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PSV:n toimintakertomus 2014
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on perustettu Psykologien Rauhantoimikunta -nimisenä
vuonna 1982. Vuonna 2014 sodan ja rauhan psykologiset kysymykset olivat edelleen polttavan
ajankohtaisia. Järjestimme aiheesta kolme yleisötilaisuutta:
15.5.2014 Kirsti Palonen: Nakba - Katastrofi: Palestiinalaisten kollektiivinen trauma
25.9.2014 Esa Palosaari: Vanhempien sotakokemukset ja lasten ajatukset: Tutkimustuloksia
Gazasta
15.12.2014 Marius Lahti: Sotalasten psyykkinen hyvinvointi aikuisiällä
PSV:n varsinaisia jäseniä ovat järjestöt Suomen Psykologiliitto ry, Suomen Psykologinen Seura
ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry. Näiden lisäksi kannatusjäseniä oli 93
yksityishenkilöä ja yhteisöä. Toimintaa oli pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun
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 Responsibilty (InPsySR) –verkostossa.

Hallinto ja taloushallinto
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 29.3.2014 klo 13 Psykologiliitossa, Bulevardi 30 B 3
Helsinki.
Tilipalvelu Häkkinen Oy suoritti kirjanpidon ja antoi asiantuntija-apua hankkeiden
taloushallinnon kysymyksissä.
PSV:n hallinnon toiminnan jatkuvuudesta keskusteltiin useassa hallituksen kokouksessa.
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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 ammattialakohtaisten
rauhanjärjestöjen, Globaali sosiaalityö ry:n ja Arabikansojen Ystävyysseura ry:n kanssa.

Viestintä- ja vaikuttamistyö
Viestinnällinen tunnus jatkui vuodesta 2013: Kuulluksi tuleminen on psyykkisen hyvinvoinnin
perusta.
Suomen Psykologiliiton tukemana järjestettiin PSV:n toiminnan esittelyä ja symposio 20.–
22.8.2014 Psykologia 2014 –kongressissa.
Alussa mainitut yleisötilaisuudet kuuluvat Sodan ja rauhan psykologiset kysymykset –
luentosarjaan, jota käytetään kirjan valmisteluun aiheesta.
Vastuu.fi ja Facebook –sivuja sekä blogia päivitettiin pitkin vuotta ja yhdistyksestä laadittiin
päivitetty esite.
Psykologia-kongressissa jaettiin tietoa Medical Peace Work II:n verkkokoulutusohjelmasta ja sen
käytöstä.
PSV osallistui vetoomukseen EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen lopettamiseksi ja
puolusti kannanottoa avioliittolain muuttamisesta ja adoptio-oikeuden myöntämisestä muille kuin
eri sukupuolta oleville pareille.

Kehitysyhteistyöhankkeet
Libanon
Taustaa
Palestiinalaislasten ja perheiden mielenterveystyössä PSV:n yhteistyökumppani Beit Atfal
Assumoud (BAS) on Libanonissa uranuurtaja. Viime vuosina järjestö on tehostanut vammaisten
lasten koulutuksen ja kuntoutuksen tukitoimintaa. Ulkoasiainministeriö tukee
kehitysyhteistyövaroistaan mielenterveystyö- ja kuntoutushankkeita. Hankkeiden yhteinen
kehitystavoite on edistää Libanonin ja Syyriasta Libanoniin paenneen palestiinalaisväestön
psyykkistä hyvinvointia pakolaisuuden oloissa kunnes Israel-Palestiina –konfliktin poliittinen
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ratkaisu luo edellytykset normaalille inhimilliselle turvallisuudelle, ihmisten tietojen ja taitojen
kehittymiselle sekä emotionaaliselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Toinen kehitystavoite on
korostaa oikeutta käytännössä saavutettavissa oleviin mielenterveyspalveluihin.
Kehitysyhteistyöhankkeet lasten mielenterveyden ja kehittymisen tueksi
Hankkeen raportoituja monitorointikäyntejä oli neljä, joihin osallistuivat Sirkku Kivistö, Kirsti
Palonen, ja Ferdinand Garoff. Perheneuvolahankkeen ulkopuolisena arvioijana aloitti
terveystieteiden tohtori Aziza Khalidi.
Lasten mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä –hanke palveli Saidan ja ElBussin perheneuvoloita Etelä-Libanonissa (hanke UM 85202501, 2014-2016, lyhenne children
with multiple special needs MSN). Hankkeen tuotoksia olivat erityiskoulupaikka 49 lapselle,
psykiatrin alkututkimukset ja tiimissä tehdyt kuntoutussuunnitelmat uusille neuvolaan ohjatuille
lapsille, kuntoutussuunnitelman mukainen psykiatrin, psykologin, puheterapeutin,
psykomotorisen terapeutin ja sosiaalityöntekijöiden hoito, kuntoutus ja perheiden tukityö.
Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpitävään koulutukseen (musiikiterapia, vanhempain ohjaus ja
perheterapia) osallistui kummastakin neuvolasta työntekijöitä, samoin vuosittaisen
mielenterveyskonferenssin luennoille ja workshopeihin.
Konferenssissa “Community Mental Health Programs: What Works for Whom?” Ferdinand
Garoff piti luennon “Traumatized torture and war trauma survivors” ja ohjasi worshopin “The
Center of Victims of Torture: A treatment Model”. Sirkku Kivistö piti luennon Saidan
perheneuvolan vanhempainkyselystä “Treament time in Family Guidance Center Saida”.
UM:n avustus neuvoloiden toimintaan oli 136 000 euroa, PSV:n omarahoitus 24 000 euroa, josta
puolet vapaaehtoistyönä. Hankkeen seurantakoordinaattori vaihtui alkuvuodesta ja Beirutin
perheneuvolan psykiatri on tehnyt seurantatutkimuksen vuoden 2013-2014 kouluvuoden lasten
(49) tilanteesta.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut palestiinalaisperheille Libanonissa –
hankkeella pyritään turvaamaan erityisedagogiset palvelut niitä tarvitseville varattomien
perheiden erityislapsille. (UM 85202503, 2013-2015). Hankkeen tuotoksia olivat erityiskoulu- ja
kuntoutuspaikat lukuvuonna 2014-2015 49:lle erityislapselle, heidän seurantansa kunkin omassa
perheneuvolassa (5 neuvolaa). Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä on tuettu
BAS:in järjestämällä täydennyskoulutuksella (musiikkiterapia, vanhempain ohjaus ja
perheterapia). Sadutusmenetelmän käyttöönottoa perheneuvoloiden sosiaalityöntekijöiden työssä
suunniteltiin teemalla “Listening to the Families”. Esiin on vuoden aikana noussut, miten niiden
lasten kuntoutuksesta ja oppimisesta voidaan huolehtia silloin kun vamma on sen laatuinen, ettei
koulunkäynti ole mahdollista (kotikuntouttaja, erityisluokka oppimisvaikeuksisille lapsille).
Lisäksi on todettu, että erityislasten laadukkaan kuntoutussuunnitelman turvaamiseksi tarvitaan
lääketieteellisiä tutkimuksia (49 %:lla) ja lääkitystä (37 %:lla) ennakoitua enemmän, samoin
tarvittaisiin mahdollisuutta geneettisiin testauksiin (37 %:lla diagnoosina geneettinen häiriö).
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Näiden tarpeiden kattamiseksi neuvoteltiin UM:n kanssa budjetin käyttötarkoituksenmuutos.
Erityislapsen vanhempien ja sisarusten riittävää paneutumista tukevan ympäristön luomiseksi
perheen erityislapselle on kartoitettu hankkeessa. Tuen vähäisyyttä on todettu: äidit 2 %, isät
26,5 %, sisarukset 40,8 %, laajempi perhe 20,4 %, ympäröivä yhteisö 69,4 %. Sitoutuneisuutta on
siis ennen kaikkea äideillä, mutta isiä kannustetaan eri keinoin mukaan vanhempain toimintaan ja
vuorovaikutukseen erityislapsensa kanssa. Suhteessa olemassaolevaan palveluverkostoon BAS:in
perheneuvolat ovat työskennelleet sinnikkäästi kuntoutuspaikkojen löytämiseksi palestiinalaisille
erityislapsille. Ensimmäisiä erityispedagogisia palveluja saatiin järjestetyksi sekä Etelä- että
Pohjois-Libanonissa.
UM:n avustus MSN-hankkeeseen oli 93 240 €. Omarahoitus kerättiin
kuntoutuskummitoiminnalla, 11 lapsella oli suomalaiset kummit tai kummiryhmät.
Extreme Survival Team (EST) –ryhmä uudisti toimintakonseptiksi ”Liikuntaa ja rentoutumista
luonnossa”. Hankkeen tarkoitukseksi määriteltiin kannustaa lapsia ja BAS:in työntekijöitä
liikkumaan ja opettaa, miten voi rauhoittua ja rentoutua. Päivän patikkaretki luontoon on osa
hanketta. EST –hanke järjesti 15 BAS:in sosiaalityöntekijälle stressinhallintakurssin. Suomen
Psykologiliitto tuki sosiaalityöntekijöiden koulutusta.
Solidaarisuussilmukat –ryhmän ahkerat kädet kutoivat lapsille Libanonin talven kylmyyteen
lämpimiä neuleita, joita kuljetettiin hankekäytien matkatavaroissa BAS:in sosiaalityöntekijöiden
jaettaviksi leireissä. “Hammaskeijut” –ryhmä kustansi yhden pojan oikomishammashoidon,
mikä valmistui kertomusvuonna. Syyriasta Libanoniin paenneiden perheiden tilannetta
helpotettiin vahvistamalla BAS:in perheneuvolapalveluita, jotka ovat myös näiden perheiden
käytettävissä.
Suomen suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoilla aloitettua hanketta ”Educational
services for the Palestinian refugee children from Syria in Lebanon” (2014-2015) avustettiin
Suomen ulkoministeriön hankehallinnon asiantuntemuksella ja PSV osallistui yhteiseen BAS:in
hankehallinnon katselmukseen 22.9.2014.
Yhteistyötä
PSV avusti Arabikansojen Ystävyysseura ry:n (AKYS) hanketta ”Perheneuvolapalveluiden
kehittäminen Libanonin pohjoisissa pakolaisleireissä” (proj. 85201601) ja AKYSin
kummitoimintaa koordinaattorin työpanoksella. Samoin PSV avusti Suomi-Syyria
Ystävyysseuraa hankesuunnittelussa.
PSV teki Palestiina-solidaarisuustyötä Palestiina-verkoston, Zonta-kerho Helsingin ja Globaali
Sosiaalityö ry:n kanssa. Kansainvälisistä järjestöistä eniten oli yhteistyötä NORWACin, Christian
Codrai Foundationin, ICAHD Finlandin, UNRWA Libanonin, Verein PalCH:in,
Flüchtlingskinder im Libanonin kanssa.
Valokuvajournalisti Mikko Takkusen ja Kirsti Palosen valokuvanäyttely “Shatilan urheat
tyttäret” oli esillä osoitteessa: www.bravegirlsofshatila.com
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Namibia
Kompleksisen trauman psykososiaaliset interventiot
Yhteistyö Namibialaisen P.E.A.C.E. Centre:n ( PEACE ) kanssa alkoi v. 2006. Keskuksen
toimintamuotoina ovat traumaterapia, traumoihin liittyvä koulutus ja konsultointi. Alkujaan
keskus perustettiin Namibian itsenäistymissodassa traumatisoituneiden ihmisten auttamiseksi.
Nykyään keskuksessa hoidetaan mm. seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja perheväkivallan uhreja,
auto-onnettomuuksien aiheuttamia traumoja ja HIV/AIDS sairastuneita ja heidän omaisiaan.
Vuoden 2009 alusta lähti liikkeelle Ulkoministeriön tukema, kolmivuotinen PSV:n ja PEACE:n
välinen yhteistyöhanke ”Kompleksisen trauman psykososiaaliset interventiot ”
(hankenumero 28114101).
Vuosi 2012 Ulkoministeriön tukema hanke on virallisesti ohi. Varoja jäi käyttämättä 11754,40€
ne käytettiin 2012 aikana. Vuonna 2014 hanke ei enää jatkanut rahallista tukea PEACE:lle, mutta
Ann-Christin Qvarnström-Obrey jatkoi mahdollisuuksiensa mukaan edelleen Skypen avulla
aloittamaansa työnohjausta. Ohjattavina oli kaksi PEACE:ssa aikaisemmin toiminutta
psykologia. Lisäksi vuoden 2014 aikana oli tarkoitus saattaa loppuun hankkeen lopullinen
tilinpäätös, joka on viivästynyt PEACE:n toimintavaikeuksien vuoksi.
Hankkeesta säilytettiin www.vastuu.fi/namibia sivut.
Hankkeesta on tarkoitus myös kirjoittaa artikkeli Suomi-Namibia-seuran lehteen.
Hankkeen jatkomahdollisuudet riippuvat paljon siitä saadaanko sille jossain vaiheessa uusi
vetäjä. Lisäksi PEACE:n nykyinen taloudellinen ja resurssitilanne on niin heikko, ettei
yhteistyön jatkaminen ole mahdollista. Tarkoituksena on kuitenkin jonkin verran pitää yhteyttä
PEACE:en ja seurata sen toimintaa mm. PEACE:n omien nettisivujen kautta.

Palestiina
Sotatraumojen kuntoutus ja ennaltaehkäisy: Perhekeskeinen lähestymistapa II
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) on Palestiinalaisalueilla eli Länsirannalla ja Gazassa
toimiva terveydenhuoltoa tarjoava järjestö. PSV:n hankkeet ovat tukeneet PMRS:n
psykososiaalista työtä Länsirannalla 2000-luvun puolivälistä. Tavoitteena on ollut tarjota matalan
kynnyksen palveluita toimimalla muun perusterveydenhuollon yhteydessä. Koska
hankerahoituksen ja muun rahoituksen jatkuvuus on epävarmaa, on hankkeissa pyritty
kouluttamaan ja levittämään tietoja ja taitoja laaja-alaisesti järjestössä muillekin kun
hankerahoilla palkatuille psykologeille.
Vuonna 2014 PSV järjesti Länsirannalla psykologeille ja muille PMRS:n terveydenhuollon
työntekijöille koulutusta traumojen hoidosta. Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure
Therapy, NET) koulutus tapahtui keväällä 2014 yhteistyössä vivo-järjestön psykologien Regina
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Sailen ja Verena Ertlen kanssa. Tämän lisäksi tuettiin psykologien työtä palkkakustannusten ja
työnohjauksen muodossa. Monitorointikäyntiin varatut rahat käytettiin
traumaterapiakoulutukseen, mutta Satu Heinola kävi omilla varoillaan Ramallahissa joulukuussa
keskustelemassa hankkeesta. Vuosi 2014 oli hankkeen viimeinen vuosi. Suunniteltu omarahoitus
5676,60 €, Ulkoasiainministeriön tuki 32167,78 €, jota ei käytetty vuonna 2014
raportointiongelmien vuoksi. Hanketuki pyritään toimittamaan PMRS:lle jälkikäteen vuonna
2015.

Turkki, Diyarbakir
Turkin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundation Turkeyn (HRFT) kanssa yhteistyössä
toteutettava kehitysyhteistyöhanke jatkui vuonna 2014 toiselle vuodelleen.
Turkin, ja etenkin sen kaakkois-osien tilanne jatkui vuonna 2014 hyvin poikkeuksellisena.
Sisäpoliittiset ristiriidat, islamistikapinallisryhmä ISIS:n nousu sekä tammikuuhun 2015
mennessä arviolta n. kahden miljoonan Syyrian sodan pakolaisen siirtyminen rajan yli Turkkiin
heijastuivat myös yhteistyöjärjestö HRFT:n toimintaan. Poikkeuksellisen korkeat hakijamäärät
järjestön kuntoutuspalveluihin tarkoittavat yksittäisten ammattilaisten entistä suurempaa
kuormittumista, ja alleviivasivat hankkeen tarpeellisuutta. Avun hakijoista vuonna 2014 valtaosa
keskittyi hankkeen kohdepaikkakunnalle Diyarbakıriin, ohittaen määrällisesti mm. Istanbulin
toimipisteen.
Vuoden 2014 aloitettu koulutus- ja työnohjaustoiminta jatkui vuonna 2014 oletetun mukaisesti.
Koulutustapahtumia järjestettiin sekä mielenterveysalan ammattilaisille ja ihmisoikeustyötä
tekeville vapaaehtoisille yhdessä että ainoastaan mielenterveysalan ammattilaisille.
Ryhmätyönohjauksen järjestämistä mielenterveysalan ammattilaisille jatkettiin. Vuonna 2013
käyttämättä jäänyt osa projektia, joka keskittyi psykologisten yksilökeskustelujen tarjoamiseen
kidutus- ja sotatraumojen kanssa työskenteleville ammattilaisille oli vuoden aikana 2014 lähtenyt
käyntiin pienimuotoisesti. Palvelun käyttöastetta tullaan tarkastelemaan vuoden 2015
alkupuolella, ja tarvittaessa muutetaan tätä alakohtaa. Vuoden 2014 aikana paikallinen
projektikoordinaattori siirtyi jatkamaan opintojaan Yhdysvaltoihin, ja uusi yhdyshenkilö
palkattiin jatkamaan hänen osa-aikaista työtään.
Vuoden 2014 loppupuolella aloitettiin hankkeen jatkon suunnittelu.
OR 3 800 €, UM 21 200 €.
Keräystili: FI25 8000 671008 7834
Viitenumero 8808
Tilipalvelu Häkkinen Oy
Projektivastaava Jarno Tuominen, jaoltu@utu.fi
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Paikallistoiminta
PSV-Jyväskylä
PSV-Jyväskylällä ei ollut raportoitavaa toimintaa vuonna 2014.

PSV-Stadi
PSV-Stadi on ryhmä psykologeja ja psykologian opiskelijoita, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla
ja haluavat toimia kansalaisjärjestössä psykologian näkökulmasta tavoitteena edistää ympäristön
sosiaalista ja ekologista hyvinvointia. PSV-Stadi pyrkii toimimaan, näkymään, keskustelemaan ja
ottamaan kantaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja aktivoimaan psykologeja ja psykologian
opiskelijoita mukaan kansalaisjärjestötoimintaan.
PSV Stadi määritteli vuoden alussa toimintansa tavoitteeksi "parantaa erityisen haavoittuvassa
asemassa olevien psyykkistä hyvinvointia pääkaupunkiseudulla". PSV Stadi on kokoontunut
vuoden 2014 aikana noin joka toinen kuukausi. Lisäksi PSV Stadin toimintaan on sisältynyt
seuraavaa:
- tiedottaminen: PSV Stadin Facebook-sivun perustaminen ja sen päivittäminen
- psyykkisen tuen hoitopolun tekeminen paperittomien klinikalle 5/14

- Maailma kylässä -festivaalien ständin organisoiminen 6/14
- Jenni Häikiön pitämä koulutus "Internet ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö" Lasipalatsin
Kohtaamispaikassa 10/14

- Kompleksin kv-iltaan osallistuminen 10/14
- PSV Stadin blogivuoro 10/14
- Toiminnan aloittaminen paperittomien klinikalla, joka sisälsi mm. tutustumiskäyntejä ja
tulevan toiminnan suunnittelua kokouksissa
Lisätietoja:
Satu Heinola, satu.heinola@gmail.com
Jenni Häikiö, haikioj@gmail.com
Mirka Joronen, mirka.joronen@gmail.com

PSV-Tampere
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Vuoden 2014 aikana PSV-Tampere piti kuusi kokousta, ja toiminta jatkui aktiivisena.
Yhteistyössä Tampereen yliopiston psykologian ainejärjestö Cortexin kanssa pidettiin kuudet
psykakahvit, joiden tarkoituksena on kerätä yhteen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita,
kerätä varoja PSV:n projekteille ja tiedottaa PSV:n toiminnasta. Psykakahvien yhteydessä
pidettiin varainkeruumielessä kahdet myyjäiset vuoden aikana, toiset ystävänpäivän ja toiset
joulun alla.
Muita vuosittain tapahtuvia tilaisuuksia vuoden 2014 aikana olivat PSV:n esitteleminen uusille
psykologian opiskelijoille syysinfotilaisuudessa ja uusien ilta elokuvan katselun merkeissä.
Pikkujoulut järjestettiin tänä vuonna brunssitapaamisena aktiivien kesken.
Keväällä 2014 PSV-Tampere järjesti koulutuksen piirtämisen käyttämisestä psykologin työssä, ja
tilaisuudessa oli puhumassa psykologi Heikki Toivakka Pitkäniemen sairaalasta. Keväällä
pidimme myös keskustelutilaisuuden masennuksen hoidosta jatkona vuoden 2013
keskustelutilaisuudelle. Tällä kertaa tilaisuudessa oli puhujana psykologi Aku Kopakkala.
Syksyllä järjestimme tutustumiskäynnin Tampereen ensi- ja turvakotiin. Joulun alla pidimme
Solidaarisuussilmukoiden innoittamana neulontaillan.
Vuonna 2014 PSV-Tampere ei enää osallistunut Ravintolapäivään, sillä koimme siitä saatavien
tuottojen jäävän pieniksi suhteessa nähtävään vaivaan. Myös yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
jäi suunnitelmista huolimatta melko vähäiseksi. Toiminnan ja kulujen aiempaa tarkempi
raportointi jäi käytännön hankaluuksien vuoksi toteuttamatta. Muutoin vuonna 2014 toteutunut
toimintamme vastasi toimintasuunnitelmaa hyvin. Toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti eri
kanavien kautta. Vuoden aikana kirjoitimme kaksi blogitekstiä PSV:n blogiin.

PSV-Turku
Vuosi 2014 oli PSV-Turun neljäs toimintavuosi. Toimintaa suunniteltiin toimijoiden
kiireellisyydestä ja määrästä johtuen pääsääntöisesti epävirallisemmissa tapaamisissa, joissa
suunniteltiin sekä paikallista toimintaa että Turkki-hankkeen koordinointia. Näiden lisäksi
järjestettiin kaksi virallista kokousta. PSV-Turun sähköpostilistan kasvaessa aktiivisten
toimijoiden määrä on jäänyt varsin pieneksi. Keväälle suunniteltu tapahtuma aiheesta 'Sota ja
Mielenterveys' jäi aikataulullisista syistä toteutumatta.
Tapahtumat ja muu toiminta
PSV-Turku järjesti 21.11. koulutustapahtuman aiheesta 'Monikulttuurinen vuorovaikutus'.
Puhujina olivat Väestöliiton Minä Zandkarimi sekä Ulkomaalaistoimiston lääkäri Valentina
Oroza. Tapahtumaan keräsi hieman alle 40 osallistujaa ja järjestettiin Turun yliopiston tiloissa.
Tapahtuman aluksi pidettiin lyhyt tietoisku Turkin hankkeesta. Tapahtuman tuotot käytettiin
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lyhentymättömänä Turkki-hankkeen omavastuuosuuden kattamiseen. Koulutuksessa kerätty
palaute oli pääosin myönteistä.
Loppuvuotena alettiin myös ideoida seminaaria ja vuoden 2015 tapahtumia. Alkuvuonna 2015
käydään läpi vaihtoehdot ja määritellään alustava aikataulu. 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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