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

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 ihmisiksi1. Vapaaehtoistyö on käytännöllinen, helppo 
ja hauska tapa auttaa lastasi harjoittamaan huolenpitoa, 
antamista ja ystävyyttä. Sen avulla voit opettaa lapsellesi, miksi

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

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 saakka2.

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.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

Pinkie Pie – 
Vanhempien opas



Keskusteluideoita
Käytä näitä keskustelun aloituksia 
auttaaksesi lastasi saamaan paremman 
käsityksen ongelmasta.

  Millä tavoin voisit auttaa lapsia, 
joilla on nälkä? 

     Miksi on tärkeää auttaa lapsia, joilla ei ole 
tarpeeksi syötävää?

    
     Mitä muuta voimme tehdä auttaaksemme?
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Tiesitkö?
Noin 805 miljoonaa maapallon 7,3 miljardista ihmisestä eli 
joka yhdeksäs kärsi kroonisesta aliravitsemuksesta vuosina 
2012–2014. Heistä lähes kaikki eli 791 miljoonaa asuvat 
kehitysmaissa. Lapset, joilla ei ole tarpeeksi syötävää, 
sairastuvat useammin kuin muut lapset, ja heillä voi olla 
vaikeuksia keskittyä koulussa. 

Mitä lapsesi oppii 

• Miten auttaa nälkäisiä 
lapsia 

• Kuinka ottaa hyvän 
tekeminen 

jokapäiväiseksi tavaksi 

Ketä autatte

• Perheitä, joilla ei ole 
tarpeeksi ruokaa  

Lukuehdotuksia:
Stone Soup, kirjoittanut Jon J. Muth 
Kolme nälkäistä ja väsynyttä muukalaista kulkee kylän läpi. Katkeroituneet ja epäluuloiset ihmiset 
laittavat ruokansa piiloon ja sulkevat ikkunansa tiukasti. Sitten nokkelat vieraat ehdottavat keiton 
keittämistä kivistä. Ideasta kiinnostuneena kaikki tuovat jotain mitä heillä on, ja lopulta yhteistoimin 
heillä on kuninkaallekin sopiva juhlakattaus valmiina! Inspiroiva tarina kertoo, millainen voima on 
ihmisten yhteistoiminnalla. 

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! kirjoittanut G.M. Berrow 
Tässä kirjassa Pinkie Pie suunnittelee Ponyvilleen rokkikonserttia perheensä yritystoiminnan 
auttamiseksi, mutta hänen perheensä ei pidä ideasta. He haluaisivat hänen käyttäytyvän kerrankin 
vakavasti. Tämä tarina opettaa lapsille, kuinka tärkeää on pysyä myönteisenä ja olla ystävien apuna 
rankkoina aikoina.

Kaikkein hupsuin poni Pinkie Pie haluaa aina saada 
ystävänsä hymyilemään. Pinkie Pie tekee mitä vain, 
jotta hänen ystävillään olisi hyvä mieli ja vatsa täynnä. 
Hän saattaa leipoa, järjestää juhlat tai vaikkapa kertoa 
vitsejä! Joillain lapsilla ei ole tarpeeksi ruokaa. Pinkie 
Pien tavoin lapsesi ja hänen ystävänsä voivat piristää 
heidän päiväänsä keräämällä ruokaa lahjoitettavaksi 
puutteenalaisille perheille.

Nälkäongelma



• Puhtaita ostoskasseja tai muovipusseja

• Tarvikkeita esitteiden tekoon: tusseja, paperia, teippiä 
tai nitoja

• Paikka ruoan keräämistä varten 

Toimenpiteet
• Päätä, miten keräät ruokatavarat. Keräätkö ruokaa kotona, 

naapurustossasi, ystäviltäsi vai koulussa? 

• Koristele keräyslaatikot ja tee esitteitä sekä julisteita. Listaa 
keräyspäivät ja -paikat. Lataa avuksi tämä esitemalli.

• Teippaa tai niittaa esite jokaiseen keräyslaatikkoon. Pyydä 
ystäviäsi ja/tai naapureitasi jättämään ruokatavaransa sinun 
luoksesi tai vie laatikot yhdessä aikuisen kanssa 
keräyspisteisiin.

• Kerää täytetyt laatikot aikuisen ja ystäviesi avulla ja toimita ne 
paikalliseen väliaikaismajoitukseen tai ruokajakeluun.  

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

Puhtaita 
ostoskasseja tai 
muovipusseja

Paikka ruoan 
keräämistä 

varten

Tarvikkeita esitteiden 
tekoon: tusseja, paperia, 

teippiä tai nitoja

Kerää terveellisiä aamiaistarvikkeita, jotta perheet 
voivat aloittaa päivänsä terveellisellä aterialla!

Mitä tarvitset




