
Salapoliisi Mäyrä ja uuteen
kotiin muuttaminen 

SALAPOLIISIUUTISET

Salapoliisi Mäyrä tarvitsee lasten

apua. Mäyrän ei ole turvallista

asua vanhempiensa kotona, joten

hän on nyt muuttamassa toiseen

paikkaan, läheisensä hoiviin.

Mäyrää mietityttää kovasti uuteen

paikkaan muuttaminen ja hönellä

on monta kysymystä, joihin hän

tarvitsee salapoliisilasten apua. 

Mäyrä päättää tällä kertaa ottaa

yhteyttä lapsiin tietokoneen avulla

ja soittaa videopuhelun. 

Mikä auttaa, kun
jännittää tai

pelottaa?
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VIDEOPUHELU JÄNNITTÄÄ. Mäyrä painaa

tietokoneen näppäimiä ja näytölle ilmestyy

pieniä ruutuja. Videopuhelu on alkamassa!

Juuri kun lapset ovat vastaamassa Salapoliisi

Mäyrän puhelukutsuun, alkaa Mäyrää

yhtäkkiä aivan hirveän kamalasti jännittää.

Aivan viime hetkillä hän hyppää tyynyn

taakse piiloon! 

MISSÄ MÄYRÄ ON? Kuusi salapoliisilasta

on vastannut Mäyrän kutsuun. Mutta nyt

ruudulla ei näy Mäyrää ollenkaan. Sohvalla

istuvat ohjaajat kertovat, että Mäyrä hyppäsi

jännityksessään piiloon. Löytäisivätköhän

lapset, missä mäyrä on? Lapsilla on tarkat

silmät ja pian Mäyrä löytyy ja kurkistaa arasti

tyynyn takaa.

Salapoliisi Mäyrä on lähettänyt lapsille

postissa kaikki tärkeät salapoliisitarvikkeet

päivän tehtäviä varten. Paketista löytyy

muun muassa hieno suurennuslasi, Mäyrän

t-paita, askartelutavikkeita, eväitä ja

tietenkin salapoliisipassi! 

Salapoliisipassiin kirjoitetaan oma

salapoliisinimi sekä omat tärkeät tehtävät

ja taidot. Kynät vain suhisevat, kun

salapoliisit täyttävät passejaan.

MITEN  LAPSET AUTTAVAT MÄYRÄÄ? Mäyrä kuiskaa ohjaajalle, että tarvitsee lasten

salapoliisitaitoja avukseen pulmalliseen tilanteeseensa. Lapset lupaavat ryhtyä salapoliiseiksi

ja auttaa Mäyrää.

Salapoliisi Mäyrän 
jännittävä puhelu

Taitavat apurit ja 
salapoliisipassi!

Millaisensalapoliisinimen sinä keksit itsellesi?
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AUTTAVA AUTTAMISKONE.

Salapoliisi Mäyrä toivoo, että lapset

rakentaisivat auttamiskoneen, joka

varmistaa, että Mäyrällä on hyvä

olla uudessa kodissa läheisen

luona. Lapset tarttuvat tärkeään

tehtävään ja ryhtyvät kasaamaan

koneita.

Millaisia ominaisuuksia 

koneessa voisi olla? 

Miten kone toimii? 

Miten se auttaa? 

Mikä auttaa silloin,
kun jännittää,
pelottaa tai on ikävä?

SALAPOLIISI MÄYRÄÄ

JÄNNITTÄÄ. Jännittää niin

paljon, että on vaikea edes

puhua ääneen. Mitä silloin

voisi tehdä, Mäyrä kyselee. 

Lapset neuvovat Mäyrää.

- Voi kuiskata aikuisen

korvaan ja aikuinen voi sitten

sanoa sen asian ääneen.

Hyvä neuvo!

- Tai jos osaa kirjoittaa, voi

sen asian kirjoittaa.

Entä jos huolestuttaa tai

ikävä valtaa mielen?

- Kivat ja tutut lelut ja

unikaveri auttavat. Iloiset

asiat ja leikkikaverit. 

Voit rakentaa oman koneen
vaikkapa tyhjistä
pahvilaatikoista, maitotölkeistä,
kartongeista ja
vessapaperirullista! 

Millainen kone sinulle
rakentuu?

Rakennetaan
auttamiskone!

Myös se, jos olisi joku

lemmikki, jota voisi hoitaa ja

silittää voisi olla kiva juttu,

lapset miettivät. 

Mäyrä on samaa mieltä.

 

Onneksi kysyin, enkä jäänyt

miettimään asioita yksin,

Mäyrä ajattelee. 
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Auttamiskoneet
Lapset rakensivat Salapoliisi Mäyrälle mahtavia

auttamiskoneita. Kylläpä Mäyrä tuli iloiseksi!

Nää on sitä varten, että nämä tuo Mäyrälle iloa. koneessa on myös hyviä leikkikavereita.
Kone auttaa, kun ne on sen kavereita, että jos sitä vaikka sitä surettaa, niin se kone voi auttaa.
koneet on hyviä apureita. 
Koneessa on kivaa tekemistä.

Aina kun se menee sisälle tänne, kun sillä on kylmä, niin se voi lämmitellä.
Pallukat laittaa lämpöä tonne sisälle.
Sisällä on kuvia. Kuvat sisällä on söpöjä ja ne ilahduttaa Mäyrää. Ne kuvat on
lemmikkejä.
Jos Mäyrällä on esim. tärkeät vanhemmat ja sitten joutuu muuttamaan muualle
niin totta kai siitä tulee paha mieli. Mäyrä tarvitsee iloa.
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Kun se kattoo tähän
koneeseen, niin se tulee
iloiseksi. 
Ja tää kala on, että kun
tästä painaa, niin se toimii. 
Aina kun Mäyrä unohtaa
tän jonnekin, niin näillä
tuntosarvilla se tulee
tänne takas. 
Mäyrällä on nappi ja sit
se konee tulee. 
Se ei voi hävitä se kone
koskaan.
Jos se ei löydä, kun se
menee jonnekin, vaikka
kauppaan, eikä löydä
ketään, niin jos tämä kone
on mukana, niin se tulee
iloiseksi tällä koneella.

 

Tämä kone on koti,
jossa on oviaukko ja
koristeltu katto, jotta
ei sada sinne sisälle.
siellä on turvallinen
ja hyvä olla.
Täällä on hymynaama,
niin että olisi kiva asua
siellä ja siellä olisi
kavereita.
Savupiippukin on. Siellä
voisi lämmittää
makkaroita. 
konessa on Kivoja
värejä. 
se on Viihtyisä.
siellä on Kivat omat
vaatteet
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Entä mikä auttaisi, että
Mäyrän olisi helpompi olla 
ja kotiutua uuteen?

Lapset miettivät ja vastaavat:

- Jos sillä olisi vaikka joku, 

kenen kanssa se leikkisi.

- Siellä olisi turvallinen 

aikuinen.

Mistä Mäyrä osaisi
tunnistaa, millainen on
turvallinen aikuinen? 

- Se on semmoinen kiltti

- Ja mukava

- Mummo

Mäyrällä on paljon kysymyksiä

lapsille. Lapset vastaavat kaikkiin

Mäyrän kysymyksiin tarkasti ja

hienosti. 

Mäyrällä on kerrottu, että
Mäyrä on muuttamassa
läheisen luo. Mutta mutta! Mitä
se läheinen tarkoittaa, kysyy
Mäyrä? 

Lapset kertovat: 

- Sukulaiset voi olla läheiset

- Se tarkoittaa, että voi muuttaa

vaikka tädin luokse. 

- Läheinen voi olla myös

ystäväperhe. Mäyrä voisi asua

jonkun meidän tässä olevien luona. 

Lapsilla on oikeus asua
turvallisessa paikassa, senkin
Mäyrä tietää.

Mutta millainen on turvallinen
paikka, kysyy Mäyrä. 

- Siellä on lämmin

- On ruokaa, ruoka on tärkeää

- Ja vettä

- Siellä on valoa

- Siellä voisi olla lettuja

- Löytyy oma sänky

Ketä siellä turvallisessa
paikassa voisi asua myös,
Mäyrän kanssa?

- Vaikka sisarukset, sisko tai veli 

 tai serkkuja.

- Ehkä lemmikki. Koira tai kissa.

Kiitos salapoliisit!

Salapoliisit kokoontuivat ensimmäistä

kertaa videoyhteyden välityksellä

Mäyrää auttamaan.  Päivä oli Mäyrän

mielestä iloinen ja hauska ja Mäyrä sai

paljon apua. 

Videokuvan äärellä puhuminen oli

aluksi aika jännittävää, mutta lapsilla

oli neuvo siihenkin: Voi kuiskata. Ja

sitten  aikuinen sanoo ääneen. 

Kiitos mainiot Salapoliisit

tukijoukoineen! Soitellaan uudestaan! 

Mäyrällä on paljon
kysyttävää

MÄYRÄ TV

Salapoliisi Mäyrä

seikkailee omalla

Youtube-kanavallaan!


