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Kuvassa Johtava Salapoliisi Mäyrä, joka tykkää pinaattiletuista, salapoliisitehtävistä ja lapsista.

Lapset auttoivat Mäyrää pinaattilettujen etsimisessä.

Lapset auttoivat Mäyrää
HELMIKUISENA lauantaipäivänä kokoontui Lappeenrantaan in-
nokas joukko Salapoliiseja auttamaan Mäyrää ja viettämään muka-
vaa päivää yhdessä heille tärkeiden aikuisten kanssa. Salapoliisi Mäy-

Saa ilmaista 
mielipiteitään

Päivän alussa tehtiin yhdessä so-
pimukset, jotta päivästä tulisi kai-
kille mukava. Sovittiin, että saa pi-
tää hauskaa, saa leikkiä ja auttaa. 
Ketään ei saisi kiusata eikä satut-
taa. Nämä ovatkin oikein hyviä pe-
lisääntöjä myös kotiin ja kouluun. 
Listaan oli tullut myöhemmin yksi 
lisäys: saa kertoa mielipiteitä. Mäy-
rä ilahtui tästä, sillä Mäyrä on sitä 
mieltä, että aivan jokaisen lapsen 
mielipiteitä pitää kuunnella. Kaik-
kein pienimmälläkin on ajatuksia 
ja sanottavaa, mutta aikuiset eivät 
osaa aina kysyä niitä. Aikuisten tu-
lee muistaa kuunnella lapsia. 

rä kertoi lapsille, että 
hän asuu sijaisper-
heessä ja hän miet-
tii monia elämäänsä 
liittyviä asioita. Lap-
set halusivat auttaa 
Mäyrää ja hän oli-
kin oikein onnelli-
nen saamistaan neu-
voista, rohkaisuista 
ja kannustuksista. 

Tässä numerossa



SALAPOLIISIPÄIVÄSSÄ lap-
set etsivät pinaattilettuja, joista 
muodostui: ”Olet tärkeä!” Mäy-
rä mietti, että aina ei kuitenkaan 
tunnu siltä. Hän ehdotti lapsille, 
että he rakentaisivat kehumajo-
ja, joissa Mäyrä saisi kuulla ki-
voja asioita. 

Taitavat Salapoliisit rakensi-
vatkin Mäyrälle monta majaa. 
Tyynylinnassa Mäyrä sai kuul-
la mm. että ”Sie oot söpö. Sie 
oot meidän hyvä ystävä ja tai-
tava kaikessa.” Salaisessa Ma-
jassa Mäyrä sai kuulla olevansa 
”Tosi hyvä ystävä”, ”Kiva kave-
ri” ja ”Hyvä piirtämään”. Ker-
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Jokainen on tärkeä ja hyvä

Lasten tarina Mäyrästä: 
Mikä auttaa, kun on allapäin?

Salapoliisipäivässä rakennettiin kehumajoja.

Mäyrä oli allapäin, koska sillä ei ollut kavereita. Tun-
tui kurjalle. Silloin voisi mennä kaverille, lapset eh-
dottivat.  On tärkeää, että on kavereita. Sellaisia, joi-
hin voi luottaa ja jotka eivät kiusaa. Eikä huijaa eikä 
satuta. Kavereiden kanssa voi leikkiä, mennä ran-
nalle, puistoon tai vaikka jäätelölle.

Mäyrä ilahtui ystävien tapaamisesta. He juttelivat 
tärkeistä asioista. Esimerkiksi siitä, että turvapeiton 
alla tulee turvallisempi olo ja silloin uskaltaa parem-
min puhua asioista. 

Lapset kertoivat Mäyrälle, että on tosi tärkeää, että 
on hyvä koti. Ja ettei haittaa, jos joskus tekee mokan. 
Mäyrä tapasi pitkästä aikaa myös oman Mäyrä-isän. 
”On ollut ikävä.”, isä sanoi. Mäyrälläkin oli ollut ko-
va ikävä. He miettivät mitä voisivat yhdessä tehdä ja 
isä halusi antaa Mäyrälle halin. Siitä tulikin oikein 
hyvä mieli.

Salapoliisi Mäyrän isä antaa halin.

rosturvaluolassa oli taas turvallista ja hyvä olla. Siellä oli kivaa musiikkia, satuja ja telkkari. Mäyrän kodissa 
Mäyrä kuuli olevansa taitava. Mäyrän lisäksi myös kaikille lapsille on tosi tärkeää, että kotona kuulee hyviä 
asioita ja saa kehuja.

Mäyrä kutsui kaikki ystävänsä turvapeitolleen ja 
otettiin yhteinen kaverikuva.
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Aikuiset kokoontuivat omassa ryh-
mässään ja kirjoittivat Mäyrälle iha-
nan rohkaisevan kirjeen: 

Rakas pikku-Mäyrä!

Mitä sinulle kuuluu? Haluan kirjoit-
taa sinulle, koska olet minulle tärkeä!

Haluan kannustaa ja rohkaista sinua. 
Muistan, kun olet yrittänyt monenlai-
sia asioita, kuten pyöräillyt, luistellut 
ja monen monta muuta. Hienosti olet 
jaksanut yrittää aina uudestaan!

Olet hurjan rakastettava! Niinäkin 
päivinä, kun kaikki ei ole mennyt hy-
vin ja on vain itkettänyt. Nytkin ha-
luaisin ottaa sinut syliin ja halata.

Olet ihana sellaisena kuin olet. Kerrot-
han minulle, jos jokin painaa mieltäsi. 
Jos sinulla on vaikka jokin huoli, joku 
kiusaa tai on ikävä. Kuuntelen ja olen 
apuna. Ratkaistaan asiaa yhdessä.

Pidän sinut turvassa. Olen iloinen 
sinusta!

Voi hyvin.

Rakkain terveisin
Mäyrä-päivän vanhemmat

Aikuiset  
kirjoittivat kirjeen: 
ROHKAISUKIRJE

TEKSTI: PÄIVÄÄN OSALLISTUNEET 
AIKUISET

Päivässä rakennettiin 
rohkaisukoneita

Mäyrä Pandan kodissa kyläilemässä uusi hattu päässä.

I ltapäivällä ruokailun ja ulkoilun jälkeen pääsivät aikuiset-
kin auttamaan Mäyrää yhdessä lasten kanssa. He raken-

sivat Mäyrälle koneita, jotka tsemppaavat, kehuvat tai roh-
kaisevat, kun Mäyrää jännittää tai hän muuten vaan tarvitsee 
rohkaisua.

Koneiden rakennus oli hyvin intensiivistä ja yhteistyö su-
juvaa. Mäyrälle rakennettiin Rohkaisulappukone, joka toimi 
ilolla. Se oli kone, jossa olevasta napista sai päättää, haluaako 
kehu- vai rohkaisulapun. Lapuissa luki esimerkiksi, että ”Oot 
hyvä”, ”Olet hauska”, ”Ei ole mitään hätää eikä pelättävää”.

Mäyrälle rakennettiin myös Rohkaisutalo, kone nmeltä 
Frank ja Rohkaisukone ja koneita, joilla ei ollut nimeä.  Kun 
rohkaisutaloon meni yhdeksi minuutiksi, niin sai rohkeutta 
kuukaudeksi. 

Mäyrän Panda-ystävälle rakennettiin myös koti. Siellä oli 
vessa ja aarteita. ”Aarteet on tärkeitä ja ruoka.” Pandan koti 
oli turvallinen paikka ja siellä oli hyvä tunnelma. Panda toi-
voi kotiinsa vieraita ja onneksi Mäyrä tuli kylään. Panda esit-
teli Mäyrälle oman turvapeiton ja he söivät yhdessä jäätelöä. 
Eipä ihme, että molemmilla oli hyvä olla. ”Olihan koti sellai-
nen turvakoti”, sanoi Panda.



Salapoliisi Mäyrä kiittää kaikkia Salapoliisipäivässä 
mukana olleita lapsia ja aikuisia. Oli hienoa olla Lap-
peenrannassa. Päivästä jäi monta hyvää muistoa. Nyt 
Mäyrä lupaa viedä lasten tärkeitä ajatuksia eteenpäin, 
että ihan jokainen lapsi saisi kuulla paljon kehuja ja 
tietäisi, että on hyvä ja tärkeä.
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Mäyrä kirjoitti lasten rohkaisurasiaan mukavia asioita. Kuvassa myös Mäyrän Karhuperheen äiti.

JOKAINEN lapsi sai koristella itselleen rohkaisu-
rasian ja viedä sen kotiin. Rohkaisurasiaan saa laittaa 
vain sellaisia asioita, joista tulee hyvä mieli ja hymyi-
lyttää. Aikuiset kirjoittivatkin lapsille monia lappu-
ja, joissa jokaisessa oli positiivisia asioita. Mäyräkin 
kirjoitti jokaisen rasiaan jonkun viestin. 

Mestarisalapoliisit 
jäätelöbaarissa

Salapoliisipäivä huipentui jäätelöbaariin.

Mäyrä vie lasten viestit eteenpäin

Rohkaisurasiat kotiin vietäviksi: 
OLIT HYVÄ AUTTAMAAN!

Rohkaisurasiaan saa pyytää kotona lisää lappuja sil-
loin, kun tuntuu että tarvitsisi jonkun kehun tai roh-
kaisun. Mukavaa palautetta on niin kiva saada - eri-
tyisesti sellaisena päivänä, kun on harmittanut tai 
ollut muuten kurja päivä.

Salapoliisipäivässä tehtii monia muitakin 
jänniä asioita. Salapoliisit tutkivat mm. 
suurennuslasilla sormenjälkiä ja todettiin, 
että kellään ei ole samanlaista sormenjäl-
keä. On aika hienoa olla ainutkertainen ja 
erityinen!

Lapset etsivät kuvasuunnistuksen avulla 
tikkareita pihalta. Hyvin löytyivät! 

Lopuksi jokainen Salapoliisi sai ylennyk-
sen Mestarisalapoliisiksi, koska he oli-
vat niin taitavia. Mäyrä antoi lapsille ja ai-
kuisille yhteisesti täytettäväksi Salapoliisi 
Mäyrän käsikirjan. Se on tehty, jotta lap-

set saisivat käsitellä eläämänsä liittyviä 
tärkeitä asioita yhdessä aikuisten ja Mäy-
rän kanssa. Käsikirjassa on myös Salapo-
liisitehtäviä. Päivä huipentui herkulliseen 
jäätelöbaariin. Jäätelöä sai syödä niin 
paljon kuin halusi. Päälle laitetiin vaah-
tokarkkeja, strösseliä ja kermavaahtoa. 

Melkein kaikki Salapoliisit ja aikuiset an-
toivat palautteeksi päivästä 4 tai 5 pinaat-
tilettua. Oli ollut mukava päivä yhdessä. 
Mäyräkin oli päivästä oikein onnellinen.

Senkin Mäyrä haluaa kertoa vielä kaikille, että joskus 
jokainen voi tehdä mokia eikä se ole niin vaarallista. Ja 
sen, että ihan jokaisella lapsella tulisi olla hyviä ystäviä, 
ettei kenenkään tarvitsisi olla yksin. Myös se on tärkeää, 
että on hyvä koti, jossa välitetään. 

LAPSIA KANNATTAA KUUNNELLA!


