
Lasten ajatuksia 
myötätunnosta

Mitä myötätunto tarkoittaa mielestäsi?
HELMI: Myötätunto on toisista huolehtimis-
ta. Esim. mun veli, jos sitä sattuu, niin sit-
ten tulee myötätuntoa.
ANNI: Jos mä satutan jotain, niin sit-
ten tulee tosi paha mieli ja sit mä pyy-
dän anteeksi. Ja sitten, kun Helmi 
tippui ponilta, niin sitten se tuntu 
tosi pahalta. Kysyin tunnin jälkeen, 
sattuko tippuminen.
TUOMAS: Päiväkodissa on semmo-
nen vahvuusvaris, joka kerto, mikä 
on myötätuntoa. Yhellä oli räjähtä-
ny pallo, niin sitten toinen anto sille 
oman ilmapallon. Silleen ainakin vah-
vuusvaris sano, et se olis myötätuntoa.
OLIVER: Niinku, vaikka toisella on paha 
mieli, niin tekee jotain kivaa. Se on toisista 
välittämistä.
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Ketkä tai mitkä ovat sinulle tärkeitä ja 
miksi? 
OLIVER: Perhe ja lemmikit on tärkeitä, koska nii-
den kanssa asuu ja niihin alan kiintyä. Sama myös 
kaverit. Tuntuu myös pahalle, kun joillain on huo-
not olot.
TUOMAS: Mulle tärkeää on oma koti, koska muu-
ten olisin yksin ulkona. Tulee myös paha mieli, jos 
meidän tai muiden eläin kuolee. Silloin miettii, 
mitä ehti tehdä niiden kanssa ennen kuolemaa. 
Tulee myös paha mieli, jos kaasuja on mennyt 
luontoon, koska se on tosi myrkyllistä kaikille 
madoille ja linnuille. Ja myös, jos puita hakataan. 
Kerran kokonainen sademetsä oli hakattu, missä 
eläimet oli asunu, niin se oli ihan kuiva.
ANNI: Luonto, perhe, koira, ystävät ja hevoset, 
koska olen pitkään hevosten kanssa. Myös keppi-
hevoset ja lelu-Schleich-hevoset. Jos ei olis hevo-
sia, en tiiä, mitä tekisin. Jos poni lähtee tallista, ni 
aina tulee paha mieli.
HELMI: Yhden kerran Anni itki koko matkan ko-

tiin, kun yks hevonen lähti eläkkeelle. 
Mun mielestä tärkeitä on perhe, koti, 

hoitokoira. Ja hevoset on tärkeitä, koska 
niiden kanssa on paljon. Ja myös lehmät ja 

lelut, kuten Petzit. Kerran mun tärkein Petz 
joutui hoitokoiran suuhun ja meni rikki, niin it-

kin. Sille kyllä tuli lisää tunnearvoa.

Miten pidät muista huolta?
HELMI: Hevosia hoidan ja ratsastan, vaikka rat-
sastus ei ehkä ole niistä kivaa. En heitä roskia pel-
lolle, sillä ne voi joutua silputtuna lehmän suuhun 
ja lehmä voi jopa kuolla siihen.
ANNI: Pidän huolta keppareista. Ne on mulle niin 
kuin aitoja hevosia. Meidän koiraa mä lenkitän 
ja leikin sen kaa ja rapsuttelen. Mä pidän huolta 
myös luonnosta ja en heitä roskia luontoon. Ja 
hevosista, ja jos tallilla tarvii apua, mä autan aina 
kaikkia. Mä välitän ystävistä. Jos niille sattuu jo-
tain, yritän lohduttaa.
TUOMAS: Mä huolehdin koirasta ja rapsutan. 
Pidän myös huolta mun Hot Wheels -autoista. 
En heitä roskia luontoon, eläimet voi tukehtua ja 
kuolla. Esimerkiksi linnut, ne syö kaiken maail-
man juttuja.
OLIVER: Mä pidän esim kavereista huolta. Vie-
tän aikaa niiden kanssa. Perheestä pidän huolta 
auttamalla koiran viemisessä ulos. Mä olen kas-
vissyöjä, koska pidän huolta eläimistä ja niillä on 
yhtä lailla oikeus elää. Meidän koiraa vien ulos ja 
ruokin sitä ym. 

Tuomas, 7 v.

Oliver, 12 v.
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Gene Baur ja hänen pelastamansa Opie-nauta 
vuonna 2007. Baur on toinen vuonna 1986 
perustetun yhdysvaltalaisen Farm Sanctuaryn 
perustajista. Farm Sanctuarylla on kaksi 
toimipistettä New Yorkissa ja Kaliforniassa.

LASTEN HAASTATTELU: Emma Kurenlahti

Milloin olet kokenut myötätuntoa toisia 
kohtaan?
ANNI: Joo, kun satuttaa muita ja tulee paha mieli.
TUOMAS: Kerran tota yksi heitti kiviä kaveria 
päin. Tunsin myötätuntoa ja leikittiin sitten yh-
dessä. Ja sillon, kun koira oli syöny jotain huonoa. 
Koin myötätuntoa ja rapsuttelin ja rauhoittelin ja 
olin sen tukena.
HELMI: Mä koin tota myötätuntoa, koska mua 
harmitti yhen tyypän puolesta, kun yks lehmä 
kuoli ja se jouduttiin lähettää teuraaksi. Yhtä koi-
raa mä oon hoitanu sillon, kun se on ollu meillä.

Milloin olet itse ollut myötätunnon 
kohteena?
ANNI: Ku mä tipuin ponin selästä ja mua sattu tosi 
paljon selkään. Sitten Helmi tuli kattoo mua ja se 
sano sattuko ja auts. Ja Helmi lohdutti.
TUOMAS: Kun sisko satutti, niin se lohdutti mua, 
että tein tosi typerästi, että anteeksi, en tiedä, miksi 
tein niin.
OLIVER: Kun mä vammautin mun nilkkani, mun 
pikkusisko kysy, ootko okei. Ei kai sattunu ihan si-
kapahasti? Ja halus pitää must huolta.
HELMI: Isoveli, se tyhmin ihana, sano sattuks, kun 
vahingossa satutti mua.  

Miksi myötätunto on tärkeää?
ANNI: Siks, jos ei olis myötätuntoa, jos jotain sat-
tus ni kaikki olis ”ihan sama”, kun toiselle tulis 
paha mieli. Sitten toinen olis silleen, että kiva, että 
sattui, ja ei lohduttais edes.
OLIVER: Ilman sitä ei olisi huolehtimista ja silloin 
ei välitettäis toisista ja silloin maailma olisi aika 
synkkä ja epämukava paikka, kun kukaan ei välit-
täisi kenestäkään. Jos niin olisi, niin tämä maapal-
lo ei pysyisi kamalan kauaa hengissä. 
HELMI: Koska, jos ei olis myötätuntoa, olis vaan 
ihan jästipäitä.
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