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Toimintasuunnitelma 2017
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on perustettu Psykologien Rauhantoimikunta -nimisenä
vuonna 1982.
PSV on järjestörakenteeltaan kollektiivi, jonka varsinaisia jäseniä ovat Suomen Psykologiliitto
ry, Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry. Toiminnallinen
osallistuminen kanavoituu pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Satakunnan
paikallisryhmien aktiviteetteihin ja ulkoministeriön tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä
järjestön kotimaan toimintaan. Paikallisryhmien lisäksi kotimaan toimintaan kuuluvat
psykologien osallistuminen paperittomien klinikalla (Global Clinic) tehtävään työhön sekä
Turvapaikanhakijahanke, jossa pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksissa järjestetään
turvapaikanhakijoiden psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen tähtääviä ryhmiä yhteistyössä
Suomen Punaisen Ristin kanssa.
PSV:n toiminnan periaatteet, päämäärät ja keinot
Toimintamme tunnuslause on "Jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin".
Kannustamme psykologeja ja muidenkin ammattialojen edustajia toimimaan tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Järjestämme kulttuuri-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Viestintä- ja
vaikuttamistoiminta pohjautuu tutkimustuloksiin ja hyvän ammattikäytännön kokemustietoon.
PSV toimii myös ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysyhteistyökohteissa ja
kotimaassa useiden eri järjestöjen kanssa. Vuonna 2017 PSV:n tavoitteena on edelleen vahvistaa
erityisesti työtä kotimaassa haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseksi. Eräänä keskeisenä
päämääränä kotimaan työssä on tukea psykologien ammattitaidon hyödyntämistä nykyisessä
pakolaistilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä toteutuu erityisesti
paperittomien klinikalla ja turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän työn kautta.
Hallinto ja taloushallinto
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 22.4.2017. Vuosikokouksen miniseminaari pidetään aiheesta
“Tulosperustainen suunnittelu ja toimintatapa”.
PSV:n kotimaan työn budjetti koostuu Psykologiliiton yksityishenkilöiden tukijäsenmaksuista.
Tilipalvelu Häkkinen Oy suorittaa kirjanpidon ja antaa asiantuntija-apua hankkeiden
taloushallinnon kysymyksissä.
Kehitysyhteistyöhankkeiden hallintaa kehitetään edelleen Kepa ry:n koulutuksissa.
Raportoidaan vuoden 2016 toiminta "Rauhantyön psykologiset perusteet tutuiksi ja käyttöön” teemasta opetus- ja kulttuuriministeriölle.
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Raportoidaan rahankeräyksen tuotto ja kulut vuodelta 2016 Poliisihallitukselle.
Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle raportoidaan yhdistyksen toiminta
kehitysyhteistyöhankkeissa vuodelta 2016.
Toiminta-areenat
PSV:n kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko maa. PSV:n paikallisryhmiä on
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Satakunnassa. PSV on
Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPA:n jäsen ja yhteistyökontaktissa KEHYS ry:n kanssa.
Samoin yhteistyötä tehdään useiden eri kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Viestintä- ja vaikuttamistyö
PSV pyrkii entisestään kehittämään viestintä- ja vaikuttamistyötä vuonna 2017. Järjestön
internet-sivuja kehitetään. Nettisivuja ja Facebook-sivuja päivitetään jatkuvasti. Jatketaan blogin
julkaisemista kuukausittain.
Kehitetään vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa
aktiivisella verkostoitumisella ja osallistumalla kannanottoihin järjestön harkinnan mukaisesti.
Vahvistetaan myös järjestön omaa vaikuttamistyötä psykologisen asiantuntemuksen
hyödyntämisen näkökulmasta. Kehitetään PSV:n uudelle vaikuttamistyöryhmälle käyttökelpoisia
käytäntöjä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen osallistumiseksi.
Järjestetään “Lasten Suomi” valokuvaushanke 15-vuotiaille ja nuoremmille yhdessä Suomen
Psykologiliiton kanssa. Hanke sisältää lasten ottamien valokuvien keräämisen ja julkaisemisen
netissä sekä niitä kootun nettinäyttelyn. Printtinäyttely järjestetään, jos siihen saadaan
ulkopuolinen rahoitus. Koordinaattoreita ovat Kirsti Palonen, Jukka Lasine ja Janne Parviainen.
Toiminta inhimillisen turvallisuuden puolesta
PSV:n toiminnan taustalla on ajatuksena että jokaisella on oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin, minkä perustana on kuulluksi tuleminen. Tähän liittyen PSV pyrkii myös
lisäämään inhimillistä turvallisuutta, jonka ymmärretään tarkoittavan vapautta puutteesta,
köyhyydestä ja sorrosta (freedom from want) ja vapautta väkivallan pelosta (freedom from fear).
Human Development 1994 –raportti jakaa inhimillisen turvallisuuden uhkat seitsemään
kategoriaan: talousturvallisuus (esim. työttömyys ja toimeentulon puute); ruokaturvallisuus;
terveysturvallisuus; ympäristöturvallisuus; henkilökohtainen turvallisuus (fyysisen väkivallan eri
muodot; sota, kidutus, raiskaus, jne.); yhteisöturvallisuus ja poliittinen turvallisuus (esim.
ihmisoikeusrikkomukset).
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PSV:llä on viisi paikallisryhmää, jotka käsittelevät eri tavoin turvallisuuden kysymyksiä:
pääkaupunkiseudun PSV-Stadi, PSV-Tampere, PSV-Turku, PSV-Jyväskylä ja PSV Satakunta.
Useissa paikallisryhmissä on toimintaa muun muassa turvapaikanhakijoiden kotoutumisen
tukemiseksi. Uusien paikallisryhmien muodostumista tuetaan.
Ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä rauhan ja turvallisuuden
kysymyksissä. PSV pyrkii ottamaan kantaa rauhantyön kysymyksiin psykologisen tiedon ja
tutkimuksen näkökulmasta.
Kansainvälinen toiminta
Yhteydenpidosta International Network of Psychologists for Social Responsibility (INPsySR) –
verkostoon päätetään tilannekohtaisesti toimintaresurssien puitteissa. Kehitysyhteistyöhankkeet
perustuvat yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa.
Kehitysyhteistyöhankkeet
Libanon
Libanonissa seurataan ja edistetään PSV:n “jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen
hyvinvointiin” –tavoitteen toteutumista palestiinalaislasten ja –perheiden keskuudessa
yhteistyöjärjestö The National Institution for Social Care and Vocational Training (NISCVT)
kanssa. Järjestö tunnetaan palestiinalaiselta nimeltään Beit Atfal Assumoud (BAS) (jatkossa
BAS).
Kirjahanke
Yli 30 vuoden työn tulosten kokoamiseksi on käynnistetty rahoitushakuineen kirjahanke
“Yhdessä eteenpäin – sisukkuutta palestiinalaisten pakolaisten leireissä. Sosiaalista, kulttuurista
ja terveydenhoidollista yhteistoimintaa Libanonissa” (työnimi), toimituskuntana Sirkku Kivistö,
Kirsti Palonen ja Kaija Heikkinen.
Kehitysyhteistyöhankkeille jatkoa 2017-2018
“Lasten mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä” –hanke on päättynyt 2016 (UM
projektikoodi 85202501). Vuoden 2016 avustuksesta on UM:n luvalla siirretty 17 700 € vuodelle
2017, minkä käytöstä tehdään toimintasuunnitelma vuoden 2017 alussa.
Käynnistetään “Lasten mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa
Libanonissa: Beirut ja etelä” (UM projektikoodi 85202503) UM :n myöntämällä
kehitysyhteistyötuella 255 000 €/vuosi. Hanke mahdollistaa palvelut kahdessa Etelä-Libanonin
perheneuvolassa ja sisältää myös vammaiskomponentin, jolla turvataan palvelut Beirutin, Saidan
ja El-Bussin perheneuvoloiden hoitamille erityislapsille. Vammaiskumppanuus ry on PSV:n
asiantuntijatahona työn kehittämisessä, yhteistyötahona Arabikansojen ystävyysseura AKYS
saman järjestön toisena suomalaisena tukija.

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry

Toimintasuunnitelma
Sivu 4 / 8

PSV:n varainkeräystavoite on rahana 22 500 € ja vapaaehtoistyönä 22 500 €. Omarahoituksen
turvaavat n 40-50 henkilön perheneuvolakummi -ryhmä ja 17 erityislapsen kuntoutuskummit.
Osallistutaan Allianssin, Kepan ja Sosten yhteiseen Järjestö100-kampanjaan, jossa esitellään
sanoin ja valokuvin järjestöjen saavutuksia sadan viime vuoden ajalta. PSV:n saavutuksena
kampanjassa esitellään perhekeskeinen mielenterveystyö Libanonin perheneuvoloissa.
Suomessa muodostetaan hankkeelle toimintaryhmä, jonka puitteissa tuetaan esim.
apulaiskoordinaattorin roolissa uusien toimijoiden kouliintumista hankehallinnon tehtäviin.
Hankkeen seuranta- ja koulutusmatkoista kirjoitetaan raportit. Vapaaehtoistyö dokumentoidaan.
Osallistutaan työhön kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön edellytysten turvaamiseksi.
Arabikansojen ystävyysseura (AKYS) on myös BAS:in kummitoiminta- ja
kehitysyhteistyökumppani lasten ja perheiden hyvinvointityössä ja Syyrian sodan aiheuttaman
pakolaiskriisin haittojen lievittämisessä.
Tukihankkeet BAS-järjestön koulupudokasluokille ja vanhuksille
Haetaan rahoitusta BAS-järjestön esittämille hankkeille ”Oppimista tukeva ryhmätoiminta
koulun kesken jättäneille tytöille kolmessa pakolaisleirissä Libanonissa” ja ”Lievitystä ahdinkoon
ja iloa heikoissa oloissa elävien palestiinalaisvanhusten päiviin Libanonin pakolaisleireissä”.
Stressinhallintakoulutus jatkuu
Nina Lyytinen ja Kirsti Palonen jatkavat yhteistyössä AKYSin kanssa toukokuussa Stress
reduction -hanketta järjestämällä BAS:in sosiaalityöntekijöille kolme G-TEP-työpajaa sekä
yhden Stress reduction -patikointipäivän. Hankekäynnin yhteydessä järjestetään kahdelle
lapsiryhmälle (pohjoisen ryhmä ja etelän ryhmä) patikointipäivä.
Beirutin mielenterveyskonferenssi lokakuussa 2017
Beit Atfal Assumoud (BAS) järjestää 11. Mielenterveyskonferenssin Beirutin Amerikkalaisessa
Yliopistossa lokakuun 2017 lopulla Teemana on “Bridging theory and practice: Documentation
and research in mental health projects.” PSV:n piirissä vapaaehtoisina työskentelevät tutkijat
tarjoavat yhteistyötä BAS:in perheneuvolapalvelujen selvitysten ja tulosten raportoinnin
kehittämiseksi. Nina Lyytinen ja Kirsti Palonen osallistuvat lokakuussa BAS:in 11.
mielenterveyskonferenssiin Beirutissa pitäen siellä esityksen Group Traumatic Episode Protocol
promotes stress reduction ja järjestäen työpajan Self-help techniques for stress reduction. Sirkku
Kivistö valmistelee BAS:ille esityksen kuntoutuskummien tukemien erityislasten (n=33) ja
Arabikansojen ystävyysseuran kummilasten (n=46) vuosiraporttien aineistoista.
Solidaarisuussilmukat
Solidaarisuussilmukat jatkaa entiseen tapaan neuleiden toimittamista Beit Atfal Assumoudiin.
Kiinnitetään huomiota verkoston aktivoimiseen.
PSV:n viestintä- ja vaikuttamistyöhön osallistuminen
Suomessa osallistutaan PSV:n viestintätyöhön ja tehdään kehitysyhteistyön ja pakolaisleireissä
toteutettavan mielenterveystyön teemoja tunnetuksi yleisölle ja kiinnostuneille. Edistetään
kummien ja kummilasten yhteydenpitoa. Hankematkojen jälkeen pidetään selostustilaisuudet.
Tapahtumapäiviä ovat mm Maailma kylässä –festivaali 27.-28.5.2017, “Miten eurooppalaiset ja
länsimaalaiset esitellään lastemme Suomen historian, yhteiskuntaopin ja maantiedon
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oppikirjoissa?” –ilta Maailman lukutaitopäivänä 8.9. ja Kansainvälinen päivä solidaarisuuden
osoittamiseksi Palestiinan kansalle 29.11.2016 yhdessä AKYSin kanssa. Otetaan huomioon
Suomi 100-vuoden teema mm. hankkimalla BAS:in toimipisteisiin kansainvälisyyskasvatusta
tukevaa, Suomea esittelevää materiaalia.
Kehitysyhteistyön yleiset tehtävät ja valmiuksien ylläpitäminen
Osallistutaan Kepa ry:n ja UM:n koulutuksiin ja mm Kehityspoliittisen
kansalaisyhteiskuntalinjauksen uudistamistyöhön. Neuvotellaan hankkeista Suomen Beirutin
suurlähetystön ja EU:n Beirutin delegation kanssa. Suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat mm
Lapset toimivat ja kertovat ry ja Globaali sosiaalityö ry.
Jatketaan yhteistyötä ulkomaisten kumppanien kanssa, jotka myös työskentelevät Beit Atfal
Assumoudin kanssa: Norwegian Aid Committee NORWAC (Norja), Christian Codrai
Foundation (Italia), Palestinian Children PalCH (Sveitsi), Prima Materia (Italia), Santé Sud
(Ranska). Neuvottelukumppaneita ovat UNRWA, WHO ja ILO Libanonissa.

Turkki, Diyarbakir
'Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen - tukea avun tarjoajille' -hankkeen (UM:n tukema
hanke nro 85501105) rahoitus päättyi vuoden 2016 lopulla. Hankkeen jatkohakemus ei päätynyt
inhimillisen erheen vuoksi käsittelyyn, ja toimintaa päätettiin jatkaa pienimuotoisena vuoden
2017 aikana, keskittyen erityisesti työnohjaus ja koulutuspalveluihin. Projekti toteutetaan
yhteistyössä turkkilaisen ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundation Turkey:n (HRFT)
kanssa, joka tunnetaan myös turkinkielisellä nimellään Türkiye Insan Haklari Vakfi (TIHV).
Hanke keskittyy erityisesti epävakaalle Kaakkois-Turkin alueelle ja Diyarbakırin kaupungissa
sijaitsevaan kidutettujen kuntoutuskeskukseen. Turkin haastavan sisä- ja ulkopoliittisen tilanteen
vuoksi HRFT:n toimintaedellytykset ovat epävarmemmat, eikä laajemman projektin
toteuttaminen välttämättä olisi tällä hetkellä mahdollista. Toiminnan suunnittelua jatketaan
vuoden 2017 kuluessa, jolloin laaditaan myös hankkeen loppuraportti.
Vuoden 2017 kuluessa tarkoituksena on mahdollistaa Diyarbakırissa kidutettujen kanssa
työskentelevien ammattilaisten ammatillisen työnohjauksen jatkuminen. Lisäksi ammattilaisille
pyritään järjestämään koulutusmahdollisuuksia konfliktialueen ulkopuolella työnkuvaan
liittyvistä haastavista teemoista.
Suomessa Turkki-työryhmä sekä PSV:n Turun paikallisryhmä tekee hanketta näkyväksi mm.
koulutuksin, tapahtumin sekä hankkimalla tukijäseniä hankkeelle.

Paikallistoiminta
Resurssien puitteissa PSV-Jyväskylä, PSV-Stadi (pääkaupunkiseutu), PSV-Tampere, PSV-Turku
ja PSV-Satakunta järjestävät uusien psykologian opiskelijoiden perehdystä PSV:n toimintaan,
koulutusta ajankohtaisista aiheista ja tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin.
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PSV-Stadi
Psv Stadin tavoite on edistää pääkaupunkiseudulla erityisen haavoittuvassa asemassa olevien
psyykkisen hyvinvoinnin parantaminen. Tavoitetta toteutetaan tiedotuksen ja viestinnän sekä
koulutusten ja ekskursioiden keinoin. Toiminnan kohderyhmää ovat pääkaupunkialueen
psykologit ja psykologian opiskelijat. Lisäksi PSV Stadilla on edustus Psykologien Sosiaalinen
Vastuu ry:n hallituksessa.
Vuonna 2017 PSV Stadin koordinaattorina jatkaa Saara Haapanen, tiedottajana Riina Kujanpää ja
rahastonhoitajana Riina Lepistö. Yhteyshenkilö psykologian opiskelijoiden ainejärjestö
Kompleksiin on ainejärjestön yhdenvertaisuusvastaava Allan Hasanen.
Vuonna 2017 PSV Stadi jatkaa suosittuja koulutuksia, joita on suunniteltu yksi keväälle ja yksi
syksylle. Lisäksi järjestetään maksuttomia tutustumiskäyntejä vastuullisuuden teemaan sopiviin
psykologian alalla toimiviin järjestöihin ym. toimijoihin. Sopiviin taidenäyttelyihin järjestetään
yhteislähtöjä ja niistä tiedotetaan. Lisäksi PSV Stadi osallistuu Janopäivä-keräykseen edellisten
vuosien tapaan.
Psykologian opiskelijoiden kanssa toimitaan yhä tiiviissä yhteistyössä. Myös vuonna 2017 PSV
Stadi käy esittäytymässä fuksien järjestöillassa. Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava käy PSV
Stadin kokouksissa säännöllisesti ja hoitaa tiedottamista ainejärjestön suuntaan. Yhteistyötä
Helsingin psykologiyhdistyksen Hepsyn kanssa jatketaan yhteistyötä koulutusten järjestämisessä.
PSV Stadilla on oma Facebook-sivu, jonka kautta tiedottaminen yhä enemmän hoidetaan. Sivua
päivitetään säännöllisesti, tavoitteena on yhä aktiivisempi julkaisutahti. Psykologien Sosiaalinen
Vastuu ry:n omaan järjestöblogiin PSV Stadi kirjoittaa vuorollaan.
Vuonna 2017 PSV Stadi kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa.
Lisäksi viestimme ja tiedotamme tavoitteemme edistämiseksi sosiaalisessa mediassa ja
sähköpostilistoilla aktiivisesti.
PSV-Tampere
Vuonna 2017 PSV-Tampere aikoo jatkaa kaikille avoimien kokouksien pitämistä säännöllisesti.
Lisäksi säännöllisenä toimintana jatkuu psykakahvien järjestäminen yhdessä Tampereen
psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortexin kanssa. Psykakahvien tarkoituksena on kerätä
yhteen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita, kerätä varoja PSV:n hankkeille ja tiedottaa
PSV:n toiminnasta. Loppuvuodesta järjestämme psykakahvien yhteydessä myös perinteiset
joulumyyjäiset, joissa myytävät tuotteet valmistamme itse ja jonka tuotto menee jonkin PSV:n
hankkeen hyväksi.
Perinteen mukaisesti tulemme vuonna 2017 osallistumaan uusille psykologian opiskelijoille
järjestettävään syysinfotilaisuuteen, jossa esittelemme PSV:n toimintaa. Syksyllä pidämme myös
uusien illan, jonka on tarkoitus toimia matalan kynnyksen tilaisuutena tutustua toimintaamme ja
tulla mukaan. Joulukuussa kiitämme toiminnassa mukana olleita panoksestaan pitämällä
pikkujoulut.
Pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.
Aktiivijäsenemme ovat toivoneet lisää yhteistyötä psykologian opiskelijoiden kanssa ja
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opiskelijoille sopivaa konkreettista tekemistä ihmisten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämiseksi, ja pyrimme vastaamaan tähän toiveeseen. Paikallisosasto aktivoituu myös PSV:n
haalarimerkkien myynnissä.
PSV-Tampere jatkaa aktiivista tiedottamista toiminnastaan eri kanavien kautta. Osallistumme
myös PSV:n blogin kirjoittamiseen. Pyrimme tekemään yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa
sellaisissa tapahtumissa, joissa yhteistyö on järkevää ja hedelmällistä.
PSV-Turku
Järjestetään kevään ja syksyn aikana mahdollisuuksien mukaan yhteensä n. 8 kokousta.
Vuonna 2017 järjestetään opintotilaisuuksia PSV:n tavoiteaiheista sekä aiempien koulutusten
palautteen perusteella. Maksullisten tilaisuuksien tuotto ja pääosa varainhankinnasta suunnataan
Turkki-hankkeeseen, tai muiden PSV:n kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuden
kattamiseksi. PSV-Turku osallistuu tarvittaessa aktiivisesti Turkki-hankkeen organisointiin ja
järjestelyyn. Yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. Lisäksi PSVTurku pyrkii tuomaan alueellisesti esiin PSV:n kotimaan toiminnan linjauksia ja ideoimaan
näiden pohjalta tapahtumia kohderyhmille.
Syksyllä pyritään osallistumaan molempien Turun alueen yliopistojen opiskelijoille suunnattuun
järjestöinfotilaisuuteen. Lisäksi uusia aktiiveja pyritään innostamaan mukaan toimintaan mm.
tapahtumien ja sähköpostilistojen kautta. Yhteistyötä muiden Turun alueen yhdistysten kanssa
pyritään tiivistämään.
Tiedotus tapahtuu PSV-Turun sähköpostilistalla, sekä PSV:n verkkosivuilla ja facebookissa.
Tiedottamisen vastuujakoa selkiytetään. Merkittävimmistä tapahtumista tiedotetaan medialle.
PSV-Jyväskylä
PSV-Jyväskylän suunnitelmiin vuonna 2017 kuuluu:
• Naistenpiirin järjestäminen noin kahdesti kuussa (palvelutalossa ohjattua viriketoimintaa)
• Dokumentti-ilta 29.3.2017¨
• Syksyllä 2017 suunnitteilla: taidetapahtuma, runokilpailu ja kirpputori
PSV-Satakunta
PSV-Satakunnan vuoden 2017 suunnitelmiin kuuluu:
•
•
•

PSV-Satakunnan ja Satasirkuksen yhteistyönä toteutettava integroitu sirkusryhmä
turvapaikanhakijalapsille ja suomalaisille lapsille
Maahanmuuttajateemainen ilta, jossa katsotaan dokumentti Kiehumispiste ja
keskustellaan muun muassa paperittomien tilanteesta
Vertaisryhmä paperittomille alkamassa toukokuussa
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Turvapaikanhakijahanke
Vastaanottokeskuksissa tapahtuva PSV:n toiminta tulee jatkumaan vuoden 2017 aikana.
Alkuvuodesta SPR tekee kyselyn pakolaiskeskuksille, millaista tukea he tarvitsivat ja sen jälkeen
pyritään resurssien mukaan vastaamaan tähän. Tarkoitus on löytää toimintamuotoja, jotka
auttavat parhaiten sekä turvapaikanhakijoita ja vastaanottokeskusten henkilökuntaa. Toimintaa
pyritään kehittämään myös itse toiminnan kautta, sillä valmiita toimintamalleja ei ole saatavana.
Joudumme huomioimaan toiminnassa jatkuvasti muuttuvat tilanteet sekä yksittäisten
turvapaikanhakijoiden että kokonaisten keskusten kohdalla.
PSV:n hallitus on myöntänyt 480 €, jotta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia voitaisiin korvata
ja mahdollistetaan monipuolisempaa toimintaa.
Paperittomien klinikka (Global Clinic).
Vapaaehtoiset psykologit jatkavat asiakastyötä paperittomien klinikalla niin yksilöasiakkaiden
kuin esimerkiksi perheidenkin parissa. Lisäksi klinikalla toteutetaan kevään 2017 aikana
paperittomille suunnattu psykoedukatiivinen ryhmä muun muassa traumatisoitumiseen ja
stressinkäsittelytaitoihin liittyen. Psykologit toimivat tekevät myös vaikuttamistyötä
paperittomien terveydenhuollon turvaamiseksi muun muassa Paperittomat-hankkeen
terveystyöryhmän kautta.
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