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Toimintakertomus 2013 

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry - Toimintakertomus 2013 

Toimintamme tunnuslause "Jokaiselle oikeus psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin" oli 
kertomusvuonnakin työtä kannustava suunnannäyttäjä. Silti toimintaideoiden valinta ja 
työstäminen todettiin aina uudestaan pohdintaa vaativiksi. 

PSV:n kotipaikka on Helsinki, mutta toiminta-alueena on koko maa. PSV:n paikallisryhmät 
ovat yliopistopaikkakunnilla, joten aktiiveihin on liittynyt erityisesti opiskelijoita 
pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Vuonna 2013 on herännyt 
kiinnostusta PSV:n toimintaa kohtaan yhä laajemmin myös jo ammatissa toimivien 
psykologien keskuudessa. 

Viestintä- ja vaikuttamistyö 

Ajankohtaistietoa välitettiin kuvitetuissa vastuu.fi –sivuilla (60 kpl) ja fb-sivuja päivitettiin 
jatkuvasti. Vuonna 2013 käynnistettiin PSV:n yhteinen blogi, jossa julkaistiin kirjoitus kerran 
kuukaudessa. 

Osallistuttiin Maailma kylässä -festivaaliin omassa esittelypöydässä, jonka organisoi 
päävastuullisesti PSV-Stadin ryhmä.  "Kuulluksi tuleminen on psyykkisen hyvinvoinnin 
perusta" -viestintätunnuksen merkeissä toteutettiin kaksi vapaaehtoistyöhanketta vanhusten 
parissa: "En unohda itseäni - vanhukset kertovat" palvelukoti MikevanHelmessä Espoossa 
sekä "Elämäni tarina" yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamos -hankkeen 
kanssa.  Toisena hankkeena kerättiin työttömien tarinoita ja teemat esiteltiin Rakennusliiton 
kanssa järjestetyssä "Tarinoita köyhyydestä ja selviytymisestä" -seminaarissa. 

”Sodan psyykkiset vammat” -luentotilaisuus keräsi runsaan osallistujamäärän. Historioitsija 
Ville Kivimäen luennon kommentaattoreita olivat ylilääkäri Matti Ponteva ja professori Jukka 
Leskinen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tilaisuus aloitti sarjan ”Sodan ja rauhan 
psykologiset kysymykset” -tilaisuuksia. 

EU:n Daphne III –ohjelmaan kuulunut Values versus Violence –hanke päättyi. Sen 
kokemuksia on välitetty Allianssi ry:n kriisivalmiusverkostolle, jossa on nuorisotyön edustajia 
laajalti eri puolilta Suomea. 

Käynnistettiin kiitos-kampanja, jonka ideana on kiittää aina, kun siihen on 
tilaisuus.  Vaikuttavuuden vahvistamiseksi vuonna 2013 kehitettiin PSV:n sisäistä hallintoa 
mm. linjaamalla tilinkäyttöoikeudet hankkeittain. Varmistettiin, että PSV:n taloudenhoitajalla 
on myös oikeudet kaikkiin hanketileihin varmistamaan hyvää hallintotapaa sekä 
riskienhallinnallisesti turvaamaan tilanteita, joissa hankkeen talousvastaava sairastuisi tai olisi 
muuten estynyt hoitamasta asioita. 

Hallituksen kokouskäytäntöjä kehitettiin vahvistamalla rutiineja kokouskutsujen sekä 
pöytäkirjojen suhteen. Perustettiin dropbox PSV:n hallituksen aineistolle tukemaan 
tiedonjakoa sekä aineiston järjestelmällistä tallentamista. Dropboxiin vietiin myös yhdistyksen 
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säännöt sekä toiminnan vuosikello tukemaan ja helpottamaan hanketyötä. 

Kehitysyhteistyöhankkeet 

Palestiina Sotatraumojen kuntoutus ja ennaltaehkäisy: Perhekeskeinen lähestymistapa 
II 

Vuonna 2013 PSV jatkoi kehitysyhteistyöhanketta Palestiinalaisalueilla Länsirannalla 
Palestinian Medical Relief Societyn (PMRS) kanssa (Ulkoasiainministeriön tukema projekti 
85905401). PMRS:n tekemä psykososiaalinen työ lievittää palestiinalaisten kokemia 
moninaisia psyykkisiä ongelmia.PSV on avustanut PMRS:ää tässä työssä rahoittamalla 
psykologien työtä ja kouluttamalla järjestön työntekijöitä. Keväällä 2013 antoi Sari Markkanen 
PMRS:n työntekijöille tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) koulutusta, joka sai 
hyvän vastaanoton. Projektivastaava Virpi Lähteenmäki joutui vetäytymään hanketyöstä 
kesällä kesken vuoden 2012 raportoinnin, jonka suorittivat ulkoministeriötä varten loppuun 
Esa Palosaari ja Sirkku Kivistö. Hankkeen omavastuuosuutta täydensi edellisen vuoden 
keräyksen tulos. 

Libanon Libanonissa palestiinalaispakolaisten tilanne vaikeutui vuoden aikana Syyrian 
kriisin takia; useita kymmeniä tuhansia palestiinalaisia on paennut Syyriasta Libanoniin. 
Yhteistyöjärjestö Beit Atfal Assumoud (BAS) avasi palvelunsa maksuttomasti heidän 
käyttöönsä. Perheneuvoloiden 680:stä uudesta asiakkaasta 18 % oli Syyriasta paenneita 
palestiinalaisia ja 9 % syyrialaisia. 

Kansalaisjärjestöyksikössä vastuuvirkamies vaihtui kesällä. Sara Stenroos kävi tutustumassa 
9.11.2013 PSV:n hankkeisiin Libanonissa. PSV kutsui UM:n konferenssimatkatuella 
Palestiinan terveysministeriön ylilääkäri Walid El Khateebin ja gazalaisen psykologian tohtori 
Sleiman Kodeihin luennoitsijoiksi BAS:in seitsemänteen 
mielenterveyskonferenssiin ”Educational Challenges in Refugee Population” 15-
16.5.2013.  Hankkeen ”Mielenterveystyö turvattomassa ympäristössä - Saidan 
perheneuvola” (proj 85201501) kolmevuotinen kausi päättyi. Neuvolan asiakkailla (391, 
poikia 251, tyttöjä 140) on runsaasti neurologisia sairauksia, kehitysviivästymiä, mieliala- ja 
käyttäytymisoireita ja aistivammoja. Lokakuun 2013 aikana neuvolassa asioineiden perheiden 
vanhemmat vastasivat seurantakyselyyn (n=61). Heistä 71 % arvioi lapsensa edistyneen 
hoidossa hyvin, 15 % jossain määrin ja 13 % totesi, ettei lapsi juuri ollut edistynyt. Neuvolan 
palveluun oli erittäin tyytväisiä 87 % ja melko tyytyväisiä 11 % vanhemmista. 
Perheneuvolahanketta tuki 41 toistuvaislahjoittajaa, ”neuvolakummia”, ja hankkeelle 
osoitettiin merkkipäivä- ja muistolahjoituksia. UM hyväksyi jatkohankkeen ”Lasten 
mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä” (proj. 85202501) vuosiksi 2014-2016. 
Toiminnan piiriin tulee myös El-Bussin perheneuvola, joka palvelee Tyyroksen kaupungin 
palestiinalaisleirejä ja –asumuksia.  Vammaishankkeen ”Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten ja nuorten palvelut palestiinalaisperheille Libanonissa” (2013-2015, proj. 
85202503) aloitusvuonna perheneuvolat ponnistelivat saadakseen kuntoutuspaikkoja 
erityisopetuksen tai jatkokuntoutuksen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille. Neuvolat ja niiden 
sosiaalityöntekijät kotikäynteineen tukivat vanhempia löytämään hyviä tapoja auttaa 
vammaisia lapsiaan. Suomalaiset kuntoutuskummit saatiin yhdelletoista lapselle. 
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PSV on antanut koordinointi- ja asiantuntija-apua Arabikansojen Ystävyysseuralle (AKYS), 
joka myös on BAS:in kumppani. AKYS:in hanke ”Yhteisön elpyminen sodan seurauksista 
– tulevaisuutta rakentava toiminta lasten ja nuorten terveen kehityksen tueksi 
pakolaisleirillä” (proj. 85201601), raportoitiin UM:lle. Suunniteltiin 
jatkohanke ”Perheneuvolapalveluiden kehittäminen Libanonin pohjoisissa 
pakolaisleireissä”, jonka UM hyväksyi (2014-2016). 

Suomen suurlähetystö päätti rahoittaa BAS:in palveluita Syyriasta paenneille palestiinalaisille 
kahden vuoden ajan. PSV oli avustanut hankkeen ”Educational services for the 
Palestinian refugee children from Syria in Lebanon” suunnittelussa kesällä 2013. PSV on 
auttanut myös Suomi-Syyria Ystävyysseuraa hankesuunnittelussa.    UM:n tukemien 
hankkeiden ohella toimi aktivistisryhmiä, kuten Extreme Survival Team (EST), joka lahjoitti 
varoja lasten liikuntatoimintaan ja Beirutin minimaratonille osallistumiseen. 
Solidaarisuussilmukat -verkosto lähetti lämpimiä neuleita BAS:in sosiaalityöntekijöiden kautta 
jaettavaksi. Vaaka ry:n kanssa kerättiin varoja Syyriasta paenneiden perheiden tarpeisiin. 
Shatilan keskuksen hammashoitolassa tuettiin yhden pojan hampaiden oikomishoitoa. 

Viestintä kotimaassa oli aktiivista. Valokuvanäyttely ”Shatilan urheat tyttäret – Brave girls of 
Shatila” pidettiin Sellon kirjaston Galleria Annassa, Espoossa 10.-25.1.2013. Järjestettiin neljä 
yleisötilaisuutta, osa yhdessä Arabikansojen Ystävyysseuran kanssa ja osallistuttiin 
kutsuttuna kuuteen yleisötilaisuuteen. Vastuu.fi/libanon –sivulle kirjoitettiin 121 kuvitettua 
kirjoitusta ja päivitettiin Psykologien Sosiaalinen Vastuu –facebook -sivua. 

Namibia Kompleksisen trauman psykososiaaliset interventiot 

Hankkeen tarkoituksena on ollut tukea Namibian pääkaupungissa Windhoekissa toimivan 
yhteistyökumppanimme P.E.A.C.E. Centre:n (PEACE)  työtä traumatietouden levittämisessä 
koko Namibian alueelle sekä tukea sen henkilökunnan ja heidän yhteistyöverkostojensa 
henkilökuntaa koulutuksen avulla. Hanketta suunniteltiin v. 2006 ja se lähti käyntiin UM:n 
kehitysyhteistyövaroilla 2009. Vuosi 2013 oli ylimääräinen viides vuosi, jolloin yhteistyöhön oli 
käytettävissä ulkoministeriön kehitysyhteistyötukea (proj. 28114101). Budjetti muodostui 
vuoden 2012 avustuserästä jääneistä varoista. Hanke päättyi virallisesti vuoden 2011 lopussa, 
mutta UM:n luvalla saimme käyttää ylijääneet varat vuosien 2012 ja 2013 aikana.  Vuoden 
2013 aikana on yritetty saada yhteistyössä PEACE:n  kanssa aikaan hankkeen tilinpäätös. 
PEACE on kärsinyt varojen puutteesta ja sanonut irti lähes koko henkilökuntansa. Lisäksi 
järjestön johtaja Hetty Rose-Junius muutti pois Windhoekista. Järjestön toiminta on ollut 
käsityksemme mukaan lähes pysähdyksissä vuoden 2013 aikana.  Hankkeen tukiryhmässä 
2013 ovat työskennelleet Riitta Päätalo (projektivastaava) ja Ann-Christin Qvarnström-Obrey. 
Erityisasiantuntijoina ovat olleet Kirsti Palonen ja Sirkku Kivistö. Tukiryhmä ei ole kokoontunut 
v. 2013, mutta Riitta Päätalo ja Ann-Christin Qvarnström-Obrey ovat hoitaneet hankkeen 
hallintoasioita ja Ann-Christin Qvarnström-Obrey on jatkanut työnohjausta skypen avulla 
PEACE:n asiakkaita hoitaneitten psykologien kanssa. 

Hankeen omavastuuosuus on aikaisempien vuosien  keräysten tulos.   

Turkki Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen – Tukea hoidon tarjoajille 

Vuosi 2013 oli Turkin kehitysyhteistyöhankkeen ensimmäinen virallinen vuosi yhteistyössä 
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Turkin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundation Turkey:n kanssa (HRFT). Projektin 
alkuvaiheessa suunniteltiin tarkemmin loppuvuoden tapahtumien aikataulua ja sisältöjä sekä 
mm. palkattiin projektikoordinaattori toimimaan Diyarbakirin toimipisteessä ja pystytettiin 
hankkeen kannalta keskeisiä rakenteita. Osittain näistä alkukiireistä johtuen varsinainen 
toiminta painottui pääosin vuoden loppupuolelle.  Tilanne projektin toteuttamisalueella on 
tällä hetkellä suurten muutosten keskellä. Vuotta leimasivat koko Turkissa levottomuudet, 
kuten Gezi-puiston mielenilmaukset, Turkin ja Kurdistanin työväenpuolue PKK:n välinen 
aselepo sekä Syyrian sota ja sen vaikutukset. Tämä heijastui myös yhteistyöjärjestö HRFT:n 
toimintaan, kuntoutusavun hakijoiden määrän noustessa n. kolminkertaiseen 
oletetusta.  Ulkoisista tekijöistä riippumatta hanke kuitenkin käynnistyi mallikkaasti. 
Koulutustarvetta kartoitettiin kiertämällä ihmisoikeus- ja mielenterveysasioiden kanssa 
toimivia järjestöjä, joita samalla informoitiin hankkeesta. Näiden perusteella järjestettiin 
koulutustapahtumia sekä mielenterveysalan ammattilaisille ja ihmisoikeustyötä tekeville 
vapaaehtoisille että ainoastaan mielenterveysalan ammattilaisille.  Ryhmätyönohjaus koettiin 
osallistujien keskuudessa erittäin hyödylliseksi, jota heijastelee myös keskeyttämisprosentti, 
joka marraskuussa 2013 oli nolla. Psykologisten yksilökeskustelujen tarjoaminen kidutus- ja 
sotatraumojen kanssa työskenteleville ammattilaisilleei marraskuun monitorointimatkaan 
mennessä ollut vielä houkutellut osallistujia. Monitorointimatkan aikana usea työntekijä osoitti 
kuitenkin kiinnostusta tapaamisia kohtaan.  Pääsyynä käyttämättömyydelle olivat 
todennäköisesti käytännön järjestelyt ja sosiaaliset normit. Lähes kaikki alueen psykologit 
olivat itse mukana hankkeessa, ja pienestä alueesta johtuen tuttuusongelmaa on vaikea 
välttää. Siksi päätettiin järjestää tukikeskustelut yhteistyössä Ankaran psykologien 
kanssa.  Kaiken kaikkiaan ensimmäinen toimintavuosi sujui kiitettävästi ja paikalliset 
ammattilaiset olivat erittäin tyytyväisiä hankkeen sisältöihin.  OR 3 800 €, UM 21 200 €. 

Paikallisjaostot  PSV-Jyväskylä 

Vuonna 2013 Jyväskylän paikallisryhmän vastaavana henkilönä toimi Priska Pennanen. 
Priskan sijaisena toimi Anniina Kuusela 1.9.2013−31.12.2013.  15.1.2013 Paikallisryhmän 
tapaaminen 

Kokoonnuimme paikallisryhmän aktiivien kanssa suunnittelemaan tulevaa ja kokoamaan 
menneen vuoden tapahtumia toimintakertomukseen.  28.2.2013 Paikallisryhmän 
tapaaminen/ elokuvailta 

”Mitä jos satu olisi lunta” -dokumentin katsominen ja keskustelua dokumentin herättämistä 
ajatuksista.  20.5.2013 Paikallisryhmän tapaaminen/ elokuvailta Katsoimme Josef Faresin 
elokuvan ”Zozo” ja kävimme jälleen keskustelua aiheesta. Suunnittelimme myös tulevan 
syksyn 2013 toimintaa. Sovimme, että Priskan sijaisena syksyllä 2013 aloittaa Anniina 
Kuusela.  21.10.2013 Paikallisryhmän tapaminen/ elokuvailta 

Alejandro González Iñárritun elokuva ”Biutiful”. Yleistä keskustelua ja kuulumisten vaihtoa. 
Päätimme ottaa yhteyttä Keski-Suomen ensi- ja turvakotiin tutustumiskäynnin merkeissä. 

26.11.2013 Tutustumiskäynti Keski-Suomen ensi- ja turvakotiin 

Järjestimme PSV -Jyväskylän paikallisryhmän kanssa tutustumiskäynnin Keski-Suomen ensi- 
ja turvakotiin. Heidän toiminnastaan oli kertomassa johtava sosiaalityöntekijä. Parituntisen 
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vierailun aikana saimme tietoa Keski-Suomen alueella toteutettavan toiminnan historiasta ja 
nykypäivästä sekä ensi- ja turvakodin arjesta. Mukana oli sekä paikallisryhmän aktiiveja että 
muita psykologian opiskelijoita.  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.  Vuonna 2013 PSV-Stadi jatkoi edellisinä vuosina 
aikaansaatua järjestäytynyttä ja vakiintunutta toimintaansa. PSV-Stadissa on vuonna 2013 
toiminut aikaisempien vuosien tavoin aktiivisesti kymmenkunta jäsentä. Tämän lisäksi 
sähköpostilistalla on mukana 20-30 jäsentä, jotka ovat osallistuneet toimintaan oman 
kiinnostuksensa ja resurssiensa mukaan. Toiminta on onnistuttu mitoittamaan sopivaksi 
aktiivijoukolle.  Vuonna 2013 PSV-Stadin sisällä työtehtävät jaettiin seuraavasti: 

Koollekutsuja/’vetäjä’: Mirka Joronen Sihteeri: kiertävä Edustaja PSV:n hallituksessa: Jenni 
Häikiö Varaedustaja PSV:n hallituksessa: Satu Heinola Jäsenhankinta- ja 
nettisivuvastaava: Mirka Joronen Tilinhoitaja: Heini Järvinen Sähköpostilistan ylläpitäjä: 
Tuomas Leisti 

PSV-Stadin vuoden 2013 toiminnan tuloksista konkreettisimpia ovat seuraavat:  1. Eettiset 
keskusteluillat PSV-Stadi on jatkanut eettisten aiheiden keskustelusarjaa yhdessä 
filosofiyhdistys Interbaasin kanssa Keskusteluiltojen tarkoitus ei ole ollut tuottaa taloudellista 
voittoa, vaan  aktivoida psykologeja ja pohtia merkittäviä eettisiä aiheita erilaisesta 
näkökulmasta sekä tarkastella tapaamme lähestyä ja ajatella näitä aiheita. Tapaamisissa 
tarkoituksena on ollut myös antaa mahdollisuus psykologeille ja psykologian opiskelijoille 
tutustua sokraattisen dialogin menetelmään.  2. Maailma kylässä -festivaalit PSV-Stadi 
organisoi PSV:n pyynnöstä PSV:n esittelypöydän Maailma kylässä -festivaaliin 25-26.5.2013. 
Esittelypöydällä oli päivystäjiä festivaalin kumpanakin päivänä, siinä esiteltiin PSV:n toimintaa 
ja myytiin mm. käsitöitä, kangaskasseja ja PSV:n rintanappeja. Tapahtuma oli 
onnistunut.  3. PSV-Stadin toiminnasta tiedottaminen PSV-Stadi on tiedottanut 
toiminnastaan PSV:n nettisivujen Stadi- kohdassa ja rekrytoinut tätä kautta uusia aktiiveja 
toimintaansa. Nettisivuille laitetaan kokouskutsut ja muuta ajankohtaista tiedotettavaa.  4. 
Toiminnan fokusoiminen Vuonna 2013 PSV-Stadin kokoontumisissa on keskitytty 
suunnittelemaan toiminnan fokusoimista tulevaisuudessa muutamaan ajankohtaiseen ja 
tärkeään teemaan kunkin toimintavuoden sisällä. Se mahdollistaisi ajankohtaisten epäkohtien 
ja merkityksellisten yhteiskunnallisten ilmiöiden esiin tuomisen tehokkaammin.  5. 
Kesäpäivät PSV-Stadin aktiivijäsenille järjestettiin 6.9.2013 kesäpäivät Helsingin 
Lammassaaressa, jossa suunniteltiin laajemmin PSV-Stadin tulevaa 
toimintaa.  Lisätietoja: Vetäjä/koollekutsuja Mirka Joronen, mirka.joronen@gmail.com 

PSV-Tampere  Vuoden 2013 aikana PSV-Tampere piti yhteensä kahdeksan kokousta. 
Koko vuoden ajan jatkettiin entisten laitoskahvien, nykyään psykakahvien, pitämistä, joiden 
tarkoituksena on kerätä yhteen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita, kerätä varoja PSV:n 
projekteille ja tiedottaa PSV:n toiminnasta. Paikallisosastomme aktivoitui myös tiedottamisen 
suhteen etenkin PSV:n nettisivujen kautta, kuten edellisessä toimintasuunnitelmassa 

mailto:mirka.joronen@gmail.com
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päätettiin.  PSV-Tampereen vuosi 2013 alkoi Kirsti Palosen pitämällä sadutuskoulutuksella, 
joka järjestettiin yhdessä SPR:n Hämeen piirin kanssa. Keväällä käytiin tutustumassa 
alaikäisten maahanmuuttajien perheryhmäkoti Satakieleen Tampereen Hatanpäällä. Keväällä 
ja syksyllä osallistuttiin Ravintolapäivään, jonka tuotto lahjoitettiin molemmilla kerroilla PSV:n 
Libanonin hankkeelle.  Syksyllä uuden lukuvuoden alettua yliopistossa PSV-Tampere kävi 
esittelemässä toimintaansa fukseille suunnatussa tapahtumassa. Pian tämän jälkeen 
järjestettiin oma uusien ilta, jossa katsottiin Hilton! -dokumenttielokuva ja joka toimi matalan 
kynnyksen tapahtumana lähteä mukaan toimintaan. Syksyllä pidettiin myös 
keskustelutilaisuus masennuksen lääkehoidosta ja sen vaihtoehdoista. Joulun alla 
paikallisosastomme piti psykakahvien yhteydessä tuottoisat joulumyyjäiset, joissa myytiin 
muun muassa aiemmin järjestetyssä herkkupajassa tehtyjä nekkuja ja sinappeja sekä itse 
tehtyä saippuaa. Jokavuotiseksi perinteeksi otetuissa pikkujouluissa nautiskeltiin herkuista ja 
muisteltiin kulunutta vuotta samalla ideoiden seuraavan vuoden tapahtumia. 

PSV-Turku  Vuosi 2013  oli PSV-Turun kolmas toimintavuosi. Toimintaa suunniteltiin 
kokouksissa, joita järjestettiin vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokousten sisältö vaihteli 
tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden mukaan ja toimivat samalla myös Turkki-hankkeen 
ohjausryhmän kokouksina. Tänä vuonna aktiivien määrä on vakiintunut n. viiteen. PSV:n 
hallituksessa Sohvi Suominen edusti Turun paikallisjärjestöä ja Jarno Tuominen toimi Turkki-
hankkeen koordinaattorina. 

Tapahtumat ja muu toiminta 

PSV-Turku järjesti 25.3. paneelikeskustelutilaisuuden aiheesta 'Paperittomien 
terveydenhuolto' yhteistyössä FiMSIC-järjestön kanssa. Päivän aikana Mira Mäkeläinen alusti 
aiheeseen ja ohjasi keskustelua. Panelisteina tilaisuuteen osallistui Mikaelinseurakunnan 
kirkkoherra Jouni Lehikoinen, paperittomista kirjan kijoittanut Mervi Leppäkorpi, Turun Global 
Clinicin edustajat Tiia Kalliola ja Anna Napola, sekä Ulkomaalaistoimiston lääkäri Valentina 
Oroza. Tapahtuma keräsi n. 50 osallistujaa ja järjestettiin Turun yliopiston tiloissa. 
Tapahtuman lopuksi pidettiin myös tietoisku Turkin hankkeesta. 

PSV-Turku järjesti koulutustilaisuuden 7.6. aiheesta myötätuntouupumus ja 
sijaistraumatisoituminen, jonka tuotot käytettiin lyhentämättömänä Turkin hankkeen 
omavastuuosuuden kattamiseen. Kouluttajana päivän tilaisuudessa toimi Mira Mäkeläinen. 
Tapahtumaan osallistui hieman yli 70 osallistujaa, joista vajaa kolmasosa oli opiskelijoita. 
Koulutuksesta saatu palaute oli pääosin myönteistä.  Loppuvuotena alettiin myös ideoida 
seminaaria tai paneelikeskustelua aiheesta Sota ja mielenterveys, johon puhujiksi on 
alustavasti suunniteltu aiheesta väitöskirjan kirjoittanutta Ville Kivimäkeä, sekä 
mahdollisuuksien mukaan rauhanturvaajien kanssa työskentelevää psykologia. Tapahtuma 
on tarkoitus järjestää vuoden 2014 alkupuoliskolla. 

Näiden lisäksi PSV-Turku tiedotti Turussa järjestetystä Venäjän ihmisoikeuskysymyksiä 
käsitelleestä ´Voi Venäjä´ -viikosta. Kirsti Palonen järjesti tilaisuudessa sadutustapahtuman. 
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