Ohjeistus perheiden parissa työkenteleville

Ella sovellusta pilotoidaan tammikuusta 2017 alkaen
Meillä on ilo esitellä teille älypuhelimeen ladattava sovellus nimeltä Ella!
Sovelluksen avulla vanhemmat voivat etsiä kavereita lapsilleen. Ellan voi ladata ilmaiseksi puhelimeen
sovelluskaupasta, latauslinkit löytyvät kätevästi osoitteesta ella.fi
Lataamisen jälkeen sovellukseen kirjaudutaan Facebooktunnuksilla, jonka jälkeen luodaan profiili.
Kaverinhakutoiminto listaa kaveriehdokkaita läheltä puhelinta ja kaverihakuja voi tehdä missä vain
liikkuukin: kotona, puistossa, mummolassa tai matkoilla!
Kun listalta löytyy sopiva perhe, voi heille lähettää kaveripyynnön. Jos vastapuoli hyväksyy pyynnön,
vanhemmat voivat viestiä keskenään. Sopia voi esimerkiksi yhteisestä ulkoilusta tai teatteriretkestä!

Vanhemmat voivat ottaa Ellan käyttöön viidessä minuutissa seuraavin vaihein:
1 Lataus (latauslinkit ella.fi)
2 Kirjautuminen
3 Profiilin luominen
4 Kaveriehdokaslistan selaaminen
5 Kaveripyynnön lähettäminen
6 Viestittely ja tutustuminen

Selkeät opasvideot youtubessa
Ellan selkeät opasvideot löytyvät youtubesta (www.youtube.com):
Kirjoita hakukenttään "Ella tuki"
Voisitteko ystävällisesti katsoa videot (kesto yhteensä n. 7 min.), jolloin voitte neuvoa vanhempia
sovelluksen käyttämiseen liittyvissä asioissa.

Pikaopas
Kaveripyyntö
Lähetä
kaveripyyntö
vihreästä
painikkeesta

Viestit
Täällä voit viestiä
kaverisi kanssa

Asetukset:
Profiili
Lapset
Yksityisyys
Kaverihaku
Ilmoitukset
Käyttöehdot
Kirjaudu ulos
Poista tili

Kaveritarjonta

Kaverihaku

Selaa
Etsi kaverisi
kaveriehdokkaita nimellä tai
scrollaamalla
nimimerkillä

Ilmoitukset

Profiili

Viimeaikaiset
tapahtumat

Omat tiedot ja
asetukset

Pilotoinnista
Lieto ja Uusikaupunki lähtevät pilotoimaan Ellaa tammikuussa 2017. Olemme mukana myös kahden
maakunnan LAPEmuutosohjelman ostopalvelulistoilla. Sovellus jalkautetaan perheiden kanssa
työskenteleville työntekijöille sekä lasten vanhemmille. Vuoden kestoisen pilotoinnin tavoitteita ovat:
Lasten yksinäisyyden vähentäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy. Lapsena koetun yksinäisyyden on
todettu olevan yksi suurimmista syrjäytymiseen johtavista syistä (Junttila, N. 2015 Kavereita nolla. Lasten
ja nuorten yksinäisyys.Tammi). Yksi tavoite on saavuttaa säästöjä syrjäytymisen kustannuksissa.
Perheet tutustuvat toisiinsa ja luovat yhteisöllistä lapsiperheverkostoa yli kuntarajojen. Tavoitteena on
helpottaa myös uusien asukkaiden integroitumista paikkakunnalle.
Ellan kautta sovitaan esim. lastenhoitovaihdoista ja muista arkea helpottavista ratkaisuista.
Suoritamme tutkimusta lasten yksinäisyyteen liittyen, yhteistyössä Turun yliopiston
kasvatuspsykolgian vt. professori Niina Junttilan kanssa. Tutkimuksen teemat käsittelevät
kaveritaitoja, kaverustumista, perheiden yksinäisyystilannetta ja mediaaikaa. Lisäksi Ella tuottaa
kaveritaitomateriaalia varhaiskasvattajille, johon sisältyy mm. tutkimustietoa kaveritaitojen
ohjaamisesta ja leikkituokioita kaveruuteen liittyen.

Pilotoinnin etenemisvaiheet:

Sovelluksen avulla on mahdollista löytää
uusia ystäviä, Ella yhdistää perheitä myös
yli kuntarajojen!
Kaveriterveisin,
EevaLeena Alanne ja muut Ellatiimiläiset
eeva@ella.fi
050 377 8323
PS. Otamme mielellämme vastaan kehitysideoita, kommenttaja ja käyttäjäkokemuksia,
osoitteeseen info@ella.fi

