Hyvät vanhemmat!

Tästä kirjeestä löydätte vinkit Ellan käyttämiseen kesälomalla sekä linkin
tutkimuskyselyymme! Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja sähköpostiosoitteensa
jättäneiden kesken arvomme lapsiperheille soveltuvia elämyslippuja, joten
vastaamalla kyselyymme pääset mukaan arvontaan. Sähköinen lomake on hyvin
lyhyt ja vastaamisessa kestää noin viisi minuuttia. Lomake löytyy osoitteesta:
virkiste.fi, välipalkista ”Ella vaikuttavuuskysely”.
Kesäkavereita
Mitä kaikkea kivaa kesällä voikaan tehdä? Ainakin uusiin kavereihin on helppo
tutustua kauniissa kesäsäässä! Heitä voi pyytää mukaansa ulkoilemaan auringon
lämmittämään puistoon. Voitte syödä piknikeväitä ja heitellä frisbeetä tutustumisen
lomassa! Ohjelman järjestäminen kesäaikaan lapsille käy kätevästi, kun heille etsii
uusia kavereita Ellasta ja sopii urheilu-, kulttuuri- tai eväsretkiä vanhempien ja lasten
kesken. Ellasta on iloa myös lomamatkalla! Kun olette siirtyneet vieraalle
paikkakunnalle, voitte avata sovelluksen ja katsoa minkä ikäisiä lapsikavereita
löytyykään läheltä mökkiä, mummolaa tai hotellia? Ella toimii myös ulkomailla, joten
sieltä voi löytää myös kavereita vaikkapa rannalla oleiluun! Sovellus näyttää
etäisyyden muihin perheisiin suhteessa puhelimeesi, joten voitte nähdä miten
kaukana toinen perhe teistä on.
Kun olette löytäneet Ellan kaverilistauksesta sopivan perheen, voitte lähettää
kaveripyynnön! Kun pyyntö on vahvistettu, voitte viestiä keskenänne. Huomaattehan,
että kun lataatte Ellan puhelimiinne ensimmäisen kerran, teidän täytyy antaa lupa
käyttää sijaintia. Jos Ella ei tiedä sijaintiasi, se ei myöskään tiedä ketkä ovat lähellä
puhelintasi. Käyttöohjeblogin löydätte osoitteesta ella.fi ja opasvideot youtubesta
hakusanalla ”Ella tuki”. Ella on päivitetty viimeksi toukokuussa 2017, nyt kaverihaku
toimii vielä laajemmin!
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Jokainen lapsi ansaitsee kaverin!

Tutkimuskysely
Ellan vaikuttavuutta tutkitaan sähköisillä kyselylomakkeilla. Suoritamme tutkimusta
yhteistyössä Turun yliopiston apulaisprofessori Niina Junttilan kanssa. Vastaamalla
kyselyyn olette mukana tuottamassa kokonaiskuvaa Liedon ja Uudenkaupungin
lasten kaveritilanteesta. Samalla voitte osallistua arvontaan!
Ensimmäisen kyselytutkimuksen tulokset ovat valmiit, kiitos vielä kaikille
ensimmäiseen kyselyyn vastanneille! Tuloksista kävi ilmi, että 79 % vanhemmista
toivoisi lisää kavereita lapsilleen, joten monissa perheissä uudet tuttavuudet ovat
hyvinkin tervetulleita! Yhteensä 9 % lapsista olivat usein yksinäisiä Liedon ja
Uudenkaupungin alueilla. Kun mahdollisimman moni lataa Ellan, löytävät myös usein
yksinäisten lasten vanhemmat kaveritarjontaa lapsilleen. Tulosten johtopäätöksistä
oli nähtävissä, että tekemisen ehdottaminen toiselle ja anteeksipyytäminen olivat
hyvin tärkeitä kaveritaitoja ystävyyssuhteisen kannalta. Tuloksista ilmeni myös, että
perheet, joissa lapsen yksinäisyys koettiin ongelmallisena, voisivat hyötyä media-ajan
rajoittamisesta.
Nyt käynnistämme tutkimuskysely 2:n, johon toivomme teidän vastaavan! Voisitteko
ystävällisesti käydä täyttämässä sähköisenlomakkeen osoitteessa: virkiste.fi/ellavaikuttavuuskysely/
Kun olette vastanneet ja painaneet lähetä-nappia, niin pääsette erilliselle sivulle
lähettämään sähköpostiosoitteenne, jolla osallistutte arvontaan! Vastausaikaa on
toukokuun 2017 ajan. Toivomme myös niiden henkilöiden vastaavan, jotka eivät ole
ladanneet Ellaa puhelimiinsa.
Aurinkoisia kaveritreffejä toivottaen,
Ella-tiimi
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