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AN PARAS MÄYRÄ!

Mäyrä ja lapset pohtivat, mitä
on hyvä lastensuojelu

SALAPOLIISI-
UUTISET

Olipas meillä hauska päivä Hämeenlinnassa yhdessä Salapoliisi
Mäyrän ja taitavien lasten kanssa. Lapset olivat heti innokkaita
ratkaisemaan eri tehtäviä. 

Mäyrä pyysi lapsia etsimään kadonneita kirjaimia ja miettimään
mikä sana niistä muodostuu. Kirjaimista tuli päivän teema LAS-
TEN-SUO-JE-LU.

MIksi on tärkeää, että
lastensuojelun

työntekijät tapaavat
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Sivu 4

1/2023

Salapoliisi 
Mäyrä

Hämeenlinnassa!
Sivu 1

Mäyrä pääsi turvaan.
Sivu 2

Mäyrä muuttaa
sijaisperheeseen.

Sivu 3

Mitä lastensuojelu
tarkoittaa lasten

mielestä?
Sivu 2

Lapsia auttavat
koneet. 
Sivu 5-6

Säännöt aikuisille.
Sivu 6



SALAPOLIISIUUTISET SIVU 2

 "Lastensuojelu otti Mäyrän

vastaan, että se pääsi turvaan.

Ettei sillä olis paha olla. Että sen

vanhemmat vois saada niiden

omat asiat kuntoon sillä aikaa. 

Mäyrä on nähnyt pienenä

sellaista mitä sen ei olis pitänyt

nähdä. Mäyrän äidin luona sitä

oli pelottanut, että äiti suuttuis ja

löisi Mäyrää. Tai jos äitillä ei ollut

tarpeeksi ruokaa. Kotona ei olla

semmosta mitä lapsen kotona

pitää olla. "

Mäyrä pääsi 
turvaan

"Lastensuojelu on sitä, että lapsia
suojellaan ja että lapsilla on hyvä olo.
Ja sitä että välitetään lapsista eikä
jätetä yksin." 

Lastensuojelu on myös auttamista. Siitä
tulee mieleen turvallisuus ja turvallinen
olo. Lapset tiesivät myös, että se on
lapsen oikeus. 

Mitä lastensuojelu
tarkoittaa lasten
mielestä?

"Lastensuojelu on myös sitä, että pääsee tarvittaessa turvalliseen kotiin. Tai sitä, että jos on
surullinen niin on aikuinen, jolle voisi kertoa."
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"Sossut tuli hakeen Mäyrän
sijaisperheeseen. Sossu ei kertonut 
äidille (mitä Mäyrä oli kertonut), että se 
ei olis suuttunut. Sossu oli antanut
Mäyrälle puhelinnumeron, että Mäyrä voi
soittaa, jos on hätä.  Kun Mäyrä lähti
kotoa, se otti matkalaukun mukaan. Siellä
on tärkeitä tavaroita. Mäyrä otti mukaan
yöpymistarpeita ja unilelun.  

Uudessa perheessä Mäyrää jännitti.
Mäyrästä tuntui uudessa kodissa, että
siitä välitetään. Sijaisperheessä Mäyrää
rakastetaan. Mäyrä uskalsi puhua siellä
toiselle aikuiselle. Mäyrä oli päässyt
sijaisperheeseen ja se oli tosi laiha. 
Se sai siellä ruokaa. Se sai myös
viinirypäleitä. 

Mäyrä ei aina puhu, mutta voi leikkiä
jonkun kanssa sijaisperheessä. Siellä on
muitakin lapsia ja isoveli ja ne perusti
oman etsivätoimiston. Mäyrä tykkäsi
salapoliisitehtävistä. Siellä Mäyrä sai
uusia kavereita. On tärkeää, että
Mäyrällä on paljon kavereita. 

Sitä hoidettiin hyvin ja se sai tarpeeksi
ruokaa ja sitä ei kohdeltu huonosti niin
kuin toisessa perheessä."

Mäyrä muuttaa sijaisperheeseen

Ketkä muut voisivat auttaa?

"Mäyrä voi tarvita apua, jos sitä olis kiusattu. Se pääsis jutteleen kuraattorille. Se vois kertoa

kuraattorille, jos sillä on paha olla. "

"Kettu on Mäyrän paras kaveri. Jos Mäyrää on kiusattu se vois kertoa opettajalle. Sit ne vois leikkiä,

kun ne on sopinu. Opettaja on aikuinen, joka voi auttaa."
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Että lapsi saisi oman henkilön, jonka kanssa voi jutella omista murheista

ja asioista.
 

Ettei joudu isossa porukassa sanomaan, että voi sanoa suoraan
aikuiselle ja aikuinen kuuntelee. 

 
Lastensuojelun työntekijän on kuunneltava lasta että lapsi voi sanoa sen

(asian) suoraan ja että lapsen ei tarvitse ottaa siitä stressiä.
 

Koska jos lapsella on joku huoli niin häntä kuunnellaan ja autetaan.
 

Siksi että voi puhua. 
 

Miksi on tärkeää, että työntekijät tapaavat ja
kuuntelevat lapsia?
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Ruokailun jälkeen aikuiset menivät omaan ryhmään pohtimaan turvallista lastensuojelua ja

lapset pääsivät rakentamaan sellaisia koneita, jotka voivat auttaa lapsia.

Koneita, jotka auttavat lapsia

www.pesapuu.fi

AIKAKONE

"Aikakone, jolla pystyy

matkustamaan taaksepäin ja jos on

jotain murhetta, että sen voi

muuttaa. Voi muuttaa tapahtuneita

asioita, jos on vaikka jalka murtunut.

Aikakone vois estää sen mitä on

tapahtunu."

AUTTAMISALUS 

"Siellä on ihmisiä, jotka osaa puhua

montaa kieltä (että kaikki ymmärtää

mitä puhutaan). Siellä on aikuisia,

jotka osaa kaikkia tai monia kieliä. Ne

ei mene ikinä kotiin, koska aina voi

tulla ihmisiä, jotka tarvii apua. Siellä on

ihmisiä, joille voi puhua. Ne antaa

kivoja juttuja, jotta suru unohtuu. Siellä

saa iloisia juttuja. Siellä on sellaisia

laitteita mitä tykkää tehä, jos sulla on

paha mieli niin se unohtuu. Sieltä saa

apua kaikille."



MIELENMUUTTAJAKONE 

"Mäyrällä ei oo varmaan omaa sänkyä.

Tässä on sellanen sänky jossa sais

hyvät unet eikä tarvitsis murehtia. Kun

Mäyrä menee sänkyyn, sen ei tarvi

murehtia mitään. Mäyrä tarvii tähtiä,

että tulee uninen olo. Mä haluan, että

Mäyrälle tulee hyvä mieli. 

Tässä on ikkuna, jossa on maisema. Sit

ei näy pimeetä, kun siitä voi tulla

synkkä olo. 

Tää on rentoutuspaikka!

Tää( laite) tässä alkaa hieroa Mäyrää

niin sit tietää, että pitää herätä.

Herätä salapoliisipäivään!"
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www.pesapuu.fi

Aikuisilla on paljon sääntöjä lapsille.
Lapset saivat miettiä, millaiset säännöt

he haluaisivat aikuisille.
Tällaiset säännöistä tuli. Haluaisitko sinä

lisätä jotain? 
 

Aikuinen, ole kiltti muille.
Auta hädässä.

Huolehdi muista.
Suojele muita.

Älä satuta muita.
Älä juo alkoholia äläkä käytä huumeita.

Auta  kaikessa missä voit.
Huolehdi, että lapsi saa mennä kouluun

milloin haluaa.
Auta lasta aamupalan tekemisessä. 



SALAPOLIISIUUTISET SIVU 7

Lapset antoivat palautetta

Salapoliisipäivästä ja Mäyrä sai kivoja

terveisiä: 

"Täällä oli kivaa."

"Minua kuunneltiin ja Mäyrä oli

ilahduttelemassa minua.☺ "

"Salapoliisipäivä oli paras!"

"Valitsin 5 pinaattilättyä koska täällä oli

toooosi kivaa…😍"

Täyden viiden pinaattiletun päivä!

www.pesapuu.fi

KIITOS HURJAN
PALJON

VIISAISTA
AJATUKSISTA!

MUISTA, ETTÄ
AIKUISEN PITÄÄ

HUOLEHTIA
LAPSISTA JA

AUTTAA 
HÄDÄSSÄ.


