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Salapoliisitehtävinä oli etsiä metsään piilotettuja suurennuslaseja, heijastimia ja taskulamppuja. Jokainen sai täyttää 
omat salapoliisipassit ja keksiä itselleen oman salapoliisinimen ja tehtävän. Pimeästä metsästä piti löytää taskulamppujen 
avulla myös jotain vihreää, kuten Mäyrän takki. Löytyihän niitä vihreitä asioita, vaikka oli jo marraskuu.

KUN MÄYRÄ OLI PIENI

Kuusen juurella oli Mäyrän lapsuuden koti. Siellä Mäyrä asui Mäyrävanhempiensa kanssa, kun se oli ihan pieni. Mäyrää 
mietitytti, miksiköhän se joutui muuttamaan pois. Lapset kertoivat Mäyrälle, että sen piti muuttaa, koska siellä kuusen 
juurella ei ollut enää turvallista asua, eikä Mäyrä kokenut oloaan turvalliseksi. Siellä oli myös vaarallista. ”Sillä oli 
turvaton olo. Sitä varmaan lyötiin siellä. Eikä ollut ruokaa.” 

Tässä numerossa:
Salapoliisi Mäyrä seikkaili Puolenhehtaarin Metsässä kymmenen taitavan ja viisaan 
Salapoliisin kanssa. Lapset suoriutuivat hienosti kaikista salapoliisitehtävistä ja Mäyrä oli 
oikein tyytyväinen saamaansa apuun.
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Laitteissa oli upeita ja tärkeitä ominaisuuksia.

MITÄ OLISI KIVA KUULLA, KUN TULEE UUTEEN 
PAIKKAAN

Lapset saivat myös miettiä, miten Mäyrä olisi hyvä 
toivottaa tervetulleeksi. Uuteen paikkaan tuloa helpottaa, 
jos Mäyrää tervehditään ja sanottais ”Moi ja tervetuloa.” 
Olisi kiva, jos haluttaisiin tutustua ja kysyttäisiin vaikka 
”Moi, kuka sä oot?”, ”Mitä kuuluu?”, ”Tutustutaanko?”. 
Mäyrästä tuntuisi kivalta, jos sitä kutsutaan mukaan 
leikkeihin tai pelaamaan. Silloin tuntisi olonsa 
tervetulleeksi. 

LAITTEITA, JOTKA VARMISTAVAT HYVÄN OLON

Lapset rakensivat laitteita, jotka varmistavat, että Mäyrällä 
on uudessa asuinpaikassa varmasti hyvä olla.

Mäyrän uudessa asuinpaikassa on tärkeää, että siellä on 
turvallista ja että siellä saa ruokaa. Siellä on ovet lukossa. 
Hyvä tunnelma ja ilo on myös tärkeää. 

Siellä Mäyrä saa kavereita, eikä kukaan satuta Mäyrää. 

MILLAINEN ON HYVÄ TYÖNTEKIJÄ?

Mäyrän uudessa asuinpaikassa on työntekijöitä. Lapset 
auttoivat Mäyrää miettimään, millaisia ominaisuuksia 
on hyvällä työntekijällä. 

Hyvä työntekijä on lasten mielestä esimerkiksi kiva, 
ystävällinen, avulias, hauska, tasapuolinen, turvallinen, 
huolenpitävä ja sellainen, joka ”vahtii, ettei varas tule.” 

Erityisominaisuutena sillä voisi olla sellainen kännykkä, 
johon tulee viesti, jos Mäyrä tarvitsee apua. 
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TARINOITA MÄYRÄSTÄ
TARINOITA, JOITA LAPSET SADUTTIVAT YHDESSÄ OHJAAJIEN TOIMIESSA KIRJUREINA:

MÄYRÄN UUSI KOTI PESÄ

”Mäyrän uudessa paikassa oli kivaa ja se tykkäs siitä 
laitteesta ja siitä, että sillä oli kaikki hyvin. Siellä oli 
turvallista asua, lämmin ja pehmoinen koti. Ja kodikas ja 
siisti. Se ei ollut sotkuinen. Hienosti sisustettu. Aikuiset 
olivat kivoja ja salaperäisiä. Jotkut näytti kivoille ja 
hassuille. 

Mäyrä muutti uuteen kotiin puun juurelta. Sinulla on nyt 
parempi huolenpito, äiti sanoi. Niin on, isi sanoi. Joo, en 
haluu muuttaa, Mäyrä sanoi. Ymmärrän, isi sanoi. 

Mäyrä muutti uuteen paikkaan. Polun laitteessa Mäyrän 
oli hyvä asua.”

MÄYRÄ
”Sillä on tosi kivaa (uudessa paikassa).”

MÄYRÄ LÖYSI UUDEN YSTÄVÄN
”Muutti taloon ja löysi uuden ystävän.”



   JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS ASUA
  TURVASSA. SE ON TÄRKEÄÄ!
     Salapoliisi Mäyrä kiittää kovasti jokaista häntä auttanutta lasta.

     Mäyrä lupaa kertoa lasten viisaita ajatuksia aikuisille, jotta aikuiset huolehtisivat, että lapset saisivat 
     elää turvassa. Eikä unohdeta iloa, hyvää tunnelmaa ja ruokaa. Nekin on tosi tärkeitä. Vai mitä?
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MÄYRÄN TARINA
MÄYRÄN KOTI

”Olipa kerran Mäyrä. Äiti lähti pois kotoa. Iskäkin meni. Ei jäänyt ketään. Mäyrä ei tykkää olla yksin kotona. Sitten tuli 
tiikeri, yritti syödä Mäyrän. Ja sitten Mäyrä lähti. Mäyrä meni uuteen kotiin. Oli turvallista, koska oli piikkejä niin, ettei 
kukaan päässyt. Ei tiikeri päässyt sinne. Mäyrä oli madon kanssa siellä, ettei tarvinnut olla yksin. Ja mato meni maan alle 
etsimään syötävää Mäyrälle, ettei kuole nälkään.

Uudessa kodissa oli niin paljon tekemistä. Mato ja Mäyrä leikki yhdessä hippaa. Ja sen jälkeen koira yritti tulla, mutta ei 
päässyt, koska oli piikkejä.
 
Kävivät yhdessä vanhassa kodissa kylässä ja sitten takaisin uuteen. 

Tuli kiltti koira, jota Mäyrä silitti. Uudessa kodissa oli kivoja juttuja. 

Loppu.”

LAPSIA KANNATTAA KUUNNELLA!


