
Tärkeimmät faktat
• Toimimme 9/2018–12/2021 

Varsinais-Suomessa.
• Näiden vuosien aikana 

tavoitamme 225 ihmistä.
• Hankkeessa on 3 työntekijää. 

Vuosibudjettimme on 180 000 €.
• Kun hanke päättyy, jatkamme 

Tyttö olet helmi! -mallin 
juurruttamista osaksi 
hankkeeseen osallistuvien 
kehittämiskumppaneiden 
vakiintunutta toimintaa.

VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA

LISÄÄMME OSALLISUUTTA

Tarjoamme mahdollisuuksia niille, joiden huolen hoitamiseen ei kouluterveyden- 
 huollon resurssit riitä ja joiden huoli ei ole erityissairaanhoidolle tarpeeksi vakava. 
    Toimintamme on maksutonta, ja siihen voi osallistua ilman diagnoosia tai lähetettä.

Meidät on yllättänyt nuorten avoin ja
mutkaton suhtautuminen mielenterveyden ongelmiin.

Moka, josta olemme oppineet eniten: Kehittämistyö on 
opettanut maltillisuutta, ja se on antanut perspektiiviä asioiden 
tärkeysjärjestyksestä. Hiljaisemmat käymistilat ovat tarpeellisia 
uuden kehittämiselle ja vanhojen ideoiden tai toimintatapojen 
kriittiselle tarkastelulle.

Meistä tekee erityisen se, että yhdistämme systemaattisesti 
toiminnallisia menetelmiä videoreflektiiviseen vuorovaikutuksen 
tukemisen menetelmään. Olemme luomassa ainutlaatuista 
interventiomallia, jossa tytön mielenterveyttä tuetaan tytär-äiti-
suhteen vahvistamisen kautta.

Vaikuttavaksi työmme tekee toiminnan oikea-aikaisuus. Nuorten 
tarve saada huomiota ja aikaa äidiltään herkässä kehitysvaiheessa 
tukee heidän suhdettaan ja toisaalta kannattelee nuorta 
irtaantumaan äidistään kohti itsenäisempää elämänvaihetta.

 Tuemme tytön osallisuutta omasta elämästään minäkuvan vahvistamisen ja 
    haastavan kasvuvaiheen kehitystehtäviä tukemalla. Tuemme äidin vanhemmuutta, 
   jotta hän voisi olla paremmin osallisena tyttärensä kehityksen tukemisessa.

Timanttisin  
havaintomme

Luontokokemus ryhmäprosessin alku- 
vaiheessa tukee ryhmäytymistä ja tutustumista. 

Metsässä on yleensä tilaa olla oma itsensä ilman 
erityisiä suorituspaineita.

Toiminta on saanut näkyvyyttä paikallisissa ja 
valtakunnallisissakin  viestintäkanavissa ja vastaanotto on 

ollut hyvin positiivista. Näkyvyyden myötä kyselyjä 
toimintaan mukaan pääsemisestä on tullut toiminta-

alueemme ulkopuoleltakin.

Tarve Tyttö olet helmi! -hankkeessa 
kehitettävän kaltaiseen interventioon on 

todettu eri yhteyksissä.

TYTTÖ OLET HELMI! 
Tukea tytöille ja äideille

       ”Tyttäreni oli
              varauksellinen ja jopa
  vastusteli osallistumista, mutta 
   päivä kääntyi voitoksi. Saimme 
   olla ajattelematta muita ja 
      keskittyä itseemme ja meihin 
      äitinä ja tyttärenä.”

toimintaan 
osallistunut äiti

Toiminnan ydinajatus
Tavoitteenamme on yläkouluikäisen 
tytön mielenterveyttä suojaavien 
tekijöiden vahvistaminen. Tarjoamme 
tukea ennen kuin mielenterveyden oireilu 
ehtii kehittyä vakavammaksi, huoli riittää.

Tuemme tytön ja äidin välistä suhdetta ja 
tytön minäkuvan kehittymistä.

Toimintaan osallistutaan äidin tai muun 
läheisen aikuisen naisen kanssa. Vertais- 
tuellisissa ryhmissä on mm. luonto- 
lähtöistä, seikkailullista ja taide-
terapeuttista toimintaa. Jokaisen tyttö- 
äiti-parin toimintaan sisältyy 
yksilöllinen VIGMLL®-ohjausprosessi.

Hanke toimii yhteistyössä koulujen
 oppilashuollon kanssa.
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