:
• Huiveja

• Kangastusseja

• Fluttershy stencil

Toimenpiteet:
• Soita aikuisen avustuksella paikalliseen eläinten turvakotiin ja 

kysy heiltä, kuinka monta huivia he tarvitsevat. Koristele 
ystäviesi kanssa huivit kangastusseilla. Kirjoita niihin Adoptoi 
minut tai Rakasta minua.

• Lahjoita huivit yhdessä aikuisen ja ystäviesi kanssa paikalliselle 
eläinten turvakodille. Mikäli kotisi lähellä ei ole turvakotia, 
anna Rakasta minua -huivi omalle karvaiselle ystävällesi. 

MIKÄ ON GENERATIONON?

generationOn on Points of Lightin nuorten palveluosasto, joka innostaa 
lapsia ja nuoria antamaan panoksensa ja muuttamaan maailmaa. 
generationOn inspiroi, varustaa ja aktivoi satojatuhansia lapsia ja nuoria 
vuosittain toimimaan hyväntekeväisyyden, oppimisen ja nuorten 
johtajuushankkeiden parissa. Se myös tarjoaa työkaluja ja resursseja lapsille, 
nuorille, perheille, nuorisotyöntekijöille ja kasvattajille auttaakseen lapsia 
muuttamaan maailmaa ja itseään hyväntekeväisyyden keinoin. Lisätietoja on 
osoitteessa www.generationon.org

Huiveja

Kangastusseja

fluttershystencil

Tee Adoptoi minut -huivi




