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AN PARAS MÄYRÄ!

Salapoliisi Mäyrä sai 
uusia kavereita  Joikulan
perhekodissa

SALAPOLIISI-
UUTISET

Salapoliisi Mäyrä pääsi vierailemaan
Joikulan perhekotiin ja tapasi siellä
taitavia ja osaavia lapsia. Mäyrä oli niin
iloinen, kun sai tutustua Joikulan lapsiin ja
viettää heidän kanssaan hauskan päivän. 

Mäyrää mietitytti lasten oikeudet:
"Jokaisella lapsella on oikeus hoivaan ja
huolenpitoon. Mitä se oikein tarkoittaa?",
Mäyrä mietti. 
Entä mitä tarkoittaa se, että on turvassa:
Millaista se on, että on turvallinen olo?

Lapset osasivat auttaa Mäyrää hienosti!

Lopuksi herkutellaan!
Sivu 5

1/2022

Lapset auttoivat
Mäyrää

pohtimaan
huolenpidon ja
turvallisuuden

asioita.

Salapoliisi 
Mäyrä Joikulan
perhekodissa

Sivu 1

Mistä tietää, että
pidetään huolta ja on

turvallista?
Sivu 2

Mäyrä oppii uuden
taidon

animaatiopajassa
Sivu 3-4
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Voi pitää huolta

Voi rakastaa sitä

Saa nukkua

Sille voi laittaa aamupalan

Voi pitää illalla siitä huolta ja ottaa syliin

Sille voi kertoa, että siitä pidetään hyvää

huolta ja että sitä rakastetaan.

Mäyrä halusi kuulla lasten ajatuksia lasten

oikeudesta huolenpitoon ja turvallisuuteen.

Mistä Mäyrä tietää, että pidetään huolta?

Lapset kertoivat Mäyrälle, että huolenpito on

sitä, että:

"Oi, onpa huolenpito ihana asia", ajatteli

Mäyrä.

Mistä Mäyrä tietää, että pidetään huolta
ja että on turvallista?

ettei pelota
että ei kiusata 
ettei saa pudottaa kattoa
ei saa rikkoa tavaroita 
siitä pidetään huolta ja sille
annetaan hali
eikä ketään jätetä yksin. 

"Entä mistä tietää, että on turvallinen
olo?", kysyi Mäyrä lapsilta. Lapset
tiesivät. Turvallisen  olon tietää siitä että:



SALAPOLIISIUUTISET SIVU 3
 

Salapoliisi Mäyrän lisäksi

Joikulaan oli saapunut video-

ohjaaja Aapo Niininen. Aapo oli

tullut paikalle opettamaan

Mäyrälle ja lapsille miten

tehdään stop motion -

animaatioita. 

Aapo asetteli ensin valot,

kamerat ja tietokoneen pöydän

ääreen. Sitten askarreltiin

erilaisia hahmoja ja tekstejä,

joiden avulla videot kuvattaisiin. 

Videoklippien teemoina olivat

huolenpito ja turvallisuus.

Mäyrä oppii uuden taidon
animaatiopajassa
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Stop motion -animaatio kuvataan niin, että hahmoja liikutellaan askel kerrallaan kuvapöydällä. Kuvat

peräkkäin editoimalla syntyy kuvista liikettä. Videoklipeissä Mäyrä pääsi potkimaan palloa, syömään

ruokaa ja ihmettelemään, miten sanat liikkuivat villisitä videokuvan laidasta laitaan. Onpä

mielenkiintoista nähdä, millaisia lopullisista videoista tulee! Ne julkaistaan myöhemmin Salapoliisi

Mäyrän Youtube-kanavalla.

Youtube-kanava löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/@salapoliisimayra1410

https://www.youtube.com/@salapoliisimayra1410
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Päivä päättyi  yhteiseen

herkkuhetkeen.

Mäyrällä oli mukava päivä

Joikulassa. Hän oppi lapsilta

paljon ja haluaa siksi sanoa

vielä ääneen:

"Aikuiset, muistakaa pitää

kaikista lapsista huolta ja

huolehtia, että ihan jokaisella

on turvallinen olo. "

Lopuksi herkuteltiin!

www.pesapuu.fi

KIITOS KIVASTA PÄIVÄSTÄ
PERHEKOTI JOIKULAN

LAPSET!
 

YHDESSÄ TEKEMÄMME
ANIMAATIOT TULEVAT
SALAPOLIISI MÄYRÄN

OMALLE YOUTUBE
KANAVALLE ALKUVUODESTA

2023!
 

PARHAIN TERVEISIN,
SALAPOLIISI MÄYRÄ


