
SALAPOLIISIUUTISET

Salapoliisi Mäyrä kävi

tutustumassa pienryhmäkoti

Viikarin lapsiin ja nuoriin.

Viikarin nuoret auttoivat

Mäyrää löytämään hymyjä ja

nauruja. Viikarilaiset

opettivat Mäyrälle, kuinka voi

ilahduttaa ystävää.

Salapoliisi Mäyrällä olikin

hurjan hauskaa vierailla

Viikarissa! Hauska viikko

päättyi yhteisiin juhliin.
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MIKÄ MÄYRÄ? Pienryhmäkoti Viikarin

olohuoneessa tapahtui eräänä päivänä

jotain aika jännittävää. Paikalle oli saapunut

pieni, suloinen Mäyrä. Mäyrä kertoi Viikarin

nuorille olevansa johtava salapoliisi, joka on

lisäksi aivan tosi taitava syömään

pinaattilettuja. 

MIKSI HÄN ON TÄÄLLÄ? Mäyrä kertoi

tulleensa Viikariin, koska oli kuullut, että

siellä hymyillään ja nauretaan paljon.

Mäyrälle oli nimittäin käynyt niin

kummallisesti, että häneltä hymy ja nauru oli

päässyt katoamaan ja nyt hän haluaisi

löytää ne uudelleen. Siihen tarvittaisiin

Viikarin nuorten apua!

MITEN ETSIÄ ILOA JA NAURUA? Salapoliisi Mäyrä aikoi nuorten kanssa yhdessä keksiä

keinon, jolla ilo ja nauru löytyisi. Hän oli varma, että nuorten avulla kiperä tilanne kyllä varmasti

selviäisi.

Kuka voisi auttaa
Salapoliisi Mäyrää?

Salapoliisi Mäyrä 
ja ihmeellinen ilo

MÄYRÄ POHTI VIIKARIN NUORTEN

KANSSA:  Mistä ilo syntyy?  Mikä saa

iloiseksi? Mikä saa hymyilemään oikein

leveästi?

Ja entäpä ystävät: Miten ilahduttaisin

ystävää? Mistä asioista ystäväni tykkää?

Mikä saa ystäväni hymyilemään oikein

leveästi? Pidämmekö samoista vai eri

asioista? Salapoliisi Mäyrä ainakin tietää

mistä tykkää: pinaattiletuista ja herkuista!



Salapoliisi Mäyrä oppi
ilahduttamaan ystävää
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Nuoret piilottivat Mäyrän

kanssa jonkun hyvää mieltä

tuottavan aarteen kaverinsa

löydettäväksi. Johtolankojen

avulla jokainen aarre löytyi!

Mikähän se iloa 

tuottava aarre mahtoi 

olla?

SALAINEN TEHTÄVÄ. Salapoliisi

Mäyrän avuksi pestautuneet

Viikarin nuoret opettivat Mäyrää

miettimään, mistä ilo ja nauru

syntyy. 

Mikä tuottaa iloa? Mikä

naurattaa? Miten voisi auttaa

kaveria tulemaan iloiseksi?

Ilahtuisiko silloin itsekin? 

Viikarin nuoret punoivat Mäyrän

kanssa nerokkaan suunnitelman,

joka toisi iloa kaikille. 

OSAISITKO RATKAISTA VIHJEET? Salapoliisi Mäyrä sai selvittää melkoisen

jänniä johtolankoja. Ilman nuorten apua aarteet olisivat jääneet löytämättä.

Osaisitko myös sinä auttaa Mäyrää arvoituksissa? 

Arvaatko sinä, missä
aarre on?

kaksi pientä apinaa, roikkuu kohti lattiaa. toinen kohta uneen vaipuu,
toisella on jo puusta alas kaipuu. mikähän paikka tämä voisi olla?
Pieni yllätys löytyy paikasta, jossa voi pitää sirkusta tai sen voi ottaa
mukaan metsäretkelle. Mikä ihme tuo on?
Pieni yllätys löytyy paikasta, jossa on pieniä värikkäitä pulloja.
Missäköhän yllätys on?
Pieni yllätys löytyy paikasta, josta saa valoa pimeään, missähän yllätys
on?
Pieni yllätys löytyy paikasta, josta näet päivän tapahtumat ja oman
kuvasi, missähän yllätys on?
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Salapoliisi Mäyrän ja
viikarilaisten iloiset
naurujuhlat!

Löydätkö 

kuvasta 

Mäyrän?

Kiitos
viikarilaiset!

MÄYRÄ TV
Salapoliisi Mäyräseikkailee myös omallaYoutube-kanavallaan!

Tärkeä salapoliisitehtävä

onnistui! Jokainen piilotettu

aarre löytyi. Aarteita oli

pehmolelukorissa, sirkusteltassa,

kynsilakkakorissa, valokatkaisijan

kotelossa ja päivätaulussa.

Onnistuminen toi hymyt nuorten

huulille.

Mäyrä näki viikarilaisten

riemukkaat ilmeet ja ilahtui.

Hymyt on löytyneet! Mutta

entäpä nauru? Mistä Mäyrä 

voisi löytää naurun? 

Salapoliisi Mäyrä vietti

jännittävän ja riemukkaan

viikon Viikarissa. Viikarilaisten

avustuksella hän löysi ilon,

hymyn ja naurun. Mäyrä sai

selville myös, että hyvä mieli

kasvaa, kun sitä jakaa yhdessä. 

Kiitos viikarilaiset! Mäyrä tulee

mielellään uudestaan vierailulle

Viikariin, koska Viikarissa tulee

iloiseksi!

Salapoliisi Mäyrä
on piilottanut
herkkuja Viikarin
olohuoneessa ja
samalla mennyt
itsekin hyvään
piiloon. Mahdatko
löytää Salapoliisi
Mäyrän viereistä
kuvasta?

Naurun löytämiseksi päätettiin

järjestää naurujuhlat. Nuoret

suunnittelivat juhliin hauskaa

ohjelmaa ja koristelivat

olohuoneen Mäyrän kanssa

kauniiksi. Herkkuina oli

chilisipsejä, chilipähkinöitä,

chilidippiä, lauantaikarkkia,

lakritsia, suklaata ja pillimehuja!

Kylläpä kaikkia alkoi jo naurattaa!

Mäyrä sai istua paljettityynyllä

pöydän päässä iloisten nuorten

keskellä. 


