VANHEMMUUDEN
VERKKOTUKI

VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA tavoittamalla chatin kautta
vanhempia, joita on voitu auttaa jo ennen kuin ongelmat kasvavat, sekä
vanhempia, jotka eivät tiedä mistä voisivat hakea apu tai jotka eivät
uskalla ottaa yhteyttä ammattilaisiin.

MLL:n Lasten ja nuoren puhelimessa
nuoret pohtivat vanhempiensa jaksamista
ja mielenterveyspulmia. Vanhempainpuhelimessa vanhempien arki näyttäytyy
usein uuvuttavana, ja monen vanhemman
on vaikea kertoa vaikeimmista ongelmistaan tai tunteistaan edes läheisilleen.

Anonyymi ja luotettava vanhemmuuden
verkkotuki tarjoaa kuormittuneissa ja vaikeissa tilanteissa eläville vanhemmille
chat-tukea ennen kuin ongelmat kriisiytyvät. Chatista myös ohjataan ja motivoidaan
oman paikkakunnan palvelujen ja vertaistuen piiriin.
Hanke kehittää Vanhempainnetin sivuja
vastaamaan entistä enemmän
vanhempien tarpeeseen.

vanhempi

LISÄÄMME OSALLISUUTTA tarjoamalla vanhemmalle

sellaista tietoa, ohjausta, vahvistusta ja tukea, että hänen tilanteensa
helpottuu, omat voimavarat vahvistuvat ja hän ohjautuu tarvitsevansa
ammattiavun piiriin.

Meidät on yllättänyt se, miten syvästi vanhempiin

vaikuttaa heidän vahvuuksiensa esille nostaminen sekä
vilpittömästi esitetty kiitos heidän tekemästään hyvästä
työstä perheen ja lapsien eteen. Vanhemmat saavat liian vähän
kiitosta.

Moka, josta olemme oppineet eniten: Vanhemman puolesta
tietäminen ei johda pitkälle.

Meistä tekee erityisen:

1) lempeä, mentalisaatio-teoriaan pohjautuva kohtaaminen,
2) tarpeisiin vastaava joustavuus
3) anonyymius molempiin suuntiin.

Vaikuttavaksi työmme tekee luottamuksellisuus.

Vanhemmat ovat jakaneet huoliaan, joita eivät ole kertoneet
kenellekään. Vanhempi on voinut kerätä palvelusta
rohkeutta esimerkiksi ammattiavun hakemiseen.

Timanttisin
havaintomme
					 Tukalassa tilanteessa
				
elävä vanhempi kaipaa
			 usein tahoa, jolle jäsennellä
			 murheitaan. Tämä voi viedä
aikaa, ja siksi mahdollisuus varata
		 jatkoaika samalle päivystäjälle
		 on tullut monelle tarpeeseen.

Tärkeimmät faktat

• Verkkopalvelu toimii suomen kielellä
maailmanlaajuisesti vuosina 2018–2021.
• Näiden vuosien aikana tavoitamme 110 vanhempaa.
• Hankkeessa on 1 työntekijä.
• Vuosibudjettimme on 69 000 €.
• Kun hanke päättyy, jatkamme joustavaa, luottamuksellista ja pitkäkestoista vanhemmuuden chat-tukea.
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Toiminnan
ydinajatus

”Neuvoin myös
ystävääni ottamaan
		
teihin yhteyttä,
			koska saimme itse
					hyvää apua.”

