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Toimintasuunnitelma 2020 
 
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on perustettu Psykologien Rauhantoimikunta -nimisenä 
vuonna 1982. Toimintavuonna toiminnallistamme erityisesti kulttuurillisen rauhantyön 
edellytyksiä kuten uskonnon, ideologian, tieteen, taiteen ja kielen käyttöä rauhan ja 
oikeudenmukaisuuden edistämisessä. 

PSV on järjestörakenteeltaan kollektiivi, jonka varsinaisia jäseniä ovat Suomen Psykologiliitto ry, 
Suomen Psykologinen Seura ry ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry. PSV:llä on myös 
kannatusjäseniä. Toiminnallinen osallistuminen kanavoituu Joensuun, Jyväskylän, Tampereen, 
Turun, pääkaupunkiseudun ja Satakunnan paikallisryhmien aktiviteetteihin ja ulkoministeriön 
tukemiin kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä järjestön kotimaan toimintaan. Paikallisryhmien lisäksi 
kotimaan toimintaan kuuluu psykologien osallistuminen paperittomien klinikalla (Global Clinic) 
tehtävään työhön. 
 
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. Eräänä keskeisenä päämääränä kotimaan työssä on tukea 
psykologien ammattitaidon hyödyntämistä nykyisessä pakolaistilanteessa mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä toteutuu erityisesti paperittomien klinikalla tehtävänä työnä. 
 
Hallinto ja taloushallinto 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 28.3. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään luentotilaisuus. 
PSV:n kotimaan työn budjetti koostuu Psykologiliiton toiminta-avustuksesta ja 
yksityishenkilöiden kannatus- ja tukijäsenmaksuista.  
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Tilipalvelu Häkkinen Oy suorittaa kirjanpidon ja antaa asiantuntija-apua hankkeiden 
taloushallinnon kysymyksissä.  Tilintarkastusta hoitaa Tilitoimisto Antti Väliaho, varalla KHT 
Lotta Kauppila. 

Vuonna 2020 selvitetään Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n kanssa kehitysyhteistyön 
hankehallinnon yhteistyömahdollisuuksia. 

Poliisihallitukselle raportoidaan rahankeräyksen (RA/2018/212) tuotto ja kulut vuodelta 2019. 
Ulkoasiainministeriön kansalaisyhteiskuntayksikölle raportoidaan yhdistyksen toiminta 
kehitysyhteistyöhankkeissa vuodelta 2019.   
 
Toiminta-areenat 

PSV:n kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko maa. PSV:n aktiivisia paikallisryhmiä 
on Joensuussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Myös Satakunnassa on paikallisryhmätoimintaa. 
Toimintaa pyritään aktivoimaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa. PSV on Suomalaiset 
kehitysjärjestöt FINGO:n jäsen. Samoin yhteistyötä tehdään useiden eri kolmannen sektorin 
toimijoiden ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, rauhankysymyksissä erityisesti 
rauhanjärjestöjen kanssa. 
 
Viestintä- ja vaikuttamistyö  

PSV jatkaa viestintä- ja vaikuttamistyötä ja sen kehittämistä entisestään vuonna 2020. Tavoitteena 
on muun muassa selkeyttää internet-sivuja ja niiden sisäistä käyttöä muun muassa työstämällä 
nettisivuja säännöllisesti.  Tiedottamisessa pyritään jatkossakin olemaan aktiivisia ja jakamaan 
PSV:n arvojen mukaisten järjestöjen ja hankkeiden tiedotteita. Erityisesti kiinnitetään huomiota 
viestinnän lisäämiseen ja yhdentämiseen myös paikallisryhmien kesken. Vaikuttamistyötä 
kehitetään yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa aktiivisella 
verkostoitumisella ja osallistumalla kannanottoihin järjestön harkinnan mukaisesti. Lisäksi 
vahvistetaan järjestön omaa vaikuttamistyötä psykologisen asiantuntemuksen hyödyntämisen 
näkökulmasta. PSV:n vaikuttamistyöryhmälle kehitetään käyttökelpoisia käytäntöjä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumiseksi. Kulttuurillisen rauhan tekijöihin (uskonto, 
ideologia, tiede, taide ja kieli) otetaan kantaa psykologisen tiedon ja tutkimuksen näkökulmasta. 
Lähteenä käytetään mm Medical Peace Work Konfliktit ja rauha -verkkokurssia terveysalan 
ammattilaisille. Yksi uusi vaikuttamisen muoto voisi esimerkiksi olla podcast. 
 
Toiminta rauhan ja inhimillisen turvallisuuden puolesta – aktiviteettien käsitteellinen 
perusta 

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: 



Psykologien	Sosiaalinen	Vastuu	ry																					Toimintasuunnitelma	2020	
	 	  

Sivu	3	/	8	

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).  

Arvioimme toimintasisältöjä rakenteellisen ja kulttuurillisen rauhan edistämisen näkökulmasta: 
Kestävä rauha ei ole vain sodan puuttumista, vaan valtioiden ja kansojen välistä yhteistyötä, jonka 
perustana on vapauden, itsenäisyyden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus ja voimavarojen 
oikeudenmukainen jakaminen. Rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä jatketaan yhteistyötä 
ammattialakohtaisten rauhanjärjestöjen kanssa.  Työ vahvistaa kestävän kehityksen ohjelman 
tavoitteita 3 (mielenterveys) ja 16 (rauhan edistämisen ja väkivallan vähentämisen) tavoitteita.  
 
Kansainvälinen toiminta 

Yhteydenpidosta International Network of Psychologists for Social Responsibility (INPsySR) -
verkostoon päätetään tilannekohtaisesti toimintaresurssien puitteissa. Kehitysyhteistyöhankkeet 
perustuvat yhteistyöhön paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. 
 
Kehitysyhteistyöhankkeet 
 
Libanon 

Palestiinalaisyhteisön lapsille mielenterveyspalvelut 
PSV:n yli kolmekymmenvuotinen kehitysyhteistyö Libanonin palestiinalaisyhteisössä jatkuu 
ulkoministeriön avustuksen tukemana hankkeessa ”Monitarpeisten ryhmien mielenterveystyö: 
moniammatillista yksilö- ja yhteisötyötä” (Mental health for complex needs: A multidisciplinary 
model combining client centered and community approaches).  Ulkoministeriön 
kehitysyhteistyötuen (250 000€/vuosi) lisäksi rahoitus perustuu perheneuvolakummi- ja 
kuntoutuskummikeräyksiin (22 500€/vuosi) sekä vapaaehtoistyöhön (22 500€/vuosi). Hankkeen 
tarkoituksena on tukea monitarpeisten ryhmien lapsia ja heidän perheitään yhteistyössä 
libanonilais-palestiinalaisen The National Institution of Social Care and Vocational Training 
(NISCVT), palestiinalaiselta nimeltään Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön kanssa.  Hanke 
mahdollistaa mielenterveyspalveluja 450 lapselle kahdessa perheneuvolassa Etelä-Libanonissa ja 
kehittää NISCVT/BAS -järjestön mielenterveystyökapasiteettia.  Hankkeeseen kuuluu 
vammaiskomponenttina 60–80 erityislapsen tutkimus-, kuntoutus- ja erityisopetuspalvelut kolmen 
perheneuvolan alueella.   

Hankkeessa selvitetään UM:n lupapäätöksen (14.12.2018 UH2018-0485502) erityisehtojen 
mukaisesti kestävyysnäkökulmaa sekä tarkennuksia riskinarvioinnin ja -hallinnan käytäntöihin. 

Alkaneen toimintavuoden aikana ennakoituja tehtäviä ja tapahtumia ovat ainakin: 

• Vammaiskumppanuus ry:n, World Vision Finlandin ja ulkoministeriön kanssa järjestetään 
Säätytalolla 22.1. Vammaiset henkilöt ja mielenterveys kehitysyhteistyössä ja 
humanitaarisessa avussa -seminaari. 



Psykologien	Sosiaalinen	Vastuu	ry																					Toimintasuunnitelma	2020	
	 	  

Sivu	4	/	8	

• Jaettu jouluateria -ruokaturvakampanjan jatkaminen 28.2. asti Libanonin 
poliittistaloudellisen kriisin aiheuttaman elintarvikepulan lievittämiseksi 
palestiinalaisyhteisössä. Apu ohjataan perheneuvoloiden erityislasten perheille. 

• Pakolaisen elämää leireillä ja Suomessa -koulutus 3.2. Setlementti Tampere/Didarin 
kanssa, PSV:n hanke Libanonissa on yhtenä esiteltävänä tapauksena.  

• Jatkohankkeen 2021–2024 suunnittelu ja hakemuksen jättäminen UM:lle 31.3. 
• Hankematkat 15.–19.1. ja 19.–23.2., stressinhallinnan kouluttajakoulutuksen 2 matkaa ja 

2–4 muuta matkaa sekä yleisö- ja selostustilaisuudet näiden jälkeen.  
• Opetellaan käyttämään arvioinnissa Most Sigficant Change -prosessia muiden 

arviointimenetelmien lisäksi. 
• Selostustilaisuus helmikuun hankematkasta Keskustakirjasto Oodissa 3.3. klo 17.30–

19.00. 
• Vantaan eläkeläiset ry:n tapaaminen, työstä palestiinalaisten lasten kanssa 19.3. klo 11–14 

Myyrmäessä, Vantaalla. 
• Järvenpään seurakunnan Ikkuna Palestiinaan -kokoontumisessa 15.4. klo 18 Jatkuvan 

trauman oloissa tehtävä mielenterveystyö. 
• Sosiaalifoorumissa 25.–26.4. Solidaarisuussilmukoiden työpaja. 
• Globaali sosiaalityö, Tampere, 22.4. klo 17.30–19.30 Libanonin hankkeen esittely. 
• Arabikansojen ystävyysseuran kanssa järjestetään tutustumis- ja opintomatka (12 henkilöä) 

12.–19.9., jolloin tutustutaan Sabra & Shatila 1982 -massamurhan jälkitukeen, hankkeen 
edistymiseen ja järjestetään kuntoutuskummilasten tapaamisia. Matkalla voi olla 
omarahoitteisesti tutustujia ja kuntoutuskummeja. Osallistujat kirjoittavat kukin oman 
tarinan matkakertomusvihkoon. 

• Kuntoutuskummilasten vuosikertomuksista laaditaan taas yhteenveto yhdessä sveitsiläisen 
ja italialaisen järjestön kanssa, joilla myös on kuntoutuskummilapsia. 

• Yhteistyöjärjestön avustaminen mielenterveystyön strategian uudistamisessa ja 
soveltamisessa. 

• Talous- ja toimintaraporttien käsittely neljännesvuosittain. 
• Vapaaehtoistyön raportointi kirjanpitoon. 
• Edellisen hankevuoden raportointi ulkoministeriöön 04/2020 mennessä. 
• Dokumentointi, hankkeesta tiedottaminen internet-, Facebook- ja Instagram-sivuilla sekä 

mahdollisesti muiden julkaisuiden avulla. 
• Osallistuminen ja mahdolliset esitykset vuotuisessa mielenterveyskonferenssissa 

Beirutissa (vuoden 2019 konferenssi siirrettiin Libanonin levottomuuksien vuoksi). 
• Osallistuminen 3.11. ammatillisten rauhanjärjestöjen tapaamiseen Työväenliikkeen 

kirjastossa PSV:n rauhantyöhön kriisi- ja konfliktialueilla hankitun tietämyksen 
perusteella. 

• Kuntoutus- ja perheneuvolakummien informointi ja maksujen seuranta sekä rekrytointi ja 
kummiarkiston hoito. 
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• PSV selvittää erillisenä hankkeena Lapsen oikeuksien toteutumista Libanonissa erityisesti 
palestiinalaislasten ja vammaisten lasten osalta (haettu avustusta UM:n 
turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksiköstä). 

• Solidaarisuussilmukat-verkoston neulelahjoitusten vastaanottaminen ja toimittaminen 
sosiaalityöntekijöille jaettavaksi varattomien perheiden lapsille ja vanhuksille. 

• Esitellään vuoden 2019 hankekäynneillä tarkasteltua Suomen Mielenterveysseuran 
aineistoa Lapsen mieli ja Kuuntele lasta. Lapsen mieli -aineiston käyttöönottoa varten 
yhteistyöjärjestö on pyytänyt lastentarhanopettajilleen perehdytyskoulutusta. 

• Hankevuoden evaluointiaineiston koonti ja raportointi loppuvuodesta. 
 
Stressinhallinnan kouluttajakoulutus sosiaalityöntekijöille 
Nina Lyytinen, Markku Andelin ja Sirpa Partinen jatkavat vuonna 2019 aloitettua 
kouluttajakoulutusta, jonka tavoitteena on, että osallistujat voivat sen päätyttyä vuodesta 2021 
alkaen itsenäisesti opettaa asiakasryhmilleen stressinsäätelyn ja vakauttamisen keinoja. 
Koulutukseen osallistuu kymmenen sosiaalityöntekijää, jotka itse ovat palestiinalaispakolaisia ja 
työskentelevät pakolaisten kanssa. Kuluvana vuonna järjestetään koulutusperiodit huhtikuussa ja 
lokakuussa. Koulutukseen osallistuvat tekevät käytännön harjoitteita koulutusperiodien välissä ja 
heillä on työnohjaus suomalaisilta kouluttajilta. Anna Tienhaara ja Reetta Puuronen evaluoivat 
koulutuksen. 
 
Hankkeen koordinointi 
Hankkeen koordinoinnista vastaavat Sirkku Kivistö ja Veera Nieminen. Vuoden ensimmäisellä 
hankematkalla neuvotellaan hankkeen uudistettavasta toimintamallista, miten 
vapaaehtoistoiminnalla pystytään vastaamaan hanketoiminnan vaatimuksiin. Vuonna 2019 
muodostuneessa hanketyöryhmässä ovat työskennelleet Kirsti Palonen, Leena Hytönen, Miranda 
Koskinen, Kaarle Lagerstam, Riina Lepistö, Alva Grünthal, Nina Lyytinen (stressihallinnan 
kouluttajakoulutus), Reetta Puuronen, Anna Tienhaara, Agneta Kallström. Tehtäviin ovat 
tarvittaessa luvanneet osallistua Ann-Christin Qvarnström-Obrey, Ferdinand Garoff, Irja Kandolin 
(kyselyaineistot), Monika Riihelä, Suvi Virtanen, Leena Sarkio, Pauliina Ahti, Anne Meskanen. 
Anna Väliaho ja Naomi Zammit PSV-Jyväskylästä ovat liittyneet hanketyöryhmään 
perehdytysjäseniksi. Toimintavuoden 2020 alussa tarkistetaan vapaaehtoisen hanketyöryhmän 
jäsenten osallistumismahdollisuus ja suunnitellaan tehtäväjakoa. Järjestetään kolme 
hanketyöryhmän kokousta, sovitaan sähköpostineuvottelukäytäntö, ennakoidaan määräaikaisiin 
tehtäviin osallistumista. Vuoden 2020 alussa perheneuvolakummi-lahjoittajia on 30 ja muutamia 
PSV:n paikallisryhmiä ja Psykologiliiton paikallisyhdistyksiä sekä yksi seurakunta. 
Kuntoutuskummiryhmissä (17 lapselle) on 78 jäsentä.  
 
Yhteistyökumppanit 
PSV:n yhteistyökumppaneita Libanonin kehitysyhteistyöhankkeessa ovat Lääkärin sosiaalinen 
vastuu ry, Vammaiskumppanuus ry, Suomeen palestiinalaisedustusto. Neuvotellaan 
hankeyhteistyöstä Globaali Sosiaalityön ja Setlementti Tampereen Didar -yksikön kanssa 
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sosiaalisten ja kulttuuristen kysymysten osaamisen lisäämiseksi hankkeessa.  Erityislasten 
kuntoutuskummiasioissa yhteistyötahoja ovat italialainen Christian Codrai Foundation ja 
sveitsiläinen Palestinian Children PALCH. BASin mielenterveystyön kapasiteetin 
vahvistamistyötä tehdään yhdessä Norwegian Aid Committee NORWACin kanssa. Beit Atfal 
Assumoudin palveluissa on myös Syyriasta paenneita lapsia. Suomi-Syyria ystävyysseura antaa 
asiantuntija-apua tilanteiden arviointiin. PSV on Anna Lindh -säätiön Suomen eli Euro-Välimeri 
dialogiverkoston jäsen.  
 
Namibia 
Suunniteltu yhteistyöprojekti People`s Education, Assistance and Counselling for Empowerment 
(P.E.A.C.E.) -järjestön kanssa ei edistynyt 2019. Aiemmassa yhteisprojektissa (2009–2013) PSV 
koulutti paikallisia toimijoita tekemään traumatyötä ja kouluttamaan traumatyönteosta.  
Hankeyhteistyön edellytyksien kartoittamista jatketaan Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. 
 
Somalimaa 
PSV:n edustajat jatkavat Somalimaan mielenterveyshankeen (virallisesti ”Ihmisoikeusperustainen 
yhteisöllisen mielenterveyshoidon vahvistaminen Somalimaassa”) vapaaehtoisten 
moniammatillisessa tiimissä. Vuonna 2020 rekrytoidaan Somalimaassa 
mielenterveystyöntekijöitä paikallisiin matalan kynnyksen terveyspalveluihin (esim. äiti-lapsi-
klinikat). PSV:n edustaja osallistuu tulevien työntekijöiden koulutuksen suunnitteluun. 
Koulutustoiminta, yhteistyön rakentaminen ja mielipidevaikuttaminen jatkuu Somalimaassa. 
Hankematkoja tehdään vuoden aikana 2–3, ensimmäinen tammikuussa 2020. 
 
Turkki, Diyarbakir 

'Sosiaalisen trauman kanssa selviytyminen – tukea avun tarjoajille' -hanke (UM:n tukema hanke 
nro 85501105) päättyi vuonna 2019. Mahdollisten jatkohankkeiden selvittelyä jatketaan vuoden 
2020 aikana. Turkin haastavan sisä- ja ulkopoliittisen tilanteen vuoksi HRFT:n 
toimintaedellytykset ovat aiempaa epävarmemmat. 
 
Kotimaan toiminta 
 
PSV-Joensuu 
Vuonna 2020 Joensuun paikallisryhmä jatkaa edellisvuonna aloittamallaan ilmastoteemalla. 
Ryhmä aikoo kokoontua säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja rekrytoida lisää jäseniä. 
Tavoitteena on luoda ja hyödyntää uusia, ennen näkemättömiä toimintamuotoja ja 
vaikuttamiskeinoja. 
 
PSV-Jyväskylä 
Toiminta on mahdollisesti kevään ajan tauolla ja se on tavoitteena käynnistää jälleen syksyllä 
2020. Aktiivien keskuudessa on kiinnostusta pakohuonepelin järjestämiseen ja aineettomien 



Psykologien	Sosiaalinen	Vastuu	ry																					Toimintasuunnitelma	2020	
	 	  

Sivu	7	/	8	

joululahjojen sekä lauluretkien tekemistä on toivottu jatkettavan. Lisäksi olisi tarkoitus pitää 
yhteistyöyhteys Tampereen ja Joensuun sekä myös muiden paikallisryhmien kanssa. 
 
PSV-Satakunta 
Paikallistoiminnan edellytyksiä kartoitetaan ja toiminnan jatkumista tuetaan. 
 
PSV-Stadi 

PSV-tietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa kasvatetaan esimerkiksi Kompleksi-lehden ja fuksi-
infon avulla, ja paikallistoiminnasta kokoustamisen mahdollisuuksia selvitetään. 
 
PSV-Tampere 
Vuonna 2020 PSV-Tampere jatkaa kaikille psykologian opiskelijoille ja valmistuneille 
psykologeille avointen kokousten järjestämistä säännöllisesti noin kerran kuussa. Lisäksi 
jatkamme kuukausittaisten psykakahvien järjestämistä yhdessä Tampereen psykologian 
opiskelijoiden ainejärjestö Cortexin kanssa. Psykakahvien tarkoituksena on kerätä yhteen 
oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita, kerätä varoja PSV:n Libanonin hankkeelle ja tiedottaa 
PSV:n toiminnasta. 
Keväällä pyritään järjestämään Tampereen yliopiston opiskelijoille luentotilaisuus hävikkiruoasta. 
Lisäksi keväällä on tarkoitus järjestää psykologian opiskelijoille ja jo valmistuneille pakolaisuutta 
ja paperittomia koskeva luentotilaisuus, jossa kerättäisiin varoja Libanonin hankkeelle. 
Suunnitteilla on myös vierailu Tampereen paperittomien klinikalle.  
Syksyllä esitellään perinteisesti PSV:n ja PSV-Tampereen toimintaa uusille psykologian 
opiskelijoille heille tarkoitetussa järjestöinfossa. Syksyllä pidetään myös uusien ilta, jossa 
kerrotaan kiinnostuneille tarkemmin PSV:n toiminnasta. Loppuvuodesta järjestämme jälleen 
joulumyyjäiset psykakahveilla, joissa myytävät tuotteet valmistamme itse. Saatu tuotto lahjoitetaan 
tuttuun tapaan Libanonin hankkeelle.  
Koko vuoden ajan on tarkoitus painottaa kokouksien avoimuutta ja kannustaa kaikkia 
kiinnostuneita tulemaan mukaan kesken vuodenkin. Avoimuuden lisäämiseksi teemme myös PSV-
Tampereen oman Instagram-tilin sekä pyrimme kirjoittamaan esittelytekstit toiminnastamme 
Cortexin Cortext-lehteen sekä Pipsyn Pipsy-postiin. Pyrimme edelleen järjestämään 
koulutustilaisuuksia, myymään PSV:n haalarimerkkejä ja osallistumaan PSV:n blogin 
kirjoittamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.  
 
PSV-Turku 
Paikallistoiminnan edellytyksiä kartoitetaan ja toiminnan jatkumista tuetaan. 
 
SPOL ry  
Vuonna 2020 Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton hallituksessa on edelleen yksi PSV-
edustaja ja yksi -varaedustaja. Vuoden tavoitteena on entisestään lisätä opiskelijoiden tietoisuutta 
toimintamahdollisuuksista, joita PSV tarjoaa myös paikallistasolla. SPOL:n tapahtumien 
yhteydessä pyritään pitämään pieniä tietoiskuja PSV:n toiminnasta sekä PSV:n haalarimerkkien 
myynnin yhteydessä, että osana muuta ohjelmaa. 
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Paperittomien klinikka (Global Clinic) 

Vuonna 2020 vapaaehtoiset psykologit jatkavat asiakastyötä Helsingin paperittomien klinikalla. 
Työskentely on otteeltaan psykoedukatiivista ja kartoittavaa. Tarkoituksena on vakauttaa niitä 
oloja, joissa ihminen kulloinkin elää. Mahdollisuuksien mukaan potilaita ohjataan jatkohoidon 
piiriin. Verkostotyö on muutenkin korostunutta. Myös lausuntoja voidaan tarvittaessa kirjoittaa. 
Psykologit ovat saaneet apua lausunnon kirjoittamisessa Pakolaisneuvonnan lakimiehiltä. 
Psykologit voivat myös resurssien salliessa osallistua klinikkakokouksiin yhdessä muiden 
ammattiryhmien kanssa sekä tehdä vaikuttamistyötä sen eteen, että oikeus terveyteen toteutuisi 
mahdollisimman hyvin myös paperittoman ihmisen kohdalla. Toimintaan perehdytetään 
tarvittaessa uusia psykologeja ja klinikkatoiminnasta kiinnostuneet PSV:n hallituksen jäsenet 
voivat tulla seuraamaan klinikkailtaa vapaaehtoisen psykologin kanssa. Vuonna 2020 yritetään 
rekrytoida lisää vapaaehtoisia psykologeja. 

Vuonna 2020 vapaaehtoiset psykologit jatkavat toimintaa myös Tampereen Global Clinicillä. 
Vastaanottoja järjestetään tarvittaessa klinikkapuhelimeen tulevien yhteydenottojen perusteella. 
Lisäksi yksi vapaaehtoisista psykologeista esittelee kevään aikana työtä Tampereen yliopiston 
psykologian opiskelijoille. 
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