Tyttö olet helmi! -etäohjaus

Tyttö olet helmi! -hankkeen tavoitteet 2022

1. Tyttö olet helmi! -etäohjaus
järjestetään valtakunnallisesti saatavilla
olevaksi palveluksi tukemaan
nuoruusikäisen tytön mielenterveyttä

2. Tytön mielenterveyttä suojaavat
tekijät vahvistuvat ennen oireiden
kehittymistä vakavammaksi häiriöksi

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Tyttö olet helmi etäohjaus

Missä mennään tällä hetkellä?
•

2 hankesuunnittelijaa

•

Mukaan toimintaan on tavoitettu yli 50 tytär-äitiä –paria ympäri Suomen

•

Äidit aktiivisia ja heidän roolinsa etäohjaukseen hakeutumisessa vahva
-> jonottajille tarjotaan tukea MLL:n Nuorisoneuvolasta sekä
Nuortennetistä

•

Suurimmalla osalla nuorista jokin tukitaho (nuorten avopalvelut,
koulukuraattori)
➢ yksinäisyyttä, voimattomuutta ja suorituspaineita, kiusaamistaustaa,
ahdistusta, alavireisyyttä

•

Muutamalla vakavaa oireilua (masennus, itsetuhoinen käytös) ja
sairaalajaksoja (erityisesti syömishäiriöihin liittyen)

•

Mainonnalla (FB + IG) on tavoitettu hyvin kohderyhmä

Miksi tytöt?
• Myös MLL:n auttavissa puhelin- ja nettipalveluissa nuorten masentuneisuuden ja
ahdistuneisuuden kokemukset ja olemassa olevat mielenterveyden haasteet
lisääntyivät korona-aikana. Erityisesti tyttöjen esiin nostamat huolet nousivat esiin
nettipalveluiden kautta
• Erityisesti tyttöjen hyvinvointi on heikentynyt koronapandemian aikana
• THL:n kouluterveyskyselyn (2021) mukaan tytöt kokevat poikia enemmän
ahdistuneisuutta ja yksinäisyyttä. Tyttöjen kokemus omasta mielenterveydestään on
heikentynyt selvästi.
• Julkisissa palveluissa 13-18 –vuotiaiden lasten kasvatus- ja haastetilanteisiin tukea on
tarjolla vain vähän
• Tyttö olet helmi! –etäohjauksen avulla pyritään vastaamaan kohderyhmän
kasvaneeseen tuen tarpeeseen

Tyttö olet helmi! –etäohjausprosessi
Itsenäinen työskentely
•

ASIAKAS

•
•
•

Äidin tai ammattilaisen
yhteydenotto

5 kpl äiti-tytär -parina toteutettavaa, keskinäistä vuorovaikutusta
tukevaa tehtävää
Pari saa tehtävän ja siihen liittyvän pohdintatehtävän kerrallaan
Alustana tällä hetkellä WhatsApp
Palauttavat pohdintatehtävän työntekijälle ja saavat 1-3 päivän
sisällä vastauksen, jossa työntekijä reflektoi parin pohdintaa

Videotapaaminen
2. tehtävän jälkeen
30-60 min

Aloitus videotapaamisella
60-75 min

TYÖNTEKIJÄ

Soitto äidille

•

•

Vanhemman kuvaus tilanteesta
Vanhempi saa lisätietoa
etäohjauksen prosessista
Työntekijä ja vanhempi arvioivat,
sopiiko työskentely perheen
tilanteeseen ja tarpeisiin
Voidaan sopia aloitusajankohdasta

•
•
•

Työskentelyvaihe n. 12 vkoa
•

•
•

•
•

•

(Teams)

Aloitusvaihe

Päätöstapaaminen
videopuheluna
60-75 min

•
•
•
•
•
•

Lämpimän ilmapiirin ja
luottamuksen luominen
Huom! Nuoren tahtisuus
Käytännön asiat, mm.
vaitiolovelvollisuus,
tietosuojalomake
Alkuhaastattelulomake
Palveluohjaustarpeen kartoitus
Avataan yhteisesti etäohjauksen
prosessia
Näen sinut –video (7 min) –
samalla pieni breikki keskusteluun
Tavoitteet työskentelylle

•

Kokemukset prosessista
Prosessin peilaaminen
tavoitteisiin
Tuen tarpeet ja
mahdollinen
palveluohjaus
Katse tulevaan: miten
tästä eteenpäin?
Asiakaspalaute sekä
vanhemmalta että
nuorelta
Ohjaus
Nuorisoneuvolaan ja
LNP
Seurantakysely 2 kk

Etäohjaus
•
•

•
•

•

Tehtävien lähettäminen ja mahdollinen
lisäohjeistus
Rohkaisua ja reflektiota parien palauttamiin
tehtäviin. Mahdolliset syventävät kysymykset.
Tässä kehyksenä parin itsensä
alkutapaamisella asettamat tavoitteet.
Linkataan materiaaleihin, mm. Onks kaikki
ok? –podit sekä Nuorisoneuvolan tekstit
Kerätään matalan kynnyksen palautetta siitä,
miten mukana olijat kokevat tehtävät
(linkki joka tehtävän jälkeen)
Muu yhteydenpito viestitse / sähköpostitse

Prosessin ja tehtäväsisältöjen
kehittäminen saadun
palautteen perusteella

”Miksi haluatte osallistua Tyttö olet helmi! -etäohjaukseen?”
”Tytär kaipaa
vahvistusta
itsetuntoon.”

”Tämä valmennus kuulosti
hienolta mahdollisuudelta
löytää entistä enemmän
yhteisiä asioita ja lisätä
äidin ja tyttären välistä
kommunikointia.”

”Toisella lapsellani on
mielenterveysongelmia
ja haluamme tyttäreni
kanssa nyt
ennaltaehkäistä
ongelmia ja saada
keinoja erilaisista
asioista selviämiseen .”

Palautteita
”Puhumme nyt
enemmän
toisillemme.”
(Äiti)

”Olen ymmärtänyt, että
meidän suhteelle täytyy
raivata tilaa arjessa.”
(Äiti)

”Tehtävissä parasta oli,
että sai unohtaa
suorittamisen.” (Äiti)

”Paljon oli
ennakkoluuloja, kun äiti
tätä ehdotti, mut kannatti
lähteä mukaan.”
(Nuori)

Meidät löydät myös somesta:
tyttoolethelmi
Tyttö olet helmi
Minna Haapanen
minna.haapanen@mll.fi
p. 050 466 2725
Minna Aallontie
minna.aallontie@mll.fi
p. 040 653 2436

