
  Uutiskirje 12/2020 

Hei sinä Kirahvi Mainion ja Salapoliisi Mäyrän ystävä!  

Tässä uutiskirjeessä kurkistamme Mainion ja Mäyrän syksyn seikkailuihin, siihen mitä he ovat kokeneet ja oppineet. 

Lisäksi saamme maistiaisia siitä, mitä on odotettavissa ensi kevään aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

Aivan syksyn alussa koitti hieno päivä, kun julkaistiin 

Kirahvit – Kurkistuksia pienten lasten kanssa tehtävään 

lastensuojelun kehittämistyöhön -kirjoituskokoelma. 

Sen sivuilta selviää mm., millaisia juttuja pääsin lasten 

kanssa tekemään Kirahvityön ensimmäisten kolmen 

vuoden aikana, millaisia oivalluksia aikuiset ja 

ammattilaiset ovat tehneet ja miten esimerkiksi leikkiä 

voidaan hyödyntää sosiaalityön tukena. Kannattaa 

lukea! 

Syksyn aikana minulla on ollut monia kohtaamisia 

aikuisten kanssa. Ammattilaisten kesken on lähdetty 

miettimään, miten lapsen mielipidettä olisi hyvä 

selvittää, jotta lapsen oikeus tulla kuulluksi toteutuisi. 

Toivottavasti pääsen pian kokeilemaan mielipiteen 

selvittämisen tapoja myös lasten kanssa. Lisäksi olen 

tavannut perhehoitajia ja kuullut heidän näkemyksiään 

siitä, millaisia asioita on tärkeä ottaa huomioon 

vastaanottoperhetoiminnassa. Esiin on noussut 

esimerkiksi, että on tärkeää selvittää käytettävät 

käsitteet, että lapsetkin ymmärtävät, mitä tapahtuu.   

Koronasta huolimatta olen päässyt myös leikkimään 

yhdessä lasten kanssa. Jee! Lapset ovat niin rohkeita ja 

viisaita, olen oppinut heiltä paljon. Olen tavannut 

lapsia, jotka asuvat vastaanottoperheessä. Lasten 

keskeinen viesti on, että leikkiminen on tosi tärkeää.  

Lisäksi olemme alkaneet yhdessä Pesäpuun SISUKAS-

toiminnan kanssa kerätä lasten ajatuksia teemasta 

Mainio menee päiväkotiin; mitä aikuisten olisi hyvä 

ottaa silloin huomioon. Koska nämä leikkihetket ovat 

vasta aivan alussa, palaan lasten kertomiin juttuihin 

myöhemmissä uutiskirjeissä.  

 

Terkuin,  

Kirahvi Mainio 

  

 

 
Moikka! 

Minun syksyni salapoliisihommissa on ollut vauhdikas.  

Olen kuvannut yhdessä Onnin ja Katriinan kanssa 

MäyräTV:tä. Uusimmassa jaksossa tarkastellaan 

Mäyrän unelmia ja toiveita. Se ja keväällä julkaistu 

video lasten ajatuksista liittyen korona-aikaan on 

katsottavissa mun omalta YouTube-kanavalla.  

Syksyyn on tuonut iloa se, että olen päässyt 

järjestämään Salapoliisipäiviä ja vierailemaan lasten 

kodeissa! Uutuutena Salapoliisijuttuja on järjestetty 

metsässä ja se onkin ollut jännää. Kävin mm. 

seikkailemassa Puolen Hehtaarin metsän lasten 

kanssa. He pohtivat kanssani millainen on turvallinen 

asuinpaikka. Lisäksi olen tehnyt kotikäyntejä. Turussa 

toteutettiin Suomen ensimmäinen Etäsalapoliisipäivä 

Nuorten ystävien järjestämänä. On mahtavaa, ettei 

korona ole estänyt yhteydenpitoani lasten kanssa vaan 

on löydetty uusia tapoja kohdata ja kuulla lapsia. 

Lisäksi tekeillä on Salapoliisipeli. Hauskaa! Pelin avulla 

ammattilainen ja lapsi voivat tutustua toisiinsa ja ottaa 

puheeksi arkeen ja asiakasosallisuuteen liittyviä 

asioita. Pelin teemat ja niihin liittyvät kysymykset ovat 

lasten itsensä esiin nostamia. Peliä pilotoidaan lasten 

kanssa kevään 2021 aikana ja sen on tarkoitus 

valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Ulla 

Phillips on tehnyt peliin hienon ulkoasun ja odotan 

kovasti, että pääsen pelaamaan ja kehittämään sitä 

eteenpäin yhdessä lasten kanssa. Näistä pilotoinneista 

voin kertoa lisää sitten seuraavassa uutiskirjeessä. 

 

Terkuin, 

Salapoliisi Mäyrä  

https://pesapuu.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kirahvit-julkaisu-2020.pdf
https://pesapuu.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kirahvit-julkaisu-2020.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=salapoliisi+m%C3%A4yr%C3%A4+pes%C3%A4puu
https://www.youtube.com/channel/UCVLgG91YwtUtrptI49rTCqQ


 

Lasten oma vaikuttamiskampanja on käynnistynyt! 

Lokakuussa polkaistiin käyntiin Lasten oma 

vaikuttamiskampanja. Kampanjan 

tarkoituksena on kuulla 3-12-vuotiaiden 

lasten ajatuksia aiheista miksi lapsia on 

tärkeä tavata ja kuulla lastensuojelussa. 

Lapset kirjoittavat tai piirtävät 

vastauksensa postikorteille, joita voi tilata 

osoitteesta toimisto@pesapuu.fi .   

Kampanjan herättämä kiinnostus on 

yllättänyt meidät täysin. Joulukuun alkuun 

mennessä kortteja on tilattu noin 1 900 kpl 

ympäri Suomea! On hienoa, että lasten kuuleminen on koettu näin tärkeäksi asiaksi ja haluttu mahdollistaa se 

suurelle joukolle lapsia. Kiitos jokaiselle, joka on ollut tavalla tai toisella mukana tässä kampanjassa. 

Kortteja voi tilata edelleen ja täytetyt kortit tulee palauttaa tammikuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen korttien 

viesteistä kootaan julkaisu ja vaikuttamismateriaali, mikä välitetään lastensuojelusta päättäville aikuisille aina 

Arkadianmäkeä myöten. Pandemian salliessa keväällä järjestetään vaikuttamistilaisuus Pikku Parlamentissa. 

 

Keväälle 2021 suunnitteilla  

Mäyrä ja Mainio juhlivat Care Daytä Live Striimissä Mäyrän YouTube-kanavalla, 19.2.2021 

Salapoliisi Mäyrän luontoretki, maaliskuussa, Pirkanmaa 

Lasten vaikuttamiskampanjan huipennus Pikku Parlamentissa toukokuussa pandemian salliessa 

Kirahvikaverit –vertaisryhmäohjaajakoulutus, 18.-19.5.2021, Helsinki 

Salapoliisi Mäyrä avuksi lasten kohtaamisiin -koulutus, 1.6.2021, Helsinki 

 

Lisäksi: Keväällä järjestämme Kirahvipäiviä mm. yhteistyössä Nuorten ystävien kanssa Seinäjoella, SOS-lapsikylän 

kanssa sekä Helsingin kaupungin vastaanottoperhetoiminnan kanssa. Lisäksi jatkamme Salapoliisitoiminnan 

kehittämistä laitoksiin yhteistyössä Tuisku Oy:n ja Rinnekodin kanssa. 

 

 

Jouluiloa ja onnea vuodelle 2021 toivottavat, 

 

Pesäpuun lasten tiimin väki 

Hanna, Pipsa, Riikka, Sari.Anne ja Susanna  

mailto:toimisto@pesapuu.fi

