
 
 

Toimintakertomus 2016 

 

Kehitysyhteistyöhankkeet 

 

Libanonin hanke    

 

Pakolaiskriisi on edelleen vaikeuttanut Libanonin palestiinalaisyhteisön tilannetta 

inhimillisen turvallisuuden perusasioissa (vapaus puutteesta, köyhyydestä ja sorrosta 

(freedom from want) ja vapaus väkivallan pelosta (freedom from fear). PSV:n 

yhteistyöjärjestö, palestiinalainen Beit Atfal Assumoud (BAS), rekisterinimeltään The 

National Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT) on kuitenkin jatkanut 

sinnikkäästi mielenterveyspalveluja lapsille ja perheille ja järjestänyt runsaasti lasten 

hyvinvointia edistäviä toimintoja. PSV avustaa erityisesti lasten mielenterveyspalveluiden 

toteuttamisessa ja kehittämisessä.  

 

Lasten mielenterveyspalvelut Etelä-Libanonin pakolaisleireissä, UM:n tukema hanke nro 

85202501) päättyi menestyksekkäästi. Kaksi perheneuvolaa (Saida ja El Buss Tyyroksessa) 

ovat ottaneet vastaan 163 uutta lasta ja jatkaneet 288 lapsen hoitoa. Henkilökunta on 

kouluttautunut lasten arviointimenetelmien hallinnassa ja yhteistyötaidoissa perheiden 

kanssa. Saidan perheneuvolan työryhmä esitteli BAS:in 10. mielenterveyskonferenssissa 

tutkimuksen Syyriasta paenneiden perheiden lapsilla korostui kotitilanteen turvattomuus ja 

koulunkäynnin häiriintyminen.  

 

Ulkoinen keskivaiheen evaluointi vuonna 2015 (Khalidi 2016) nosti esiin suositukset: 1) 

selvitykset perheneuvoloiden kehittämistyön tuloksista ja raportointi tieteellisissä 

konferensseissa 2) uusien sosiaalityöntekijöiden perehdyttäminen yhteisöpohjaisen 

mielenterveystyön käytäntöihin 3) ohjelma lasten koulunkäynnin seurantatiedoston 

luomiseksi 4) erityisen haavoittuvassa tilanteessa elävien väestöryhmien tunnistaminen 

Tyyroksen alueella ja turvallisuusuhkien seuranta Saidan alueella. 

 

Loppuevaluoinnin mukaan perheneuvoloiden vahvuuksia on useita a) henkilökunta on 

työhönsä omistautunutta, b) hyödynsaajat ovat tyytyväisiä, c) yhteydet Libanonin kansallisen 

ohjelman kehittämiseen d) perheneuvolat koetaan turvallisiksi e) neuvolat ovat vaikeissa 



oloissa elävien ihmisten lähellä, sekä Libanonissa asuville että Syyriasta paenneille 

palestiinalaisille.  

 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut palestiinalaisperheille 

Libanonissa (hanke nro 85202503) ei saanut kehitysyhteistyön määrärahaleikkausten vuoksi 

jatkohanketukea. Määrärahasiirrolla toteutettu jatko kevätkaudella 2016 raportoitiin UM:lle 

9.11.2016. Erityislasten tukitoiminta erillishankkeena päätettiin ja liitettiin 

vammaiskomponenttina toukokuussa 2016 jätettyyn hakemukseen “Lasten mielenterveys- ja 

erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Beirut ja etelä”. 

Vammaiskumppanuus ry:n kanssa sovittiin hankeyhteistyöstä. Kuntoutuskummit jatkoivat 

tukitoimintaa 17 erityislapselle. Kummien saamista vuosiraporteista (n=33) laadittiin 

katsausraportti (Review report 2017).  Monika Riihelä työsti pilottina sadutusvihkoset 

neljälle kuntoutuskummilapselle ja heidän luokilleen. Osasta on saatu kiinnostunutta 

palautetta. 

 

Stressinsäätelyhanke sosiaalityöntekijöille yhteistyössä Arabikansojen ystävyysseuran 

hankkeen kanssa 

 

Beit Atfal Assumoudin kanssa yhteistyössä jatkettiin stressinsäätelyhanketta: 

- Stressinsäätelyvaellus perheneuvoloiden työntekijöille (13 osallistujaa) 

- Kolmepäiväinen stressinsäätelytyöpaja sosiaalityöntekijöille sisältäen yhden päivän 

stressinsäätelyvaelluksen (22 osallistujaa: aiemmin osallistuneet ja uudet yhdessä) 

- Kaksi G-TEP-työpajaa jo aiemmin stressinsäätelyhankkeeseen osallistuneille työntekijöille 

(11 ja 7 osallistujaa) 

 

Hanketoiminnan monitorointi- ja koulutusmatkoja tehtiin neljä: Sirkku Kivistö 17.-25.2.2016, 

Sirkku Kivistö, Saara Haapanen, Riikka Toivanen, Maiju Tokola 16.5.-20.5.2016, Sirkku 

Kivistö 14.-23.9.2016, Kirsti Palonen 3.10.-16.10. ja Nina Lyytinen 7.-16.10.2017. Matkoista 

on kirjoitettu raportit ja matkojen jälkeen on pidetty selostustilaisuudet yleisölle 2.3. ja 

26.5.2016 ja 26.9.2016.  

 

Tukijaryhmien jäsenille lähetettiin 8 kummikirjettä, joista kahteen liittyi hankematkasta tehty 

kuvakirja.  

 

Kepa ry:n organisoimana osallistuttiin kummitoiminnan eettisten ohjeiden päivittämiseen 

muiden kummitoimintajärjestöjen kanssa.  

 

Sirkku Kivistö on perehdyttänyt viittä kiinnostunutta opiskelijaa kehitysyhteistyön 

hanketoimintaan Libanonin hanketta esimerkkinä käyttäen. 

 

Solidaarisuussilmukat –lämmintä kylmiksi kausiksi 

 

Solidaarisuussilmukoilla oli vain yksi kokoontuminen. Facebookissa informoitiin muista 

Libanonin-hankkeiden tilaisuuksista, joihin Solidaarisuussilmukoiden aktiivit osallistuivat. 



Neuleita toimitettiin sekä näissä tilaisuuksissa, nyrkkipostissa että postin kuljettamana. 

Vuoden aikana löytyi uusia vapaaehtoisia Libanonin-matkalaisia lahjoitusten perille 

saattamiseksi. Neuleet on toimitettu BAS:in Baalbekin keskukseen jakelua varten. 

 

Viestintä on ollut aktiivista: luennot, työpajat, julkaisut, raportit, yleisötilaisuudet 

 

Esitykset Beirutin mielenterveyskonferenssissa: 10th Annual Conference on Mental Health  

“BEING PALESTINIAN, HUMAN RIGHTS, IDENTITY AND MENTAL HEALTH “ 13 - 

14 May 2016. Beirut – UNESCO Palace 

  

Elie ABOU CHAKRA, FGC El Buss, presenting author Director Khawla Khalaf:  

Satisfaction among caregivers benefiting from mental health services at FGC Al Buss.                                                        

Dr. Jihane ROHAYEM, FGC Saida: “Mental Health of Syrian-Palestinian children in 

Lebanon: a comparative study of a sample of Syrian-Palestinian and Lebanese-Palestinian 

children from Ain El Heloue Area”.  

Sirkku KIVISTÖ, FiPSR, Finland & Liliane YOUNES, FGC Beirut: Services for children 

with multiple special needs (MSN): Evaluation of the pioneer period. 

Dr. Aziza KHALIDI, Independent Researcher: Involving beneficiaries in the design of 

community based mental health care services. 

Riikka TOIVANEN & Maiju TOKOLA, Finland: Workshop “Childlessness, Infertility and 

Identity”.  

7.9.2016 Sisukkaiden lasten koti täyttää 40 vuotta. Tel el-Zaatarin muisto elää. Rauli 

Virtanen, Leena Saraste, Sirkku Kivistö, juonto Kirsti Palonen. Yleisötilaisuus, 

Rikhardinkadun kirjasto, Helsinki. 

21.9.2016 Kirsti Palonen: Stressinsäätelytyöpajat sosiaalityöntekijöiden työssäjaksamisen 

tukena Libanonin pakolaisleireissä. Kuormittava sosiaalityö pakolaisleireissä - 

työpajatyöskentely stressin vähentämiseksi. Luento Globaali Sosiaalityö ry:n seminaarissa, 

Tampere 

26.9.2016 Sirkku Kivistö: Lapset, nuoret ja perheet sodan keskellä. Luento Vastavirta-

festivaalilla. Itäkeskuksen koulu, Helsinki.  

11.11.2016 Nina Lyytinen: Ryhmämuotoisesta EMDR:stä apua stressikokemusten 

purkamiseen ja voimavarojen vahvistamiseen. Luento Valtakunnallinen kriisi- ja 

traumakonferenssissa 11.-12.11.2016. Traumaterapiakeskus ry, Psykologiliitto. Helsinki.  

16.11.2016 Lapset ja nuoret sotien keskellä. Mitä Lähi-idässä tapahtuu? Alustus 

keskustelutilaisuudessa. Rauhanpuolustajat ja Arabikansojen ystävyysseura. Metalli 7, 

Tampere.  

Sirkku Kivistö: “Avun lakkaaminen lopettaa opiskelun”. Kynnys Vieraskynä 5/2016 s. 3. 

Review report “Sponsorship program for the wellbeing of Palestinian children with multiple 

special needs (MSN). Italian, Swiss and Finnish partners in collaboration with the Family 

Guidance Centers of Beit Atfal Assumoud, Lebanon, 2015-2016.” Progress reports of 33 

sponsored children reviewed by by Sirkku Kivistö (coordinator), Jessica de Bloom, Ursula 

Hayek, Leena Hytönen, Agneta Kallström, Monica Musri, Arnaud Paagman, Kirsti Palonen, 

Monika Riihelä. Lebanon, Finland, Italy, Switzerland, Jan 7th 2017. 



10.12.2016 Rauhanaseman joulumyyjäisissä hankkeiden esittelyä. Saana Sandholm Vaaka 

ry:stä ja useat henkilöt lahjoittivat myyjäisiin varainhankintatuotteita.  

PSV:n uudistetuilla nettisivuilla Libanonin hankkeista kirjoitetaan blogeissa 

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

Kuntoutuskummit (https://vastuu.fi/?page_id=363) sekä facebookissa 

https://www.facebook.com/PsykologienSosiaalinenVastuuRy/ 

 

Yhteistyötä PSV:n hankehallintokapasiteetin vahvistamiseksi 

 

* Suomen Beirutin suurlähetystön kanssa on tehty yhteistyötä, josta on erityisesti kiittäminen 

koordinaattori Miriam Azaria. Hän järjesti Sirkku Kivistölle ja BASin edustajalle neuvottelun 

EU:n Beirutin delegaatiossa. Siinä PSV:n kenttätietous nähtiin delegaatiolle hyödylliseksi. 

Miriam Azar toimitti delegaatioon Saidan perheneuvolan tutkimusraportin, jonka 

viimeistelyssä avusti tohtori Esa Palosaari (Rohayem, Jihane: Mental Health of Syrian-

Palestinian children in Lebanon: a comparative study of a sample of Syrian-Palestinian and 

Lebanese-Palestinian children from Ain El Heloue Area.  Paper in the 10th Annual 

Conference “Being Palestinian: Human Rights, Identity and Mental Health”. The National 

Institution of Social Care and Vocational Training, supported by The Norwegian Aid 

Committee. UNESCO Palace. Beirut, 14.5.2016.). 

* Avustettiin Arabikansojen (AKYS) ystävyysseuraa jatkohankesuunnitelma “Lasten 

mielenterveys- ja erityispalveluiden kehittäminen kriisioloissa Libanonissa: Pohjoinen”. 

Yhteistyö AKYSin kanssa noudattaa UM:n suositusta järjestöjen tiiviimmästä yhteistyöstä 

samoissa kohteissa.  

* Avustettiin Suomi-Syyria Ystävyysseuraa Syyrian Läksykerho-hankkeessa. 

* Libanonin hankkeen koordinaattori osallistui Anna Lindh Säätiön Suomen verkoston 

kahteen verkostopäivään ja kampanjakoulutukseen 15.2.2016, UM:n 

kansalaisyhteiskuntaseminaariin 15.3. ja useisiin Kepa ry:n koulutus- ja 

ajankohtaistilaisuuksiin (mm. Agenda 2030).  

* Kirjanpitäjä Jarno Häkkinen on opastanut hankkeiden taloushallinnossa, samoin 

tilintarkastaja Antti Väliaho.  

* Palestiina-verkosto Suomessa, Vaaka ry, Zonta Helsinki ja Oulu, Globaali Sosiaalityö ry, 

Rauhanpuolustajien Vantaan ja Tampereen osastot ja Rauhanliitto ovat olleet 

yhteistyökumppaneina ja tiedonvälittäjinä. 

* Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa on jatkunut ja tiivistynyt: Norwegian Aid 

Committee NORWAC, Santè Sud, Christian Codrai Foundation, Handicap International 

Libanon, UNRWA Libanon, WHO Libanon, Verein PalCH - PALESTINE's CHILDREN, 

Flüchtlingskinder im Libanon. 

 

Libanonin hankkeiden vetäjäryhmiä on ollut useita:  

* Kehitysyhteistyöhankkeet: Sirkku Kivistö, Kirsti Palonen, Agneta Kallstöm, Esa Palosaari, 

Ferdinand Garoff, Saara Haapanen, Kaija Heikkinen ja useat muut kiinnostuneet.  

* Kuntoutuskummitoiminta: Leena Hytönen 

* Extreme Survival Team (EST): Nina Lyytinen 

* Solidaarisuussilmukat: Kirsti Palonen  

https://vastuu.fi/?page_id=365
https://vastuu.fi/?page_id=363


* Sadutusmenetelmän käytön tuki: Monika Riihelä, Kirsti Palonen, Sirkku Kivistö 

 

Aziza Khalidi: Final evaluation (lähdetieto lisätään kertomukseen arviointiraportin 

valmistuttua) 

 

Turkki 

 

Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen – Tukea hoidon tarjoajille 

Turkin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundation Turkeyn (HRFT) kanssa yhteistyössä 

toteutettava kehitysyhteistyöhanke laajemmassa muodossaan päättyi vuoden 2016 lopussa. 

Toimintaa jatketaan tämän jälkeen pienimuotoisesti ja mahdollisuutta hankkeen jatkamiseen 

pidetään yllä. 

Turkin sisä- ja ulkopoliittisen tilanteen erittäin huolestuttava kehitys jatkui vuonna 2016. 

Syyrian sota on johtanut hieman alle kolmen miljoonan pakolaisen siirtymiseen Turkin rajan 

yli. Vuonna 2016 Turkki jatkoi kurdien vastaisia iskuja niin Turkissa kuin Syyriassakin. 

Kaakkois-Turkissa useissa kaupungeissa olivat voimassa mittavat ulkonaliikkumiskiellot. 

Lisäksi sisäpoliittiset ja kansainväliset jännitteet johtivat armeijan epäonnistuneeseen 

vallankaappausyritykseen, mielenosoituksiin ja väkivaltaan. Samalla kansalaisyhteiskunnan 

toimintaa rajoitettiin ja lehdistönvapautta kiristettiin. Esimerkiksi. HRFT:n puheenjohtaja 

vangittiin yhdessä n. 40 muun journalistin ja ihmisoikeustoimijan kanssa osallistumisesta 

kurdinkielisen sanomalehden solidaarisuuskampanjaan, josta lausunnon antoi muiden 

ihmisoikeusjärjestöjen ja eduskunnan ihmisoikeustyöryhmän lisäksi myös PSV.  

 

Vuoden 2013 aloitettu koulutus- ja työnohjaustoiminta jatkui vuonna 2016 oletetusti. 

Koulutustapahtumia järjestettiin sekä mielenterveysalan ammattilaisille ja ihmisoikeustyötä 

tekeville vapaaehtoisille yhdessä että ainoastaan mielenterveysalan ammattilaisille. 

Ryhmätyönohjauksen järjestämistä mielenterveysalan ammattilaisille jatkettiin ja sen sisältöä 

kehitettiin. Psykologisten yksilökeskustelupalvelu kidutus- ja sotatraumojen kanssa 

työskenteleville ammattilaisille vuoden 2016 aikana.  

OR 3 800 €, UM 21 200 €. 

 

Kotimaan toiminta: paikallisryhmät 

 

PSV-Stadi 

Vuonna 2016 PSV Stadin koordinaattorina toimi Saara Haapanen, tiedottajana Riina 

Kujanpää ja rahastonhoitajana Riina Lepistö. Yhteyshenkilö psykologian ainejärjestöön oli 

Kompleksin yhdenvertaisuusvastaava Elena Reinistö. Saara Haapanen edusti PSV Stadia 

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä kevätkaudella 2016, ja 

uudella toimintakaudella syksystä 2016 eteenpäin hallituksessa toimivat Saara Haapanen ja 

Riina Kujanpää. 

 

PSV Stadi kokoontui säännöllisesti suunnittelutapaamisiin vuoden aikana, yhteensä viisi 

kertaa. Lisäksi yhteydenpito oli aktiivista sähköisesti. Toiminnasta tiedotettiin PSV Stadin 



omalla Facebook-seinällä sekä sähköpostilistalla. Lisäksi Facebookissa julkaistiin PSV 

Stadin toimintaan ja tavoitteeseen liittyvistä uutisista, tapahtumista ja tilaisuuksista. PSV 

Stadilla on Facebookissa 155 seuraajaa, vuoden aikana kasvua on ollut noin 30 %. 

 

PSV Stadi järjesti vuonna 2016 kaksi koulutusta, jotka oli suunnattu psykologeille ja 

psykologian opiskelijoille. Jenni Häikiö koulutti 19.5. Uudella ylioppilastalolla otsikolla 

"Lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen toiminnan ennaltaehkäisy verkossa". Tilaisuus 

oli osallistujille maksuton ja järjestettiin yhteistyössä ainejärjestö Kompleksi r.y.:n kanssa. 

PSV Stadi ja Helsingin psykologiyhdistys Hepsy järjestivät yhdessä 

monikulttuurisuusteemaisen koulutuksen 22.11. Kouluttajana monikulttuurisuuden 

kohtaamisesta toimi Ferdinand Garoff. Koulutus järjestettiin Pasilan kirjastossa psykologeille 

ja psykologian opiskelijoille ja siitä perittiin osallistumismaksu.Tapahtuman tuotto ohjattiin 

kouluttajan toiveesta Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n vastaanottokeskuksissa 

toteutettavaan hankkeeseen. 

 

PSV Stadi järjesti tutustumiskäynnin Helsingin Ohjaamoon 4.5. Työstään Ohjaamossa kertoi 

psykologi Hanna Mäkinen. Lisäksi yhteislähtö Tarinoita vastaanottokeskuksesta -näyttelyyn 

järjestettiin 29.3. PSV Stadi osallistui Janopäivä-keräykseen vappuaattona lipaskerääjinä. 

Uusille psykologian opiskelijoille PSV Stadi kävi kertomassa toiminnastaan fuksien 

järjestöillassa 11.11. 

 

PSV-Tampere 

 

Vuonna 2016 PSV Tampere kokousti seitsemän kertaa. Tampereen yliopiston psykologian 

opiskelijoiden ainejärjestö Cortexin kanssa järjestettiin kuudet psykakahvit, jotka kokosivat 

yhteen yliopiston psykologian opiskelijoita ja henkilökuntaa. Jokaisten kahvien yhteydessä 

kerättiin varoja  

PSV:n hankkeille lipaskeräyksellä. Joulukuussa psykakahvien yhteydessä järjestettiin myös 

joulumyyjäiset, joiden tuotto lahjoitettiin Turkki-hankkeelle.  

Jatkoimme myös muita perinteitämme osallistumalla uusien psykologian opiskelijoiden 

infoiltaan  

PSV:n toimintaa esitellen (27.9.) ja järjestämällä matalan kynnyksen uusien illan 10.10. 

Uusien iltaan saapui runsaasti PSV:n toiminnasta kiinnostuneita psykologian opiskelijoita, ja 

saimmekin joukkoomme uusia aktiivijäseniä. Vuoden lopuksi järjestimme vanhoille ja uusille 

aktiiveille  

pikkujoulut, joissa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä jäsenemme PSV:ltä toivovat.  

Perinteen mukaan järjestimme myös koulutusiltoja. 14.3. Gudrun Kober kävi Tampereen 

yliopistolla kertomassa psykologian opiskelijoille traumatisoituneiden henkilöiden kanssa 

työskentelemisestä ja toipumisen edistämisestä. Vastaavanlaisessa tilaisuudessa 24.11. 

Samuli Kangaslampi puolestaan kertoi traumaperäisistä oireista ja narratiivisesta 

altistusterapiasta. Koulutusiltojen yhteydessä tarjoiltiin kahvit ja kerättiin varoja PSV:n 

lippaaseen. Joulukuussa kävimme myös PSV Tampereen jäsenten kesken tutustumassa 

Tampereen paperittomien klinikkaan.  



Toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti Tampereen psykologian opiskelijoiden sähköpostilistalla 

ja paikallisryhmän Facebook-ryhmässä. Kokouksista ja muista tapahtumista tiedotettiin myös 

PSV:n nettisivuilla. Keväällä päivitettiin myös nettisivuilta löytyvä paikallisosaston 

esittelyteksti. Tampereen paikallisosasto kirjoitti vuoden aikana yhden blogitekstin 

Vastuullisuudesta-blogiin.  

 

PSV-Turku 

Vuosi 2016 oli PSV-Turun kuudes toimintavuosi. Toimintaa koordinoitiin osallistujien 

vähyyden vuoksi pääasiallisesti virallisten kokousten lisäksi epävirallisissa tapaamisissa, 

joissa suunniteltiin sekä paikallista toimintaa että Turkki-hankkeen koordinointia. Toiminta 

jatkui pääosin pienen ydinporukan toimesta.  

 

Tapahtumat ja muu toiminta 

 

Vuoden 2016 lisättiin yhteistyötä Turun seudun psykologiyhdistyksen kanssa (Tupsy). 

Keväällä yhdessä suunniteltu seminaaripäivä ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi toteutunut, 

joten tapahtuma siirrettiin syksylle, jolloin paikalle saapui n.50 osallistujaa. Käytännön 

järjestelyistä vastasi Tupsy, PSV-Turku auttoi mm. luennoitsijoiden hankkimisessa. 

Tapahtuman aiheena oli monikulttuurisuus, ja tapahtumassa tuotiin ilmi PSV:n toimintaa 

Turkki-hankkeen osalta.  

Vuonna 2016 tiedottaminen PSV-Turun toiminnasta ja tapahtumista tapahtui pääosin 

sähköpostilistojen ja PSV-Turun Facebook-sivujen välityksellä, mutta oli toimijoiden 

määrästä johtuen hyvin vähäistä.  

 

PSV- Jyväskylä 

 

PSV-Jyväskylän toimintaan on kuulunut: 

 

- vapaaehtoistyön iltama  

- joululahjakeräys  

- Kepsyn jouluoluiden keräys tuotti PSV Turkin projektiin 88,25e  

- joululaulut palvelukodissa  

-naistenpiiri noin kaksi kertaa kuussa (virikkeellistä toimintaa palvelutalossa) 

-läksykerho vastaanottokeskuksessa asuville lapsille 

 

 

PSV-Satakunta 

 

PSV-Satakunta on vuoden 2016 aikana järjestänyt yhdessä Satasirkuksen kanssa 

sirkusryhmän turvapaikanhakijalapsille.  

 

 

 

 



Kotimaan toiminta: hankkeet 

 

Turvapaikanhakijahanke 

 

Turvapaikanhakijahankkeen tavoitteena on ollut parantaa turvapaikanhakijoiden psykologista 

hyvinvointia yhteistyössä muiden suomalaisten toimijoiden kuten Suomen Punaisen Ristin 

kanssa. PSV:n vapaaehtoiset voivat tarjota psykososiaalista tukea: 

• suoraan pakolaisille työpajojen tai yksilökeskustelujen avulla. 

• konsultoimalla tai kouluttamalla pakolaiskeskusten henkilökuntaa tai 

vapaaehtoistyöntekijöitä 

 

Vuonna 2016 työ alkoi toteuttamalla useita työpajoja Siuntion keskuksessa asuvien yksin 

tulleiden alaikäisten kanssa ja Auramo keskuksessa Vantaalla miesten kanssa. Päätavoitteena 

työpajoilla on auttaa turvapaikanhakijoita: 

• ymmärtämään, arvostamaan ja käyttämään omia voimavarojaan 

• rentoutustekniikoiden hyödyntämiseen stressitilanteissa  

 

Paperittomien klinikka (Global Clinic) 

 

Vuoden 2016 aikana vapaaehtoiset psykologit ovat päivystäneet paperittomien klinikalla 

tarjoten psyykkisen tuen ja psyykkisen voinnin arvioinnin palveluita paperittomille 

asiakkaille. Lisäksi psykologit ovat osallistuneet vaikuttamistyöhön paperittomien 

terveydenhuollon puolesta muun muassa Paperittomat-hankkeen terveystyöryhmän kautta 

sekä paperittomien klinikan oman toiminnan puitteissa.  

 

Vaikuttamistyö 

 

PSV on kirjoittanut / ollut mukana allekirjoittamassa seuraavat kannanotot / vetoomukset / 

mielipidekirjoitukset vuoden 2016 aikana: 

”Statement of solidarity in the arrest of the Human Rights Foundation of Turkey” Kannanotto 

7.11.2016 (lähetetty tiedoksi myös eduskunnan ihmisoikeusvaliokunnalle) 

”Rauhanjärjestöt: Syyrian sota lopetettava” Kannanotto YK:n päivänä 24.10.2016 

”Järjestöt vaativat: Helsingin kannettava vastuunsa hätämajoituksen järjestämisessä” 

Kannanotto 9.9.2016 

”Maahanmuuttoviraston päätösten on oltava oikeudenmukaisia” Helsingin Sanomat 8.9.2016 

Mielipide 

”Pakolaiset tarvitsevat psykososiaalista tukea” Iltalehti 27.4.2016 Lukijalta 

”Heikoimpien kehitysavusta ja perusoikeuksista ei saa leikata”  Helsingin Sanomat 11.3.2016 

Mielipide 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/nmcfyz18a52tfub/Vetoomus_Turkki.docx?dl=0
http://rauhanliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/rauhanjarjestot-syyrian-sota-lopetettava
https://www.dropbox.com/s/ibpvyk44ib7u170/kannanotto_9_9_16_h%C3%A4t%C3%A4majoitus_.pdf?dl=0
http://www.hs.fi/mielipide/a1473218984259
http://vastuullisuudesta.blogspot.fi/2016/04/psvn-mielipidekirjoitus-julkaistiin.html
http://www.hs.fi/mielipide/a1457584437566?jako=7c9f835313e0a9f4a97696c7744a8750&ref=fb-share

