
Pesäpuu ry 1

OTA SALAPOLIISI 
MÄYRÄ TYÖPARIKSI 
LASTEN TAPAAMISIIN
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Hei, olen Salapoliisi Mäyrä.  
Arvaa mistä tykkään? Pinaattiletuista! 

Ne ovat lempiruokaani. Minä tykkään myös 
leikkimisestä ja salapoliisitehtävistä. 

Tykkään tosi paljon lapsista ja ihan 
parasta on, kun lapset auttavat 

minua,  jos joku asia 
 mietityttää.



Pesäpuu ry 3

Salapoliisi Mäyrä lasta auttamassa

Salapoliisi Mäyrän kanssa voit yhdessä lapsen kanssa tutkia 
Mäyrän ja lapsen elämää. Mäyrä on aikuiselle konkreettinen työ-
väline, käsinukke, mutta lapselle Mäyrä on kaveri, jonka maail-
maan on mahdollista heittäytyä ja eläytyä. Mäyrällä on saman-
lainen elämäntilanne kuin lapsella, joten Mäyrä voi tunnetasolla 
ymmärtää lapsen kokemuksia. Mäyrän avulla lapsen voi olla hel-
pompi puhua asioistaan.

Salapoliisi Mäyrä on ollut mukana useissa eri Salapoliisipäivissä 
ja -ryhmissä. Lasten toiveesta Mäyrä on alkanut tehdä myös ko-
tikäyntejä ja olla mukana lapsen tapaamisissa. Mäyrä on toimi-
nut esimerkiksi tukihenkilönä neuvotteluissa, lasten ajatusten 
välittäjänä ja tunteiden sanoittajana.

Lapset ovat kiinnostuneita Mäyrästä ja Mäyrä lapsista. Lapsikin 
saattaa haluta tietää, mitä Mäyrälle kuuluu ja onko Mäyrällä elä-
mässään riittävästi huolenpitoa ja rakkautta. 

Salapoliisi Mäyrän 
tarkoitus on auttaa sekä lasta että sinua,  

kun työskentelet lapsen kanssa.
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Ohjeita Mäyrän kanssa työskentelyyn

 ⚙ Kerro lapselle, että Mäyrä haluaa tietää, mitä lapselle kuuluu, 
mitä lapsi ajattelee ja tuntee. 

 ⚙ Mäyrä ilahtuu aina kun näkee lapsen. 

 ⚙ Mäyrällä on erityistaito kuunnella lasta, eikä hän koskaan 
keskeytä tai hoputa lasta.

 ⚙ Mäyrä on kiinnostunut kaikesta mitä lapsi kertoo ja antaa 
mielellään lapselle hyvää palautetta.

 ⚙ Joskus lasta kiinnostaa jokin muu asia enemmän kuin Mäyrä. 
Silloin Mäyrän voi laittaa vaikka yhdessä päiväunille ja ryhtyä 
tekemään jotain muuta.

 ⚙ Sinua saattaa jännittää, osaatko toimia Mäyrän kanssa. Älä 
huoli, sinullakin saa kestää hetki tutustua uuteen työparii-
si. Aloita pienestä; ensin voit vaan esitellä Mäyrän lapselle. 
Seuraavalla kerralla jo ehkä teette kolmisin hommia ja jutte-
lette kaikki yhdessä.



Pesäpuu ry 5

 ⚙ Mäyrä on aika ujo ja kuiskii mielellään. Sinun tehtävänäsi on 
kertoa lapselle, mitä Mäyrä sinulle sanoi. Joskus Mäyrä ha-
luaa kuiskata jotain tärkeää myös suoraan lapselle. Monilla 
lapsilla onkin kyky kuulla Mäyrän kuiskaus.

 ⚙ Mäyrää kohdellaan aina hyvin ja sitä saa halata ja helliä. Voit-
te yhdessä hoitaa Mäyrää, peitellä sitä ja miettiä, miten sille 
voisi osoittaa huolenpitoa.



6

Lapsen tapaaminen Mäyrän kanssa

 ⚙ Tutustukaa yhdessä lapsen kanssa Salapoliisi Mäyrään. Anna 
lapselle oma Mäyrän esite ja lukekaa se yhdessä. Esitteessä on 
myös tehtäviä ja asioita, jotka olisi hyvä käydä yhdessä läpi.

 ⚙ Voit kertoa Mäyrän taustatarinaa omin sanoin ja soveltaa si-
tä lapsen elämäntilanteeseen sopivaksi. Jätä tarina kuitenkin 
riittävän avoimeksi.
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Pesäpuu ry 7

 ⚙ Muista aina varmistaa, että lapsi tietää kuka sinä olet, mitä 
teet ja miksi tapaat lasta. Kerro milloin mahdollisesti tapaat-
te uudelleen.

 ⚙ Ensimmäisellä kerralla tehkää molemmille omat salapoliisi-
passit. Lapsesta voi olla kiva tietää sinunkin salapoliisinimi.

 ⚙ Tapaaminen kannattaa aloittaa tai lopettaa erilaisilla sala-
poliisitehtävillä. Voitte pelata Mäyrän muistipeliä, etsiä huo-
neeseen piilotettuja pinaattilettuja tai tutkia sormenjälkiä ja 
vertailla niitä.

 ⚙ Sijoitetun lapsen kanssa työskentelyyn on olemassa las-
ten kanssa tuotettu Salapoliisi Mäyrän käsikirja, jossa Mäyrä 
muuttaa karhuperheeseen ja miettii monia tärkeitä teemo-
ja, kuten auttamista, yhteydenpitoa läheisiin ja ikävää. 

 ⚙ Tutustu kirjaan etukäteen. Kirjassa on myös avohuoltoon 
sopivia teemoja: Lapsen vahvuudet ja unelmat, Hyvä neu-
vottelu, Kuka on sosiaalityöntekijä ja Läheiset.
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Kuvat: Ulla Phillips.

Salapoliisitoiminta on kehitetty alun perin siksi, että myös lap-
set saisivat osallistua lastensuojelun kehittämis- ja vaikutta-
mistyöhön.

Yksilötyössä työskentelyn fokus on kyseisen lapsen omis-
sa asioissa ja silloin on tärkeä kertoa mitä tapaamisesta kirja-
taan lapsen asiakirjoihin. Lasta ei saa huijata kertomaan Mäy-
rän avulla asioitaan esimerkiksi arviointia varten. 

Jos olet kiinnostunut kehittämistyöstä lasten kanssa, voit 
tulla Salapoliisihommissa-koulutukseen, jossa sisältönä on 
kehittäminen lasten kanssa  ja vaikuttamistyö lasten tuotta-
man tiedon pohjalta. Myös yksilötyöhön on oma koulutus. Ky-
sy lisää toimisto@pesapuu.fi.

Käytä Mäyrää aina 
lasta kunnioittaen.


