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Erään lapsen askartelu Mäyrälle.

Mikä auttaa ja tekee iloiseksi?

Salapoliisi Mäyrä pyysi ystävänsä Onnin kanssa lapsia 
miettimään MäyräTV:n ensimmäisessä jaksossa sitä, et-
tä millaisia ajatuksia ja tunteita Mäyrällä voi olla tässä eri-

Eräs lapsista lähetti Mäyrälle näin hienon askarte-
lun. Mikäköhän tämä voisi olla? Olisikohan se kone, 
joka auttaisi lapsia? Vai sellainen laite, joka kertoisi 
kivoja asioita? Pyydä aikuiselta erilaisia laatikoita ja 
muita tarvikkeita ja rakenna oma laitteesi. Millaisia 
ominaisuuksia siinä voisi olla?

Tässä numerossa

Rakenna laite ja keksi sille 
taikaominaisuuksia

koisessa tilanteessa sekä 
sitä, että mikä auttaa ja 
tekee iloiseksi, kun on pal-
jon kotona? Vastauksista 
tehtiin kaksi videota, jotka 
ovat katsottavissa Mäyrän 
YouTube-kanavalta. 

Näistä lasten vastauksis-
ta tehtiin myös tämä Sa-
lapoliisiuutisten numero. 
Kokosimme tähän lasten 
antamat vinkit, joita voit 
kokeilla kesälomalla yksin 
tai aikuisen kanssa.

Kivaa tekemistä kesäksi!

Mäyrä kokeili lasten suosittelemia 
asioita, jotka tekevät iloiseksi. Kokeile 
sinäkin!  Voit värittää ruudun aina, 
kun olet tehnyt kuvan asian.



JOSKUS kaikilla meillä voi olla paha mieli. Jotkut asiat har-
mittavat tai kiukuttavat. Mikä silloin voisi auttaa?

Mäyrä sai yhdeltä lapselta tällaisen hyvän idean. Hän oli teh-
nyt Pahanmielenkarkottimen. Siihen oli kirjoitettu myös 
asioita, joista tulee hyvä mieli. Sellaisia asioita on esimerkik-
si: auringonpaiste, lempiruoan syöminen, askartelu, leikki-
minen, pyöräily, lastenohjelmat ja yhdessäolo. 

VINKKI! 
Tee sinäkin oma Pahanmielenkarkotin. Sen ei tarvitse olla 
samanlainen kuin tämä vaan voit kehittää ihan omanlaisen.
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Pahanmielenkarkotin 
ja asioita, joista tulee 
hyvä mieli

Hyvän olon asioita

Mäyrän saama Pahanmielenkarkotin.

Yksi lapsista kysyi, että ”Onks Mäyrän hyvä olla siellä?” 
Ympyröi sanoja, joita Mäyrä sinun mielestäsi tarvitsee, että sillä olisi hyvä olla.

Tiedätkö sinä, kuka on Salapoliisi Mäyrä?

Ehkä olet käynytkin Salapoliisi Mäyrän omalla YouTube-kana-
valla. Sinne on laitettu uusi video, jossa Mäyrä kertoo itsestään. 
Siitä, millaista oli asua suuren kuusen juurella ja siitä, mitä hän 
on puuhaillut lasten kanssa. Tiedätkö muuten, mikä on Mäyrän 
lempiruokaa?

Haluaisitko lisätä jotain muuta?

LEIKKIMINEN ASKARTELU NUKKUMINEN RUOKA JÄÄTELÖ

UNELMAT

KOTI TURVALLISUUS NAURU YOUTUBE

AURINKO KILTTI AIKUINEN HUOLENPITO

https://www.youtube.com/channel/UCVLgG91YwtUtrptI49rTCqQ
https://www.youtube.com/channel/UCVLgG91YwtUtrptI49rTCqQ

