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PSV:n toimintakertomus 2015
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on perustettu Psykologien Rauhantoimikunta nimisenä vuonna 1982. PSV:n varsinaisia jäseniä ovat järjestöt Suomen Psykologiliitto ry,
Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liitto ry. Näiden lisäksi
kannatusjäseniä oli 93 yksityishenkilöä ja yhteisöä. Toimintaa oli pääkaupunkiseudun,
Tampereen Turun ja Jyväskylän paikallisryhmissä ja ulkoministeriön tukemissa
kehitysyhteistyöhankkeissa.

PSV:n toiminnan periaatteet, päämäärät ja keinot
Toimintamme tunnuslause on "Jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin".
Kannustamme psykologian ja muidenkin ammattialojen edustajia toimimaan tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Toiminta käynnistyy aloitteiden pohjalta vapaaehtoistyönä käytettävissä
olevien voimavarojen mukaan. Järjestämme kulttuuri-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.
Viestintä- ja vaikuttamistoiminta pohjautuu tutkimustuloksiin ja hyvän ammattikäytännön
kokemustietoon. PSV toimii myös ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
kehitysyhteistyökohteissa ja International Network of Psychologists for Social Responsibility
(InPsySR) –verkostossa.

Hallinto ja taloushallinto
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 18.4.2015 klo 14.30-16.30 Psykologiliitossa, Bulevardi 30
B 3 Helsinki.
Rahankeräyslupa 2020/2012/2546 Poliisihallitus 5.12.2014 POL-2014-11479 (1.1.-31.12.2017)
Koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Raportoitiin vuoden 2014 toiminta "Rauhantyön psykologiset perusteet tutuiksi ja käyttöön”
opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Raportoitiin rahankeräyksen tuotto ja kulut Poliisihallitukselle.
Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle raportoitiin yhdistyksen
kehitysyhteistyöhankkeet vuodelta 2014.
Rahastonhoitajana toimi Sirkku Kivistö ja toisena rahastonhoitajana järjestötilin osalta Katri
Hyypiö.
Yhdistyksen tilejä Danske Bankissa hoitaa pankin yritysyksikkö.
Tilipalvelu Häkkinen Oy suoritti kirjanpidon ja antoi asiantuntija-apua hankkeiden
taloushallinnon kysymyksissä. Tilintarkastuksen toimitti HTM Antti Väliaho.
PSV:n hallinnon toiminnan jatkuvuudesta keskusteltiin useassa hallituksen kokouksessa.

Toimintapaikat ja yhteistyökumppanit Suomessa
PSV:n kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko maa. PSV:n paikallisryhmiä on
yliopistopaikkakunnilla. PSV on Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA:n jäsen ja
yhteistyökontaktissa KEHYS ry:n kanssa. Samoin yhteistyötä tehdään muun muassa
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ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen, Globaali sosiaalityö ry:n, Arabikansojen Ystävyysseura
ry:n ja Global Clinicin kanssa.

Viestintä- ja vaikuttamistyö
Helsingin paikallisryhmän psykologit osallistuivat paperittomat-verkoston toimintaan ja
vaikuttamistyöhön paperittomien terveyspalvelujen toteutumiseksi.
Sodan ja rauhan psyykkisiä kysymyksiä -luentosarja jatkui seuraavilla asiantuntijaluennoilla /
tapahtumilla:
1.) 7.1. Carol Mansourin dokumenttielokuva We cannot go there now, my dear
2.) 16.4. Psychologist Gudrun Kober: Psychology of war and peace
3.) 21.9. historioitsija Jenni Kirves: Ehjän Suomen rakentajat - jälleenrakentajien mielenmaisema
ja selviytymisprosessit
4.) 24.9. Juhani Haukan dokumenttielokuva Uni sodasta
5.) 26.11. valtiotieteiden tohtori Irmeli Hännikäinen Mielen murtuminen sotavammana.
Psyykkisen trauman varjo sodasta toipuvan rintamamiesperheen elämässä
Lisäksi oli 22.10. järjestettiin erillinen luento- ja keskustelutilaisuus
sosiaalipsykologian lehtori Eerika Finell: Kansalliset symbolit ja erottautuminen
PSV esitteli toimintaansa Maailma kylässä-festivaaleilla 5/15 sekä Sosiaalifoorumissa 4/15.
PSV järjesti seminaarin eri järjestöjen yhteistyön vahvistamiseksi 18.3.2015. Mukana olivat ProTukipiste, SOS-kriisikeskus, MonikaNaiset, Global Clinic ja edustajia liiton toimikunnista.
Samalle kohderyhmälle järjestettiin workshop traumatisoituneiden asiakkaiden kohtaamisesta
16.11.2015.
Kansainvälinen Kunnon työn päivä edistää ihmisarvoista työtä, hyvää työelämää ja
mahdollisuutta vaikuttaa sen kehittymiseen. PSV järjesti Helsingissä 7.10.2015 työstä
palautumista pohtivan tilaisuuden "Työterveyspsykologit Kunnon työn päivänä ”.
Psykologi-lehdessä julkaistiin 11/15 artikkeli maahanmuuttaja-aiheinen artikkeli, jonka
kirjoittajina olivat PSV:stä Ferdinand Garoff ja Satu Heinola sekä Turun kriisikeskuksesta Antt
Klemettilä.

PSV allekirjoitti järjestönä seuraavat vetoomukset:
Paperittomat-verkoston kannanotto "Paperittomien pääsy terveyspalveluihin on turvattava
alkavalla hallituskaudella" 5/15
KEPA:n vetoomus kansanedustajille kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksia vastaan 6/15
Vastuu.fi ja Facebook –sivuja sekä blogia päivitettiin säännöllisesti.
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PSV:n koulutuksista ja keskustelutilaisuuksista tiedotettiin Suomen Psykologian Opiskelijoiden
Liitto ry:n (SPOL ry) Facebook-sivuilla ja sähköpostilistalla.

Kehitysyhteistyöhankkeet
Libanon
Beit Atfal Assumoud –järjestön lasten mielenterveystyö ja vammaisten lasten kuntoutus
jatkuivat 2015 menestyksellisesti huolimatta Libanonin yhteiskunnan ja palestiinalaisyhteisön
monista vaikeuksista. PSV:n kaksi kehitysyhteistyöhanketta mielenterveystyön tueksi toteutuivat
suunnitellusti.
“Lasten mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä” -hankkeessa (UM:n
proj.85202501) neuvolakummit (51 henkilöä, 55 merkkipäiväonnittelijaa) lahjoittivat hankkeen
omarahoitusosuuteen rahana 14040 € euroa ja vapaaehtoistyönä 23 012 euroa. Ulkoministeriöltä
saatiin avustusta 136 000 euroa. “Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut
palestiinalaisperheille Libanonissa” –vammaishankkeessa (UM proj. 85202503)
kuntoutuskummit lahjoittivat omarahoitusosuutena lasten erityiskoulu- ja kuntoutusmaksuja
varten 13 940 euroa. UM:n avustus oli 93240 €. Hankkeiden seurantamatkoja tehtiin neljä ja
niiden jälkeen järjestettiin tukijoille ja yleisölle selostustilaisuudet.
Saidan ja El-Bussin perheneuvoloihin ohjattiin 255 uutta lasta. Erityispedagogisiin palveluihin sai
paikan noin 80 perheneuvolan ohjaamaa lasta eri puolilla Libanonia UM:n kehitysyhteistyötuen
ansiosta. Suomalaiset kuntoutuskummit oli 14 lapsella. Jatkohakemuksen käsittelemättä
jättäminen kehitysyhteistyön määrärahojen leikkauksen vuoksi merkitee epävarmuutta jatkosta
80:lle lapselle. Osa hankevuoden määrärahasta siirrettiin vuodelle 2016 turvaamaan vielä
kevätlukukausi erityiskouluissa. Lapsista osa on Syyriasta paenneita palestiinalaisia tai
syyrialaisia. Joitakin lasten sadutus-menetelmällä koottuja tarinoita on saatu havainnollistamaan
lasten nykykokemuksia Libanonin palestiinalaisleireissä. Sadutuksen yhdyshenkilönä on
Beirutin perheneuvolan sosiaalityöntekijä. Yhteistyössä sveitsiläisen ja italialaisen järjestöjen
kanssa laadittiin yhteenveto neuvoloiden yksilökummeille lähettämästä 30:stä vuosiraportista.
Yhdeksäs vuosittainen mielenterveyskonferenssi 7.-8.5.2015 kokosi osallistujia 49:stä
järjestöstä tai organisaatiosta. Beirutin perheneuvolan psykiatri Madeleine Badaro Taha
tarkasteli luennossaan PSV:n tukeman erityislapsihankkeen interventioiden hyödyllisyyttä
lukuvuoden 2013-2014 kokemusten pohjalta. Kirsti Palonen luennoi konferenssissa
ammatillisesti ohjatusta vertaistukityöskentelystä tsunamiuhrien kanssa ja ohjasi työpajan
rituaalien käytöstä menetysten ja traumojen jälkeen. Kolme luennoitsijaa Palestiinasta pääsi
osallistumaan konferenssiin UM:n konferenssimatkatuella.
BAS on 16.11.2015 allekirjoitetulla sopimuksella UNRWA:n kumppanijärjestö UNRWAn
terveyssektorin mielenterveyspainotteisessa valistustyössä. BAS:in asiantuntijat osallistuvat
myös Libanonin terveysministeriön mielenterveysosaston hankkeeseen maan
mielenterveysohjelman laatimiseksi. BAS:in henkilökunnalla on käynnissä kaksivuotinen
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arviointimenetelmien täydennyskoulutus ranskalaisen Santé Sud –järjestön kanssa, myös PSV:n
tuella.
Hankkeiden arviointia jatkettiin. Terveystieteiden tohtori Aziza Khalidi ulkoisena evaluoijana
teki lähtökohtaselvityksen BAS:in mielenterveystyön kehittymisestä yhteisöpohjaisen mallin
suuntaan. Erityislapsi-hankkeen arviointiaineisto on kerätty mielenterveystyön koordinaattoreilta
ja vanhemmilta marraskuussa 2015. Osallistuttiin italialaisen Associazione Prima Materian
musiikkiterapiakoulutushankkeen arviointiin.
Hankkeista kirjoitettiin vastuu.fi/libanon –sivustolle 157 kuvitettua kertomusta ja PSV:n
facebookiin kirjoitettiin jatkuvia päivityksiä. Kuusi kummikirjettä kirjoitettiin tukijoille
informaation välittämiseksi hankkeiden edistymisestä.
Kehitysyhteistyöhankkeiden lisäksi jatkettiin menestyksellisiä pienhankkeita. ”Liikuntaa ja
rentoutumista luonnossa” –projekti toteutti kaksi sosiaalityöntekijöiden stressinhallintatyöpajaa
osittain luontoympäristössä ja yhden lasten patikointiretken. Toiminnasta julkaistiin kaksi
raporttia: Kirsti Palonen, Nina Lyytinen: Stressihuuto auttaa. Libanonin pakolaisleirien
sosiaalityöntekijät opettelivat työpaineiden hallintaa. Psykologi 02/2015, 20-23 ja Helena
Jaakkola: Psykologina pakolaisleirissä. Talentia 8/2015, 11. Käsityöharrastajien ryhmä
“Solidaarisuussilmukat” lahjoitti lämpimiä neuleita kylmän talvikauden lievittämiseksi. Turkish
Airlines –lentoyhtiö lahjoitti jonkin verran ylimääräistä matkatavaratilaa neuleiden
kuljettamiseksi.
Psykologian opiskelija Hanna Leinonen suoritti orientoivan harjoittelun tutustumalla
perheneuvoloiden psykologien työhön. Beirutin suurlähetystön kanssa keskusteltiin PSV:n
hankkeen toimintaympäristöstä. Avustettiin Arabikansojen ystävyysseuran kummitoimintaa ja
kehitysyhteistyöhanketta Libanonissa ja Suomi-Syyria –ystävyysseuran hanketta Syyriassa.
Yhteistyö Anna Lindh –säätiön Suomen verkoston kanssa alkoi loppuvuodesta.

Palestiina
Palestiinassa PSV:llä ei ollut vuonna 2015 varsinaista toimintaa. Vuoden aikana tehtiin raportteja
Ulkoasiainministeriölle ja toimitettiin rahoja Palestinian Medical Relief Societylle (PMRS)
yhteisen hankkeen vuoden 2014 toiminnasta ja muusta psykososiaalisesta työstä kertyneiden
kulujen kattamiseen. PMRS:lle lähetettiin loput hankkeen aikana kertyneet varat vähennettynä
odotettavilla kirjanpito-, tilinhoito- ja tilintarkastuskuluilla. Vuoden lopussa valmistauduttiin
hankkeen pankkitilin sulkemiseen.
Turkki
Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen – Tukea hoidon tarjoajille
Turkin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundation Turkeyn (HRFT) kanssa yhteistyössä
toteutettava kehitysyhteistyöhankkeen oli tarkoitus päättyä vuoden 2015 päätteeksi. Vuoden
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2015 aikana HRFT:n pääsihteeri vieraili Helsingissä, jonka aikana keskityttiin erityisesti
hankkeeseen liittyviin asioihin.
Kesällä 2015 kirjoitettiin yhteistyössä HRFT:n kanssa jatkohankehakemus, jossa tarkoituksena
oli hyödyntää ensimmäisen vaiheen ammattilaisten osaamista ja juurruttaa käytännöt
Diyarbakırin alueen myös ulkopuolelle, erityisesti Cizreen, joka on yksi keskeisimmistä Syyrian
kriisin ja Turkin sisäisen konfliktin vaikutusalueista. Hankkeen avulla oli tarkoitus perustaa
rajakaupunkiin ohjauskeskus, jossa voidaan nopeasti vastata inhimilliseen hätään ja ohjata
tarvittaessa eteenpäin kuntoutuspalveluiden piiriin. Valitettavasti Ulkoministeriö ilmoitti
hakuajan umpeuduttua, ettei kehitysyhteistyöhakemuksia tulla käsittelemään vuoden 2015
aikana.
Tästä johtuen hanketta viivästettiin siten, että vuoden 2015 puolen loppupuolelta pieni osa
varoista siirrettiin vuodelle 2016, jotta hanke voi jatkua seuraavaan hakupäätökseen saakka.
Tämä tehtiin siitä syystä, ettei projektin infrastruktuuria jouduta purkamaan, ja mahdollisesti
uudelleenrakentamaan vuoden sisällä uudelleen. Monitorointimatka siirrettiin muutoksen ja
turvallisuustilanteen vuoksi vuodelle 2016.
Turkin sisä- ja ulkopoliittisessa tilanteessa on tapahtunut projektikauden aikana suuria
muutoksia, ja huolestuttava kehitys jatkui myös vuoden 2015 aikana. Merkittävimpänä on ollut
tietenkin Syyrian ja Irakin sodat, jotka ovat johtaneet yli 2,5 miljoonan pakolaisen siirtymiseen
Turkin rajan yli. Vuonna 2015 Turkki kumosi PKK:n kanssa solmitun aselevon ja aloitti myös
muiden kurdiryhmien, kuten Syyrian YPG:n, vastaiset iskut. Turkin sisäpoliitikan epävakautta
lisäsivät yleisvaalit, joissa kurdipuolue HDP:n sai 13% äänistä ja estäen näin hallitsevan AKP:n
enemmistövallan, joka olisi mahdollistanut puolueen tahtomat perustuslakiuudistukset. Tästä
syystä hallitusta ei kyetty muodostamaan, ja uusintavaalit järjestettiin marraskuussa 2015.
Tällöin HDP sai hieman yli kymmenen prosenttia äänistä, ohittaen vaadittavan 10%
äänikynnyksen toistamiseen. Epävakaa sisäpoliittinen ja kansainvälinen tilanne johti
mielenosoituksiin ja väkivaltaan myös Diyarbakırissa ja lähialueilla. Cizressä on yhä voimassa
joulukuussa alkanut ulkonaliikkumiskielto ja HRFT:n arvion mukaan Diyarbakırissa ja
lähialueilla hieman yli miljoonalla ihmisellä ei ole pääsyä puhtaaseen veteen, ravintoon tai
terveydenhuoltoon.
Vuoden 2013 aloitettu koulutus- ja työnohjaustoiminta jatkui myös vuonna 2015 oletetun
mukaisesti. Koulutustapahtumia järjestettiin sekä mielenterveysalan ammattilaisille ja
ihmisoikeustyötä tekeville vapaaehtoisille yhdessä että ainoastaan mielenterveysalan
ammattilaisille. Ryhmätyönohjauksen järjestämistä mielenterveysalan ammattilaisille jatkettiin.
Psykologisten yksilökeskustelupalvelu kidutus- ja sotatraumojen kanssa työskenteleville
ammattilaisille jatkui aiempaa aktiivisempana vuonna 2015.
OR 3 800 €, UM 21 200 €.
SPOL ry järjesti varainkeruun Turkin hankkeen hyväksi SPOL seminaarissa 15.1.2015
Helsingissä.
Keräystili: FI25 8000 671008 7834
Viitenumero 8808
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Tilipalvelu Häkkinen Oy
Projektivastaava Jarno Tuominen, jaoltu@utu.fi

Paikallistoiminta
PSV-Stadi
Säännölliset kokoukset + kevätkauden päättäjäiset ja pikkujoulut
Eksursiot
8.4. Kidutettujen kuntoutuskeskus
16.10. Monika Naiset
Koulutukset
Psykologi Saija Kuittisen koulutus: Monikulttuurisuus mielenterveystyössä 26.3.15.
Psykologi Anu Leinosen koulutus: Miten puhua vanhemman mielenterveysongelmista lapselle
24.11.15.
Psykologien opiskelijoiden mahdollisuudet vapaaehtoistyössä- tilaisuus toukokuussa 2015
Maailma kylässä- festareille osallistuminen PSV:n standilla
PSV:n paikallisjärjestöjen tapaaminen elokuussa 2015
PSV Stadin esittäytyminen Kompleksin fuksien saunaillassa 30.10.15.
Paperittomien klinikan toiminta sisältäen muun muassa: psykologien osallistumista
klinikkailtoihin, vaikuttamistyöryhmiin (Paperittomien verkosto, paperittomien verkoston
ohjausryhmä ja paperittomien terveystyöryhmä) osallistumista, tapahtumien suunnittelua,
klinikan vapaaehtoisten haastattelu Psykologi-lehteen maahanmuuttajien psyykkistä tukea
käsittelevän artikkelin yhteydessä.
Lisätietoja: psvstaditiedotus@gmail.com
PSV-Tampere
Vuoden 2015 aikana PSV-Tampere piti seitsemän kokousta. Yhteistyössä Tampereen yliopiston
psykologian ainejärjestö Cortexin kanssa pidettiin säännöllisesti psykakahvit, joiden
tarkoituksena on kerätä yhteen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita, kerätä varoja PSV:n
projekteille ja tiedottaa PSV:n toiminnasta. Joulukuussa psykakahvien yhteydessä pidettiin
varainkeruumielessä myyjäiset.
Muita vuosittain tapahtuvia tilaisuuksia vuoden 2015 aikana olivat PSV:n esitteleminen uusille
psykologian opiskelijoille syysinfotilaisuudessa ja uusien ilta yhteisen tutustumisen ja seurustelun
merkeissä. Syksyn aikana joukkoomme liittyikin runsaasti uusia innokkaita vapaaehtoisia.
Pikkujoulut järjestettiin tänä vuonna nyyttäriperiaatteella aktiivien kesken, ja kesällä tapasimme
jäätelökiskalla PSV:n blogitekstiä miettien.
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Vuosi 2015 oli PSV-Tampereen toiminnassa suunniteltua hiljaisempi. Kahden suunnitellun
koulutuksen sijaan järjestimme yhden. Maaliskuussa Jenni Häikiö Pelastakaa Lapset ry:stä tuli
pitämään koulutuksellisen luennon internettiin liittyvästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Tutustumiskäynnille ei löytynyt sopivaa kohdetta, ja myös keskustelutilaisuus jäi aktiivien
kiireiden vuoksi tällä kertaa järjestämättä. Tempausta suunniteltiin, mutta ideointi jatkuu
tulevana vuonna.
Toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti PSV:n nettisivuilla ja PSV-Tampereen Facebook-sivuilla
sekä Cortex-ainejärjestön sähköpostilistalla. Vuoden aikana kirjoitimme yhden blogitekstin
PSV:n blogiin. Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tehtiin osallistumalla SPR:n järjestämään
vaatelajitteluun, missä PSV-Tampereen puolesta oli paikalla yhteensä 16 henkilöä kahtena eri
päivänä noin 2-3 tunnin ajan.
Lisätietoja: Tiina Marjamäki, tiina.marjamaki2(at)gmail.com

PSV-Turku
Vuosi 2015 oli PSV-Turun viides toimintavuosi. Toimintaa koordinoitiin seitsemässä
tapaamisessa, joissa suunniteltiin sekä paikallista toimintaa että Turkki-hankkeen koordinointia.
Toiminta jatkui pääosin pienen ydinporukan toimesta.
Tapahtumat ja muu toiminta
Huhtikuussa järjestettiin koulutuspäivä aiheesta Tulkin kanssa työskenteleminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Esiintyjinä olivat Väestöliiton Minä Zandkarimi sekä kidutettujen
kuntoutuskeskuksessa työskentelevä psykologi Ferdinand Garoff. Koulutukseen osallistui
hieman alle 40 osallistujaa ja järjestettiin Turun yliopiston tiloissa. Tapahtuman aluksi pidettiin
lyhyt tietoisku Turkin hankkeesta. Tapahtuman tuotot käytettiin lyhentymättömänä Turkkihankkeen omavastuuosuuden kattamiseen. Koulutuksessa kerätty palaute oli pääosin
myönteistä. Lisäksi organisoitiin Turkin hankkeen tukikonsertti paikallisten PSV-aktiivien ja
opiskelijoiden yhteistyönä.
Loppuvuotena alettiin myös ideoida seminaaria ja vuoden 2016 tapahtumia. Tarkoituksena on
lisätä yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden, kuten Turun seudun psykologiyhdistyksen
kanssa. Tiedottaminen PSV-Turun toiminnasta ja tapahtumista tapahtui pääosin
sähköpostilistojen ja PSV-Turun Facebook-sivujen välityksellä.
Lisätietoja: Jarno Tuominen, jaoltu@utu.fi
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PSV-Jyväskylä
Jyväskylän paikallisryhmä on lähtenyt nopeasti käyntiin syksyn aikana. Paikallisryhmä
koostuu tällä hetkellä monesta uudesta ja muutamasta uudelleen aktivoituneesta vanhasta
aktiivista. Paikallisryhmässä on avoin ja innostava ilmapiiri! Ida on lisäksi Stimuluksen
kehitysyhteistyövastaava, jonka kautta yhteistyö ainejärjestön kanssa on sujunut hyvin. Kepsyn
aktiiveja ollut myös mukana, joten viestintä muiden järjestöjen kanssa on lähtenyt sujuvasti
käyntiin.
Pakolaiskriisi, maahanmuutto, turvapaikanhakijat ja psykologien/psykologian opiskelijoiden rooli
tässä tilanteessa on aiheuttanut paljon keskustelua. Syksyn alussa muutama paikallisryhmän
aktiivi osallistui SPR:n järjestämään infotilaisuuteen vapaaehtoistyöstä vastaanottokeskuksessa
kiinnostuneille henkilöille. Tilanteen pohjalta aloitimme suunnittelemaan syksyn ja kevään
toimintaa.
Säännölliset tapaamiset aktiivien kesken ovat mahdollistaneet toiminnan suunnittelun sekä
toisiimme tutustumisen.
Syksyn tapahtumat:
1.Kun mieli muuttaa – kokemuksia maahanmuutosta ja psykologin roolista pakolaistyössä
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Stimuluksen kanssa. Puhujina olivat Marleena Marttio
Jyväskylän kotouttamispalveluista sekä kokemusasiantuntia Laith Alsafeer Irakista. Laith on
saapunut tämän syksyn aikana Suomeen ja asuu Jyväskylän seudun vastaanottokeskuksessa.
Tapahtumaan osallistui n. 70. Henkilöä. Alkukiintiö tapahtumaan oli 30 ihmistä, mutta suuren
suosion vuoksi nostimme rajaa. Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja illan aikana syntyi paljon
hedelmällistä keskustelua osallistujien ja puhujien välillä. Saimme uusia jäseniä PSVJyväsklän facebookryhmään ja moni oli myös kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä
vastaanottokeskuksessa. Hyödynsimme tilaisuutta ja esittelimme PSV-järjestön toimintaa
lyhyesti.
2. Joulumieltä etsimässä lahjakeräys – yhteistyössä Stimuluksen kanssa
Saimme Jyväskylän seudun vastaanottokeskuksesta 40 lapsen listan, joille keräsimme lahjat
psykologian opiskelijoiden keskuudesta. Lahjat toimitettiin itse vastaanottokeskukseen ennen
joulua.
3. Järjestimme kahdet pikkujoulut aktiivien kesken, jossa söimme hyvin ja juhlimme syksyn
tapahtumia.
Lisätietoja: Priska Pennanen, priskapennanen(at)gmail.com
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