
ARE YOU READY TO JOIN THE JOURNEY?



OUR MISSION IS TO CHANGE WORLD INTO 
HAPPIER AND HEALTHIER SOCIETY

AUNTIE IS YOUR PERSONAL MENTAL TRAINER:
EASY – EARLY – inEXPENSIVE - EMPOWERING
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Auntie makes life a bit easier 
– yes, there are days when our work or family 

can drive us nuts, but easy help is available



AUNTIE’S FAMILY Uncle
Mikael	Saarinen



AUNTIE’S EXTENDED FAMILY

Tanja	being	a	psychologist	gives	her	a	unique	
view	to	Auntie	and	our	offering.	
As	a	founder	of	Heltti,	Tanja	has	experience	in	
disrupting	health	sector	already.	Now	she	is	
helping		Auntie	to	do	the	same	in	therapy	field!

Leena	has	extensive	experience	in	IT,	and	as	a	
FIBAN	business	angel	she	also	has	wide	and	
long	experience	in	start	ups,	also	in	health	care,	
and	therefore	her	involvement	is	priceless	for	
Auntie.



Auntie Kalasatamassa

• Tapaaminen perhekerhon kanssa
• Teemachatit
• Chat-kysely
• Auntie Sessions
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Auntie Chatit

• Kolme teemachatia syys-lokakuussa
– Did I Raise a Monster *2
– Love Boat Sinking

• Viestintä
– Ensimmäinen chat: 

• mainos Kalasataman perhekerhon Facebook -sivuilla
• Fiksu Kalasatama -hankkeen nettisivut ja some 

– Toinen chat:
• Facebook: Kalasataman lapset ja lapselliset (190 jäsentä) sekä Kalasatama - Fiskehamnen 

(1369 jäsentä) 
• Fiksu Kalasatama -hankkeen nettisivut ja some 
• Kalasataman koulu (1. ja 2. luokkalaisten vanhemmat Wilman kautta) 
• Kalasataman päiväkoti (sähköinen jakelu kaikille vanhemmille)
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Asiakaspalautteet loppukäyttäjiltä

• ”Uskon skype/chat terapiaan, jopa 
parempi kuin keskustelu, koska 
vastaukset voisivat jäädä muistiin ja 
niihin voisi palata. 60 min keskustelusta 
ei jälkikäteen muista (seuraavana 
päivänä) juuri mitään muuta”

• ”Hyvin tämä metodi näyttää toimivan!”
• ”Olisin toivonut konkreettisempia 

neuvoja”
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Chat – kysely / marraskuu, N=95

• 87% EI ollut aiemmin hyödyntänyt digitaalisia 
henkisen hyvinvoinnin palveluita

• 65% koki, että voisi saada apua arkielämän 
ongelmiin chatista asiantuntijan kanssa

• 61% chattaisi mieluiten illalla (alkuilta 17%, 
aamupäivä 14%, iltapäivä 8%)
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• 74% chattaisi mieluiten kahdestaan asiantuntijan 
kanssa

• Muut chat-vaihtoehdot kiinnostivat myös: 
61% avoin ryhmächat
23% suljettu chatryhmä (esim. työyhteisö)

• Ongelmat joihin asiantuntijachatista halutaan hakea 
apua mm.: parisuhde, lastenkasvatus, akuutit 
kriisit, oma jaksaminen ja hyvinvointi, työhuolet

• Yleisin syy chatin kokemiseen tarpeettomaksi oli toive 
asiantuntijan kohtaamisesta kasvokkain
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Auntie Sessions

• Auntie Sessions – virtuaalitapaamisia ja sähköisiä tehtäviä, 
lukemista ja kartoituksia

• Kalasatamassa pilotoitavat paketit
• Lost in Translation

– Elämän risteyskohtiin

• Boiling Over (Again)
– Tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn
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Lessons learnt
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Examples of Auntie Sessions in nutshell

• Lost in Translation
• SOS
• Overachiever
• Lonely Leader
• How Can I Help You?
• I got fired
• Love Boat Sinking
• Did I raise a Teenage Monster
• Auntie Group Chat
• Follow up
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