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Eräänä aurinkoisena lauantaina

Salapoliisi Mäyrä sai kutsun Hankoon. 

Mäyrä ilahtui, kun pääsi pitkästä aikaa

lapsia tapaamaan. 

Vastaanotto olikin lämmin. Kaikkia jännitti

vähän aluksi, mutta pian jännitys haihtui

innokkaiden Salapoliisien kanssa. 
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Salapoliisihommat käynnistyvät Salapoliisipassien ja kassien tekemisellä. 

Paikalla olevilla Salapoliiseilla oli hienoja erityistaitoja kaikkiin tarvittaviin salapoliisihommiin.

Jokainen sai tehdä 
oman salapoliisipassin 

Kun on turvallinen
olo, niin on hyvä olo

Mäyrää mietitytti millainen

asuinpaikka olisi turvallinen.

Mäyrä halusi myös tietää

mistä tulee turvallinen olo.

 

Lapset kertoivat Mäyrälle,

että silloin on turvallista, kun

päivällä hoitajat vartioi. Yöllä

on tärkeää, että ovet ja

ikkunat ovat lukossa. 

Lasten mielestä on tärkeää,

että Mäyrää hoitaisi kiltit

hoitajat. Kiltit hoitajat ovat

kohteliaita eivätkä

komentele hirveästi.

 Jos Mäyrälle tulee paha

mieli, niin silloin aikuisen oli

tärkeä kuunnella Mäyrää. 
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Mäyrä pääsi lasten

rakentamaan turvapaikkaan.

Siellä oli hyvä olla. 

Mäyrän turvapaikassa on

vartiotorni, niin siltä voidaan

katsoa, jos on vaara lähellä.

Lisäksi siellä on

valvontakamera, ettei rosvot

ja kidnappaajat tule ja

vartija, joka kysyy aina

tulijoilta salasanan. 

Mäyrälle rakennetaan
turvapaikka

Turvapaikan säännöt

Mäyrän turvapaikkaan laitettiin myös teipillä

tarkat rajat. Lapset laativat seuraavanlaiset

säännöt Mäyrän turvapaikalle:

Mäyrä tarvitsee myös

puhelimen, että voi soittaa

heti, nopeasti apua. 

Tottakai tarvitaan myös

ruokaa, että pysyy elossa.

Vessakin siellä pitää olla.

Mäyrän turvapaikassa Mäyrän

ei tarvitse olla yksin vaan

siellä on hoitajia

huolehtimassa

turvallisuudesta.

Ei saa rikkoa mitään,
muuten tulee paha mieli.
Saa leikkiä pihalla.
Turvapaikan rajaa ei saa
ylittää ilman lupaa.
Saa tehdä kivoja asioita,
esimerkiksi leikkiä ja
ulkoilla. 
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Auttamiskoneet auttavat
Salapoliisipäivän ohjelmaan kuului auttamiskoneiden

rakentamista. Mäyrä sai avuksi seuraavat koneet:

SYÖTTÖKONE

Syöttökoneesta Mäyrä saa
jäätelöä ja vettä. Jos on hirvee
itku niin jäätelö auttaa,
suupielet voi huuhdella vedellä. 

Koneen johto tekee sähköä, niin
vesi lähtee pyörimään ja sitten
tulee jääkaappikylmää
jäätelöä. 

Antennin avulla kone antaa
yhteyttä.

KIUKKUKONE

Kiukkukone tulee apuun,
silloin kun on kiukkuinen.
Kone auttaa, että tulee
taas hyvä olo.

Koneessa on
erityisominaisuuksia kuten
auttamislelu ja juomiskone,
joka antaa Mäyrälle
juomista.
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Salapoliisi Mäyrä ilahtui lasten keksiäistä auttamiskoneista! Niistä Mäyrä saa paljon

apua ja iloa!

APUKONE

Apukone auttaa vihaisuuteen ja
ahdistuneisuuteen eli konetta voi
käyttää, kun ahdistaa. Siinä on
nappeja, joita voi painaa, kun tarvii
apua. 

Koneen erityisominaisuutena on
tähti, joka antaa hyvää mieltä. Yksi
nappula neuvoo Mäyrää menemään
pois, jos joku asia ärsyttää tai
suututtaa ettei satu mitään pahaa.

Koneen hyvää päivää ominaisuus
muistuttaa Mäyrää hyvistä
jutuista, esimerkiksi karkkipäivästä.
Koneen apu-napista, kun painaa, niin
vihaisuus leijuu savupiipusta ulos
eikä ole enää niin vihainen olo.

Lapset saivat jälkikäteen lähettää ajatuksiaan Mäyrän

käynnistä.

”Oli kivaa. Parasta oli herkuttelu. Mäyrä oli kiva. Rakennettiin

kone. Aikuiset oli ystävällisiä.”

”Pelkkää tutkimusta. Ei muuta. Ei ollut kivaa.”

 ”Tosi kiva päivä. Tehtiin auttamiskone ja unelmakorut. Kun

me tehtiin linna, se oli viimeinen.”

Lasten palaute päivästä:

Kaikki päivään osallistuneet lapset olivat sitä mieltä, että

heitä oli kuunneltu ja asiat, joista puhuttiin olivat tärkeitä.

Mäyrä sai päivästä kaikilta täydet 5 pinaattilettua!

Päivä Mäyrän seurassa
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Kiitos taitavat
salapoliisit!

Päivän lopuksi herkuteltiin ja Mäyrä oli niin

onnellinen, kun sai viisaita neuvoja ja huolenpitoa

huipputaitavilta Salapoliiseilta.

"Kannattaa pysyä turvassa. AINA.", kiteytti eräs

lapsi.

 

Lapset auttoivat Mäyrää

unelmoimaan. Mäyrä sai oman

unelmakorun. 

Mäyrän unelmia voisi olla

esimerkiksi: pääsis pelaa korista,

pääsisi insinööriksi rakentamaan

taloja ja että se saa syödä ainakin

kaksi kertaa jätskiä ensi viikolla.

 

”Haluan enemmän unelmia

Mäyrälle,” totesi yksi lapsista. Ja

sitten antoi Mäyrälle unelman:

unelman pääsystä Linnanmäelle.

Sen jälkeen Mäyrää auttaneet

lapset saivat tehdä myös omat

unelmakorut.

Unelmoitko sinä? Mikä on sinun

unelmasi?

Unelmat ovat 
tärkeitä


