Hyvät vanhemmat!
Meillä on ilo esitellä teille Ella!
Sovelluksen avulla voitte etsiä kavereita lapsillenne!
Voitte ladata Ellan ilmaiseksi puhelimiinne sovelluskaupasta.
Latauslinkit löytyvät kätevästi osoitteesta ella.fi
Sovelluksessa voitte helposti myös ilmaista, jos olette kiinnostuneita
lastenhoitovuorottelusta. Myöhemmin Ellaan on tulossa päivitys, jonka jälkeen on
mahdollista kätevästi ilmoittaa pois annettavia tavaroita ja nähdä mitä tavaroita olisi
tarjolla lähellä puhelintasi. Kaverinhakutoiminto listaa kaveriehdokkaita läheltä
puhelintanne ja voitte tehdä kaverihakuja missä vain liikuttekin: kotona, puistossa,
mummolassa tai matkoilla!
Kun löydätte perheen, johon haluaisitte olla yhteydessä, painakaa kaveripyyntö
painiketta. Kun vastapuoli hyväksyy pyyntönne, voitte viestiä keskenänne!
Ehkä sovitte yhteisestä ulkoilusta tai teatteriretkestä?
Voitte ottaa Ellan käyttöön noin 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
Löydät myös selkeät opasvideot youtubesta (www.youtube.com), hakusanalla "Ella tuki".

Videot:
1 Lataaminen n. 1min.
2 Kirjautuminen n. 2 min.
3 Toiminnot n. 4 min.

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

Kyselytutkimus vanhemmille
Lieto ja Uusikaupunki lähtivät pilotoimaan Ellaa tammikuussa 2017.
Pilotointiin liittyen suoritamme tutkimusta lasten kaveruuksista, yhteistyössä
Turun yliopiston kasvatuspsykologian vt. professori Niina Junttilan kanssa.
Pyydämmekin teitä hyvät vanhemmat vastaamaan kyselyymme! Täyttäminen
kestää noin viisi minuuttia.
Kaikki vastaajat/sähköpostiosoitteensa jättäneet saavat sähköisen
materiaalin, johon sisältyvät: Ella kaverilaulun sanat, leikkiohjeet, nuotit ja
melodia.
Voit käydä vastaamassa kyselyyn osoitteessa:
http://virkiste.fi/ellavaikuttavuuskysely/
Lomakkeen löytää helposti myös googlamalla sanan "Virkiste".
Vastausaikaa on ystävänpäivään saakka 14.2.2017.

Pyydämme kaikkia vanhempia vastaamaan. Myös heitä, jotka eivät ole
ladanneet Ellaa. Kiitos kaikille vastaajille, jokainen vastaus on tutkimuksellemme
erittäin arvokas!
Sovelluksen avulla voi löytää uusia ystäviä, Ella yhdistää perheitä myös yli
kuntarajojen!
Kaveriterveisin,
EevaLeena Alanne ja muut Ellatiimiläiset
eeva@ella.fi

Varhaiskasvattajien näkemyksiä hyvistä
kaveritaidoista
Oletko joskus miettinyt, miten voisit opettaa lapsellesi kaveritaitoja?
Jos kyllä, olet ehkä miettinyt, mitä kaveritaidot käytännössä ovat?
Sitä pohdimme mekin ja projektikoordinaattorimme on suorittanut kyselytutkimuksen
yhdessä Turun yliopiston vt. professori Niina Junttilan kanssa lasten kaveritaidoista.
Kyselyyn vastasi yli sata varhaiskasvattajaa ja tulosten analysointi on juuri alkamassa.
Tuloksista kerromme teille myöhemmin, tosin kokosimme tähän poiminnat siitä, millaisia
taitoja varhaiskasvattajat pitävät hyvinä kaveritaitoina.
Listalta voi poimia halutessaan kehityskohteita omaan kasvatukseen. Lista ei ole
tarkistuslista siitä, mitkä taidot jokaisen tulisi osata, vaan enemmänkin hahmotelma siitä
mitä tarkoitetaan hyvillä kaveritaidoilla. Taidot ovat ajateltu esikouluikäisen
kaveritaitojen näkökulmasta, mutta sopivat monilta osin myös muiden ikäisten lasten
kasvatukseen. TOP 3 taitoa on merkitty numeroin taidon perään. Niistä näkyvät taidot, jotka
saivat eniten mainintoja kyselytutkimuksessa. Taitovastaukset perustuvat osin
strukturoituun ja osin avoimeen kysymykseen kaveritaidoista ne jaoteltiin neljään eri
luokkaan.

1 Yksilöön liittyvät itsesäätely- ja vuorovaikutustaidot:
Osaa välttää komentelua.
Osaa iloita toisten iloja.
Osaa ottaa huomioon, että kaikkea ei
voi eikä tarvitse osata heti.
Osaa tunnistaa ja nimetä tunteitaan.
Osaa ideoida.
Osaa kommunikoida rauhallisesti.
Osaa sopeutua uusiin tilanteisiin.
Osaa odottaa omaa vuoroa
keskusteluissa.
Osaa olla hiljaa tarvittaessa.
Osaa käsitellä tunteitaan, esim.
suuttumusta ja kanavoida käytöstään.
Osaa rakastaa itseään.

Hallitsee hyvät käytöstavat, osaa esim.
tervehtiä, esitellä itsensä ja kiittää. (3)
Osaa kestää ja käsitellä pettymyksiä.
Osaa luottaa omiin taitoihin ja
pärjäämiseen.
Osaa huolehtia itsestään ja toisista ikään
sopivalla tavalla.
Osaa toimia kärsivällisesti.
Osaa ilmaista kohteliaasti haluavansa olla
hetken yksin.
Uskaltaa ilmaista rehellisesti oman
mielipiteensä.
Osaa opettaa toisia.
Osaa lohduttaa.

2 Ryhmätoimintaan liittyvät vuorovaikutustaidot:
4 Arvo- ja moraaliperustaiset taidot

Osaa lukea muiden tunteita ja toimia
niitä huomioiden.
Osaa antaa myönteistä huomiota
toisille.
Osaa kannustaa muita.
Osaa tehdä ryhmässä omia tehtäviä ja
antaa muille työ/leikkirauhan.
Osaa antaa onnistumisen ilon toiselle.
Osaa hyväksyä muiden eriävät
mielipiteet.
Osaa tulla toimeen kaikkien kanssa.
Osaa noudattaa aikuisten antamia
sääntöjä.
Osaa auttaa muita.
Osaa kommunikoida tilanteessa, jossa
ei tule kohdelluksi oikein omasta
mielestä.
Osaa ottaa paikkansa ryhmässä.
Osaa kuunnella toisia, heidän asioita ja
tunteitaan.
Osaa puhutella kauniisti toisille
ihmisille.
Osaa osoittaa empatiakykyä. (1)
Osaa toimia ryhmässä ja tehdä
tiimityötä.
Osaa ottaa mukaan syrjään
joutuneita/vetäytyneitä.
Osaa keskustella.
Osaa huomioida toisia.

3 Leikkimiseen liittyvät taidot
Osaa pyytää aikuiselta apua, kun
ei itse tiedä miten toimia.
Osaa jakaa tavaroitaan.
Osaa neuvotella.
Osaa leikkiä muidenkin kuin vain
yhden kaverin kanssa.
Osaa hyväksyä tilanteen, jossa
omaa leikkiehdotusta ei leikitä.
Osaa odottaa omaa vuoroa.
Osaa noudattaa leikissä sovittuja
sääntöjä.
Osaa tehdä kompromisseja.
Osaa peleissä voittaa ja hävitä
reilulla tavalla.
Osaa kieltäytyä leikistä kohteliaalla
tavalla.
Osaa huomioida ja olla
kiusaamatta henkilöä, josta ei pidä.
Osaa lähteä leikkimään toisen
ehdottamaa leikkiä.
Osaa pyytää mukaan leikkiin.
Osaa sopia asioista.
Osaa vuorotella.

Osaa pitää kiinni lupaamastaan.
Osaa erottaa oikean väärästä.
Osaa arvostaa kaikkia samalla tavalla, jokainen on yhtä arvokas.
Osaa toimia tilanteessa, jossa toista kiusataan.
Osaa kunnioittaa toisia ja heidän töitään, sekä myös itseään.
Osaa pyytää ja antaa anteeksi.
Osaa hyväksyä ja kunnioittaa erilaisuutta. (2)
Osaa toimia reilusti.
Osaa olla lähtemättä mukaan haitalliseen toimintaan ja sanoa ei.
Osaa puolustautua omaa reviriiä rikkovilta ja kunnioittaa myös muiden reviirejä.
Osaa puhua kauniisti toisista ihmisistä.
Osaa toimia tasaarvoisesti ja suvaitsevasti.
Osaa noudattaa koskemattomuusääntöä.

