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Salapoliisi Mäyrä Vääksyssä

Oli sateinen marraskuun aamu, 
kun Mäyrä pääsi auton kyytiin
matkaamaan kohti Vääksyä.

Tiedossa oli jännittävä päivä. 

Nuoret olivat ehdottaneet, että
haluaisivat puhua Mäyrän kanssa
vihaisuudesta, surusta ja siitä, miten
elämän voisi korjata. 

Ehdotukset olivat Mäyrästä tosi
hyvä, vaikka aika vaikeita. Siksi oli
hyvä, että nuoret lupautuivat
miettimään niitä yhdessä. 
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Mäyrä sai uudet silmälasit, jotta näkisi
entistä tarkemmin.

Salapoliisipäivä 

alkoi yhteisten

toimintaohjeiden

tekemisellä. 

Sen jälkeen pelattiin

Salapoliisi Mäyrän

auttamispeliä. Pelissä

nuoret auttoivat 

Mäyrää keräämään

pinaattilettuja juhlia

varten. 
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Tärkeät tunteet: ilo, suru ja viha

Kun  se pelaa fortnitee.
Tai kun sille sanotaan jotain kivaa. 
Tai jos sille annetaan joku yllätys.  
Tai jos sille annetaan synttärilahja.

Sitten pohdittiin yhdessä erilaisia

tunteita. Mäyrä halusi kuulla, missä

missä ilo tuntuu? 

Mäyrälle kerrottiin, että ilo tuntuu joka

puolella. Silloin on hyvä fiilis. Tulee

semmonen  tunne, että alkaa hyppiä. 

 Molemmilla jaloilla. Ilo tuntuu jotenkin

polvissa. 

Ilo voi tuntua myös taskussa, jos on

rahaa. 

Mäyrä voi tulla iloiseksi: 

Suru tuntuu joka puolella. Eniten päässä ja silmissä. 
Suru tuntuu silmissä ku itkee. Molemmissa silmissä. 
Suru tuntuu sormissa.  Sormien päässä. 
Suru voi tuntua myös sydämessä.

Kun poliisit ei saavu paikalle 
Jos joku haukkuu 
Siitä, että sitä ammutaan 
Satutetaan

Voi lohduttaa 
Jutella 

Entä missä suru tuntuu? 

Mäyrä tulee surulliseksi: 

Miten aikuinen voisi auttaa Mäyrää, 
kun Mäyrä on surullinen? 

Mitä sinä 
vastaisit?
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Viha tuntuu päässä, päässä tuntuu
ekana.  
Mielihän sen tekee et haluu hakata
toisen. 
Joku asia kädessä mitä voi heittää.
Suussa, suun pielissä, irvistyksessä,
poskissa, leukaperissä.

Kun kiusataan. 
Kun toiset tai joku ärsyttää sitä. 
Jos joku lyö sitä.
Tai kun tulee poliisi.  
Tai pelatessa, kun se tapetaan fortissa.
Siitä, että se kuolee.
Tai lagaa.

Missä viha tuntuu? 

Asioita joista Mäyrä tulee vihaiseksi:

 Rauhotella sitä. 
 Vois kertoo hyviä asioita. 
 Lohduttaa.

Miten aikuinen voisi auttaa Mäyrää, kun
Mäyrä on vihainen? 

Salapoliisitarvikkeet
hukassa

 
Jossain vaiheessa Mäyrä

huomasi, että hän oli kadottanut
oman salapoliisisalkkunsa,

kännykkänsä, muistivihkonsa ja
olipa kadoksissa myös evääksi

otettu pinaattilettu.
 

Onneksi oli innokkaita apureita,
jotka auttoivat tavaroiden

etsimisessä. 



Turboahdettupossukone.

Jormapatterimasiina 3000 OM606 Superturbomersu

Nimetön kone (Parempi maailma).
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Miten korjata elämä?  
Siinäpä iso kysymys pohdittavaksi. Mäyrä ehdotti, että rakennetaan sellaisia

taikakoneita, jotka pystyvät elämän korjaamiseen. 

Eipä aikaakaan, kun kaikki olivat jo rakentelun touhussa ja alkoi syntyä neljä upeaa

konetta. Koneissa oli monia upeita ominaisuuksia ja toimintoja. Koneista löytyi mm.

pakoputki, antenni, moottori, polttoainesäiliöitä ja erilaisia nappuloita.
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ISOT KIITOKSET
RITVALAN LASTENKODIN

NUORILLE! 
 
 

TEILLÄ ON PALJON
VIISAUTTA JA UPEITA

AJATUKSIA. 
 
 

Koneet auttoivat muun muassa saamaan sisältöä elämään ja auttoivat tekemään

maailmasta paremman. Silloin kaikki on hyvin. Vaikka on surullinen tai vihainen, niin kaikki

on hyvin. Kaikki on onnellisesti.

Paremmassa maailmassa ei ole köyhiä, vaan köyhätkin ovat rikkaita. 

Yksi kone auttoi miettimään muitakin asioita kuin kurjia juttuja. Tai kone veisi kotiin. 

Jokainen sait ottaa vielä itsestään Mäyrän kanssa muistoksi päivästä polaroid-kuvan.

Kaikki Mäyrää auttaneet saivat kiitokseksi oman taskulampun ja jokainen ylennettiin

Mestarisalapoliisiksi. 

Mestarisalapoliisit!


