
          Helsingissä 28.3.2017 

Hei sinä oleva tai tuleva kannatusjäsen, 

 

Uuden järjestövuoden alku lähenee, kun huhtikuussa on vuosikokouksen ja uuden hallituksen 

valitsemisen aika. Olet lämpimästi tervetullut mukaan vuosikokoukseen 22.4. klo 13 alkaen 

Psykologiliiton tiloissa, os. Bulevardi 30 b 3, 00120 Helsinki. Vuosikokouksen yhteydessä PsL 

Sirkku Kivistö pitää esityksen tulosperustaisesta hankehallinnoinnista klo 13-14.  

 

Tulevana toimintakautena PSV:n toiminnassa tapahtuu monenlaista. Suomen täyttäessä 100 vuotta 

PSV:kin ehtii 35 vuoden ikään. Juhlavuoden merkeissä PSV nostaa esiin lasten kehitystä ja 

hyvinvointia hankkeella Lasten Suomi. Toisena hankkeen organisoijana on 60-vuotias Suomen 

Psykologiliitto. Kyseessä on tiedotushanke, jonka perusmateriaalin tuottavat suomalaislapset 

valokuvaamalla elämäänsä ja ympäristöään. 

 

Libanonin kehitysyhteistyöhankkeet jatkuvat hankerahoituksen ja lahjoittajien tuella tarjoten 

mielenterveyspalveluja Libanonin pakolaisleireissä eläville lapsille ja heidän perheilleen. Libanonin 

hankkeiden kuulumisia voit seurata kätevimmin kahdesta blogistamme, joita päivitetään aktiivisesti: 

https://vastuu.fi/?page_id=365 (Perheneuvolapalvelut Libanonin pakolaisleireissä) ja 

https://vastuu.fi/?page_id=363 (Kuntoutuskummit). Turkin kehitysyhteistyöhanke, jossa tarjotaan 

tukea mielenterveysalan ammattilaisten työlle kidutettujen parissa, jatkuu pienemmin resurssein. 

Hanke jäi ilman ulkoministeriön rahoitusta tänä vuonna. Tästä huolimatta hankkeen kautta pyritään 

varmistamaan työnohjauksen jatkuvuus yhä stressaavammissa olosuhteissa työskenteleville Human 

Rights Foundation Turkey:n työntekijöille. Kotimaassa turvapaikanhakijoiden tilanne on herättänyt 

paljon keskustelua ja myös halua toimia kotimaastaan paenneiden hyvän kotoutumisen puolesta. 

Myös PSV on lähtenyt mukaan tähän työhön yhteistyössä SPR:n kanssa. Pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa on käynnistetty psykologien ohjaamia ryhmiä, joissa 

turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus vahvistaa stressinhallintataitojaan. Kannatusjäsenenä olet 

tänä vuonna tukemassa erityisesti tätä toimintaa, koska kannatusjäsenmaksuista ohjataan varoja 

kohdennetusti turvapaikanhakijahankkeeseemme. Turvapaikanhakijoille suunnatun tuen lisäksi 

PSV:n vapaaehtoiset psykologit jatkavat työskentelyä paperittomien klinikalla, jossa psyykkisen 

avun tarve on moninkertaistunut kuluneen vuoden aikana. Klinikalla psykologit kohtaavat yhä 

vaikeammissa tilanteissa eläviä paperittomia, joiden mahdollisuudet saada asianmukaista 

psyykkistä tukea ovat erittäin rajalliset. PSV yhtyykin Suomen Mielenterveysseuran julkaisemaan 

kannanottoon, jossa esitetään julkisten mielenterveyspalvelujen tarjoamista kaikille tasavertaisesti 

( http://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveysseura-huolestunut-kielteisen-turvapaikkap%C3

%A4%C3%A4t%C3%B6ksen-saaneiden-tilanteesta ). 

 

Kiitos, että olet mukana tukemassa työtämme myös tänä vuonna! 

 

Hyvin terveisin, Satu Heinola / puheenjohtaja / Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry 

 

Lisätietoja: www.vastuu.fi  
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