Ystävyysjuhlia,
joilla on tarkoitus

OTA SELVÄÄ, MITEN VOIT YHDISTÄÄ LAPSESI JUHLIIN
TAI LEIKKEIHIN YSTÄVYYDEN, HYVÄNTEKEVÄISYYDEN
JA ANTELIAISUUDEN ELEMENTTEJÄ!

Opas ystävyysjuhliin, joilla on
tarkoitus
Kansainvälisen Ystävyyden päivän kunniaksi voit auttaa lastasi tekemään
osansa maailman hyväksi ystävyyden ja hyväntekeväisyyden avulla!
Ystävyysjuhlat, joilla on tarkoitus, ovat jännittävä tapa osoittaa lapsille,
kuinka mielenkiintoista on tehdä hyvää yhteisönsä hyväksi ja samalla pitää
aivan yhtä hauskaa kuin perinteisissä leikkihetkissä tai juhlissa.
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.
Tämän oppaan avulla voit tehdä lapsen seuraavasta leikkihetkestä tai juhlista välineen hyvän tekemiseen ja
asioiden muuttamiseen. Saat kaikki tarvittavat tiedot suunnitellaksesi ja järjestääksesi juhlat tai
vapaaehtoisprojektin. Mukana on kuusi erilaista My Little Pony -teemaista juhlaideaa sekä tarvikelista ja
toimintaohjeet.
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Tee lapsesi seuraavista
juhlista tapa auttaa muita!
Kun lähestymässä on erityinen tilaisuus, kuten
lapsesi syntymäpäivä tai ystävien tapaaminen, on
hyvä aika puhua lapsellesi muiden auttamisesta.
Voit ehkä lukea kirjan lapsesi kanssa ajatusten herättämiseksi!
Vapaaehtoistyöhön rohkaisevia kirjoja: The Quiltmaker’s Gift,
The Mitten Tree, Miss Rumphius ja Uncle Willie and the Soup
Kitchen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää seuraavia kysymyksiä
puhuaksesi lapsellesi siitä, miten tärkeää on laittaa hyvä
kiertämään.

• Miksi mielestäsi on tärkeää auttaa muita?
• Kuinka muiden auttaminen voi tehdä yhteisöstäsi
paremman paikan?
• Millä tavoin haluaisit auttaa muita?
Kun olette lukeneet kirjan tai jutelleet, ehdota lapsellesi
mahdollisuutta tehdä jotain toisten auttamiseksi
seuraavissa juhlissa. Selitä, että lapset voivat monella
tavalla auttaa ja saada aikaan muutosta omassa
yhteisössään. Ystävyysjuhlat, joilla on tarkoitus, ovat
erinomainen tapa auttaa JA pitää hauskaa!

Aloitetaan!
Valitse teema

Osallistumisen YSTÄVYYSJUHLIIN, JOILLA ON TARKOITUS tulisi olla oppimiskokemus, josta lapsesi nauttii!
Välittääkö lapsesi ympäristöstä ja luonnosta niin kuin Applejack? Onko lapsesi innostunut auttamaan eläimiä niin
kuin Fluttershy? On helppo järjestää juhlat, jotka on suunniteltu erityisesti sinun lapsellesi. Riippumatta siitä, mitä My
Little Pony -hahmoa lapsesi rakastaa tai mistä hän on kiinnostunut, meillä on juhlat juuri hänelle!

Järjestä tapaaminen tai juhlat

Tämän oppaan juhlaehdotukset voi toteuttaa useaan eri aikaan tai useissa eri tarkoituksissa. Niitä voi esimerkiksi
käyttää lapsesi seuraaviin syntymäpäiväjuhliin, pyjamabileisiin, leikkihetkiin tai lomapäivien puuhaksi.

Jätä aikaa pohdiskelulle
Kun lapsesi ja hänen ystävänsä ovat juhlineet, jätä aikaa myös jälkikeskustelulle ja pyydä
juhlijoita miettimään, ketä he ovat auttaneet ja millaisen muutoksen he ovat saaneet aikaan. Tämän oppaan lopusta
löydät kolme lyhyttä pohdiskeluaktiviteettia avuksi tähän.
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Eläinjuhlat
Näytä eläimille, kuinka
paljon välität, aivan
niin kuin Fluttershy!

Aktiviteetti

Fluttershylla on iso sydän ja mahtava taito tulla toimeen
eläinten kanssa. Hän lumoaa kaikki eläimet pienistä metsän
olennoista aina vahvoihin myyttisiin petoihin! Fluttershyn
tavoin lapsesi ja hänen ystävänsä voivat auttaa eläimiä
tekemällä lintujen ruokinta-alustoja seuraavilla juhlilla.

Valmistaudu juhliin

• Seuraavaksi leikkaa lovia pahvihylsyyn. On hyvä laittaa
askartelutikut paikalleen loviin, ennen kuin levität maapähkinävoin.
Askartelutikuista tulee istuma-alusta linnuille, jotka ovat syömässä
herkkuja.
• Levitä lusikan avulla paksu kerros maapähkinävoita joka puolelle
pahvihylsyä. Levitä se paksulti, koska mitä enemmän
maapähkinävoita on, sitä enemmän siemeniä tarttuu hylsyyn.
• Rullaa hylsyä siemenissä painaen sitä.
• Kun lapset ovat saaneet lintujen ruokinta-alustat valmiiksi, rohkaise
heitä viemään ne kotiin ja ripustamaan ne ulos!

Lähetä kutsu kaikille vieraille ja kerro, että nämä ovat juhlat,
joilla on tarkoitus. Pyydä kutsussa vieraita pukemaan
päälleen vaatteet, jotka saavat likaantua. Koristele kotisi tai
juhlatila eläinteeman mukaisilla ilmapalloilla, serpentiinillä,
pöytäliinoilla ja julisteilla.

Näitä tarvitset:

• Tyhjä talous- tai vessapaperihylsy.
• Narua.
• Puisia askartelutikkuja.
• Maapähkinävoita.
• Linnunsiemeniä.

Toimi näin:
• Auta lastasi ja hänen vieraitaan oppimaan hieman linnuista.
- Maapallolla on tällä hetkellä arviolta 300 miljardia lintua liki
10 000 eri lajista.
- Maailmanlaajuisesti noin 1 300 lintulajia eli noin joka
kahdeksas on suuressa vaarassa kuolla sukupuuttoon.
• Leikkaa kaksi reikää hylsyn toisen pään vastakkaisille sivuille ja
pujota langanpätkä reikien läpi. Solmi naru päistään. Näin voit
ripustaa lintujen ruokinta-alustan!
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Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi heidän avustaan lintujen ruokinnassa! Varmista, että
pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä kaikkien vieraiden ja
heidän vanhempiensa kanssa. Valitse tämän oppaan lopussa sivulla
10 olevasta pohdiskeluosiosta aktiviteetti, jonka avulla vieraat
voivat miettiä sitä, mitä tekivät ja mikä sen vaikutus on.

Korttijuhlat
Ole uskollinen ystävä
muille niin kuin
Rainbow Dash

Aktiviteetti
Kun ystävä on pulassa tai sairaana, Rainbow Dash on
ensimmäisenä valmiina auttamaan. Lapsesi ja hänen ystävänsä
voivat olla sairaalassa olevien lasten sankareita lähettämällä
heille piristäviä kortteja.

Valmistaudu juhliin

Lähetä kutsu kaikille vieraille ja kerro, että nämä ovat juhlat,
joilla on tarkoitus. Soita paikalliseen sairaalaan jo ennen juhlia
ja kysy, ottavatko he kortteja vastaan. Kysy lisätietoja
sairaalasta ja siellä hoidettavista lapsista, jotta voit kertoa
lapsellesi ja hänen ystävilleen.

Näitä tarvitset:

• Tyhjiä kortteja ja kirjekuoria (tai paperia, jota voit leikata
tai taittaa kortiksi)
• Koristelutarvikkeita: tusseja, väriliituja, leimoja ja
leimatyynyjä, tarroja

Toimi näin:
• Kerro lapsellesi ja hänen ystävilleen, että he tulevat
tekemään kortteja sairaille lapsille.
• Auta lastasi oppimaan hieman sairaista lapsista ja siitä, kuinka
heitä autetaan:
- Kun lapset ovat huonovointisia ja varsinkin jos heillä on
kipuja, he monesti pelkäävät tai ovat huolestuneita.
- Korttien lähettäminen sairaalassa oleville lapsille voi auttaa
heitä tuntemaan olonsa paremmaksi ja vähemmän
yksinäiseksi.
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• Kerro lapsellesi ja hänen ystävilleen, että he tulevat
tekemään kortteja sairaille lapsille. Kerro jotain sairaalasta,
jonne heidän korttinsa lahjoitetaan.
• Anna lasten tehdä ja koristella kortit
• Ehdota, että he kirjoittavat piristäviä viestejä kuten:
- Voimia paranemiseen!
- Olet upea!
- Älä koskaan unohda kuinka mahtava tyyppi SINÄ olet!
- Sinä rokkaat!
- Toivottavasti sinulla on kiva päivä tänään!
- Loistat kirkkaammin kuin aurinko!
- Inspiroit minua!
- Ole rohkea!
- Minä uskon SINUUN!
• Kerää kortit lahjoitettavaksi.

Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi heidän avustaan sairaiden lasten piristämisessä!
Varmista, että pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä
kaikkien vieraiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Valitse
sivulla 10 olevasta pohdiskeluosiosta aktiviteetti, jonka avulla
vieraat voivat miettiä sitä, mitä tekivät ja mikä sen vaikutus on.

Puutarhajuhlat
Ole ympäristön
ystävä niin kuin
Applejack!

Aktiviteetti

Applejack rakastaa viettää päivänsä ulkona huolehtimassa
Omppulan omenatilasta. Tämä rehellinen ja luotettava poni
pitää huolta ystävistään, perheestään ja ympäristöstä!
Lapsesi ja hänen ystävänsä voivat auttaa ympäristöä
istuttamalla siemeniä jakaakseen iloa lähimmäisille. Tämä on
täydellinen aktiviteetti lapsille, jotka nauttivat ulkoleikeistä!

Valmistaudu juhliin

Lähetä kutsu kaikille vieraille ja kerro, että nämä ovat juhlat,
joilla on tarkoitus. Pyydä kutsussa vieraita pukemaan
päälleen vaatteet, jotka saavat likaantua. Koristele kotisi tai
juhlatila ympäristöteeman mukaisilla ilmapalloilla,
serpentiinillä, pöytäliinoilla ja julisteilla. Laita valmiiksi pöytä,
jolla on kaikki tarvittavat materiaalit lasten istuttaa omat
kasvinsa.

Näitä tarvitset:

• Pieniä saviruukkuja.
• Pieniä kasveja.
• Kukkamultaa.
• Kasvovärejä.

Toimi näin:

• Auta lastasi ja hänen vieraitaan oppimaan hieman
ympäristöstä:
- Joka päivä ainakin yksi kasvi- tai eläinlaji kuolee
sukupuuttoon.
- Puut ja kasvit ovat planeettamme keuhkot. Ne
hengittävät sisään hiilidioksidia ja ulos happea.
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• Anna lasten koristella saviruukut kasvoväreillä.
• Kun ne on koristeltu, lapset voivat aikuisen avulla laittaa
multaa ruukkuunsa.
• Anna vieraiden valita, minkä yrtin tai kukan he haluavat
istuttaa.
• Anna vieraiden istuttaa kasvi saviruukkuun ja valmistamaan
ne lahjoitusta varten.
• Jos mahdollista, lahjoita kasvit vanhainkotiin, turvakotiin tai
jollekin muulle organisaatiolle, joka auttaa vanhuksia,
perheitä tai lapsia. Mikäli tällaista organisaatiota ei ole
lähelläsi, anna jokaiselle lapselle kasvi mukaan kotiin
vietäväksi. Se muistuttaa heitä siitä, kuinka tärkeää on olla
ympäristön ystävä.

Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi ympäristöystävällisyydestä. Varmista, että
pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä kaikkien vieraiden
ja heidän vanhempiensa kanssa. Valitse sivulla 10 olevasta
pohdiskeluosiosta aktiviteetti, jonka avulla vieraat voivat
miettiä sitä, mitä tekivät ja mikä sen vaikutus on.

Ystävyysjuhlat
Levitä ystävyyden
taikaa niin kuin
Twilight Sparkle!

Aktiviteetti

Kellään Equestriassa ei ole samanlaista oppimisen halua kuin
Twilight Sparklella. Tämä huippuoppilas lukee paljon ja on
luonnostaan johtajatyyppi. Hän oppii jatkuvasti uusia asioita
ystävyyden taiasta. Auta lastasi ja hänen ystäviään miettimään
ystävyyden ja ystävällisyyden merkitystä ja oppimaan sen
jakamisesta muille.

Valmistaudu juhliin

Lähetä kutsu kaikille vieraille ja kerro, että nämä ovat juhlat,
joilla on tarkoitus. Koristele kotisi tai juhlatila ystävyysteeman
mukaisilla ilmapalloilla, serpentiinillä, pöytäliinoilla ja julisteilla.
Laita valmiiksi pöytä, jolla on kaikki tarvittavat materiaalit lasten
askarrella omat ystävyyslyhdyt.

Näitä tarvitset:
• Lasten ruokapurkkeja
• Värillistä silkkipaperia
• Liimaa ja sakset
• Rautalankaa ja helmiä
• Lämpökynttilöitä

Toimi näin:
• Kerro lapsellesi ja hänen ystävilleen hieman ystävyyden
voimasta:
- Ystävät voivat tehdä sinut terveemmäksi ja iloisemmaksi!
- Ystävät voivat auttaa sinua oppimaan ja ylläpitämään
hyviä tapoja.
• Leikkaa silkkipaperi pieniksi paloiksi/kuvioiksi.
• Liimaa pieniä värillisen silkkipaperin paloja purkin pintaan.
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• Järjestele paperinpalat niin, että purkki näyttää
lasimaalaukselta. Anna liiman kuivua kokonaan.
• Kiedo rautalankaa purkin kaulan ympäri ja jätä se
löysälle. Tee kahva kiertämällä pätkä rautalankaa purkin
yli. Jätä toinen puoli kiinnittämättä ja pujota helmiä
lankaan.
• Muotoile rautalangasta ja helmistä kahva ja kiinnitä se
turvallisesti purkin kaulaan.
• Sijoita lämpökynttilä purkin sisälle.
• Kysy lapseltasi ja hänen ystäviltään, kelle he haluaisivat
lahjoittaa lyhdyt. He voisivat esimerkiksi lahjoittaa ne
paikalliselle vanhusten palvelutalolle.

Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi ystävyyden ja ystävällisyyden taian jakamisesta
muille! Varmista, että pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä
kaikkien vieraiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Valitse
sivulla 10 olevasta pohdiskeluosiosta aktiviteetti, jonka avulla
vieraat voivat miettiä sitä, mitä tekivät ja mikä sen
vaikutus on.

Ruokajuhlat
Tee toiset lapset
onnellisiksi, aivan niin
kuin Pinkie Pie!

Aktiviteetti

Kaikkein hassuin 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. Lapsesi ja hänen ystävänsä voivat auttaa
keräämällä ruokakasseja ja koristelemaan ne lahjoittamista
varten.

Valmistaudu juhliin

Lähetä kutsu kaikille vieraille ja kerro, että nämä ovat juhlat,
joilla on tarkoitus. Pyydä vieraitasi tuomaan lahjoitettavaksi
ei-pilaantuvia ruoka-aineita. Koristele kotisi tai juhlatila
ilmapalloilla, serpentiinillä, pöytäliinoilla ja julisteilla, jotka
kertovat Pinkie Pien juhlateemasta. Laita valmiiksi pöytä, jolla
on kaikki tarvittavat materiaalit lasten koristella kasseja. Etsi
ennen juhlia tietoosi paikallinen organisaation, kuten
ruokapankki, joka hyväksyy pieniä ruokalahjoituksia.

Näitä tarvitset:
• Koristelutarvikkeita, kuten kyniä, tusseja,
tarroja ja kiillettä
• Yksi paperikassi per lapsi

Toimi näin:
• Pyydä vieraitasi asettamaan lahjoitettavat
ruokatarvikkeet tiettyyn paikkaan.
• Kerro hieman nälkäongelmasta lapsellesi ja hänen
ystävilleen.
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Joka yhdeksännellä maapallon asukkaalla ei ole
- tarpeeksi ruokaa syötäväkseen.
- Yli 300 miljoonaa lasta menee joka ilta nukkumaan
nälkäisenä.
• Kerro lapsellesi ja hänen ystävilleen, että he voivat
auttaa nälkäisiä lapsia lahjoittamalla ruokaa.
• Auta lastasi ja hänen ystäviään koristelemaan kassit.
• Kun kassit on koristeltu, pyydä lastasi ja hänen
ystäviään täyttämään kassit tuomillaan
ruokatarvikkeilla.
• Kerro vieraille, mihin lahjoitat ruoat ja ketä he
auttavat.

Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi heidän avustaan nälkäisille. Varmista, että
pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä kaikkien vieraiden
ja heidän vanhempiensa kanssa. Valitse sivulla 14 olevasta
pohdiskeluosiosta aktiviteetti, jonka avulla vieraat voivat
miettiä sitä, mitä tekivät ja mikä sen vaikutus on.

Varojenkeräysjuhlat
Ole antelias ystävä niin
kuin Rarity!

Aktiviteetti

Rarity on antelias luonteeltaan, ja hänen sydämensä on
puhdasta kultaa. Rarityn anteliaisuuden hengessä lapsesi ja
hänen ystävänsä voivat pitää naapuruston urheilukisat
kerätäkseen varoja kodittomille lapsille.

Valmistaudu juhliin

Lähetä kutsu kaikille vieraille kertoaksesi heille, että nämä
ovat juhlat, joilla on tarkoitus. Kerro vieraillesi, että juhlat
ovat ulkona ja että niissä urheillaan! Vaikka juhla on ulkona,
voit ottaa mukaan koristeita, ilmapalloja ja/tai herkkuja
tehdäksesi tilanteesta juhlavan.

Näitä tarvitset:
• Ulko- tai sisätila, kuten esimerkiksi koulun sali tai
urheiluhalli
• Jalkapallo

Toimi näin:
• Kerro lapsellesi ja hänen vierailleen hieman lapsista, joilla ei
ole koteja:
- Maailmassa on nykyään arviolta 100 miljoonaa lasta, jotka
asuvat kadulla.
- Miltei 40 prosenttia kaikista asunnottomista on perheitä.
• Kutsu tarpeeksi lapsia, jotta saat riittävästi pelaajia
kumpaankin joukkueeseen.
• Päätä yhdessä lapsesi ja hänen ystäviensä kanssa, mille
asunnottomia tukevalle hyväntekeväisyysjärjestölle lahjoitatte
pelin tuotot.
• Varaa paikka, jossa voitte pelata. Ottelun voi järjestää koulun
salissa, paikallisessa urheilukeskuksessa tai ulkotiloissa.
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• Kysy paikasta, voitko lainata jalkapalloa.
• Mikäli sinun on ostettava pallo, pyydä lahjoitusta
paikalliselta urheiluliikkeeltä. Mitä enemmän saat
lahjoituksena, sitä enemmän rahaa menee suoraan
hyväntekeväisyyteen.
• Keskustele lapsesi kanssa siitä, kuinka hän haluaa
kerätä varoja tilaisuudella. Suositeltu tapa on veloittaa
esimerkiksi 20 euroa per osallistuja, mutta voit valita
myös suuremman tai pienemmän summan tai jonkin
muun tavan kerätä rahaa.
• Pyydä toista aikuista auttamaan tuomaroinnissa.
• Kerää tilaisuudessa rahat osallistujilta ja pidä hauskaa
jalkapallon parissa.
• Lahjoita keräämäsi rahat valitsemallenne
organisaatiolle.

Siirry hyväntekeväisyydestä
hyvästelyihin…
Kiitä vieraitasi heidän avustaan asunnottomille!
Varmista, että pohdiskelet tätä konkreettista tekemistä
kaikkien vieraiden ja heidän vanhempiensa kanssa.
Valitse sivulla 10 olevasta pohdiskeluosiosta aktiviteetti,
jonka avulla vieraat voivat miettiä sitä, mitä tekivät ja
mikä sen vaikutus on.

Pohdiskeluaktiviteetit

Pohdiskeluaktiviteetit ovat hyvä tapa lapsellesi ja hänen vierailleen
miettiä sitä, mitä he ovat tehneet ja mikä sen vaikutus on. Valitse jokin
alla olevista aktiviteeteista päästäksesi alkuun!

Pallo kiertämään:

Laita ryhmä istumaan tai seisomaan piirissä kasvokkain. Yksi henkilö heittää tai vierittää pallon
toiselle piirissä olevalle. Kullakin on mahdollisuus täydentää lause, joka koskee projektia. Palloa
ensin pitävä henkilö keksii lauseen alun ja sanoo sitten sen henkilön nimen, jolle siirtää pallon.
Seuraava henkilö täydentää lauseen omalla tavallaan ja niin edelleen. Kun pallo on kiertänyt
kaikilla, aloita uusi kierros uudella lauseella.

KOKEILE NÄITÄ:
• "Tämä projekti sai minut iloiseksi, koska…"
• "En tiennyt olevani hyvä…"
• "Seuraavan kerran kun teemme vapaaehtoistyötä,
haluaisin auttaa..."

Taikasauva

Tämä aktiviteetti käyttää taikasauvan ideaa auttaakseen lapsia puhumaan ja pohtimaan
vapaaehtoisprojektiaan. Jaa vieraat pieniin 5 hengen ryhmiin, ja aseta kukin ryhmä istumaan piiriin.
Kerro kaikille, että olet juuri löytänyt taikasauvan, jonka avulla voit toteuttaa toiveita. Kysy: ”Jos
sinä voisit toteuttaa yhden henkilön toiveen, kuka se olisi ja mitä luulisit hänen toivovan?” tai ”Miltä
luulet tänään tekemiemme asioiden tuntuvan hyväntekeväisyyden kohteesta?”

Kuvapeli

Jaa lapset pieniin, noin 5–7 hengen ryhmiin. Anna jokaisen vuorollaan piirtää jotain, joka liittyy
hyväntekeväisyystoimintaan tai siihen, miltä se tuntui. Muut arvaavat piirtämisen aikana, mitä kuva
esittää. Kun kukin kuva on piirretty, taiteilijan tulisi kertoa kuvastaan ja siitä, mitä se projektiin
liittyen tarkoittaa.
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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

