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Nykydokumentointia

• Nykydokumentointi on keskeinen osa Museoviraston strategian mukaista kulttuuriperintötyötä

• “Kulttuuriperintö kuuluu jokaiselle. Meidän tehtävämme on huolehtia, että kulttuuriperintö on 
monimuotoista ja että kaikilla on mahdollisuus löytää siitä merkityksiä.”

• Näkyväksi tekeminen / kokoelmatyön politiikka eli arvot ja asenteet, joiden kautta toimimme

Keijo Lajisto, Ilari Järvinen, Mikko Rautala, Soile Tirilä, Hannu Häkkinen, Museovirasto



Global Clinic – Paperittomien klinikka

• Global Clinicit tarjoavat (Helsinki, Turku, Lahti, Tampere, Joensuu ja Oulu) paperittomille 
vapaaehtoisvoimin järjestettyä moniammatillista apua erilaisiin terveysongelmiin sekä 
terveyteen liittyvää neuvontaa 

• Palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja julkiseen 
terveydenhoitoon

Mikko Patrikainen, Museovirasto (HK8196)





Global Clinic – Paperittomien klinikka

• Projekti alkanut 2019 yhteistyössä Global Clinicin ja Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n 
kanssa (osana Pooli 2:n SOTE - nykydokumentointia) .

• Ensimmäisissä kuvauksissa keskiössä vain klinikan toiminta, toimitilojen ja vapaa-ehtoisten 
kautta, vapaaehtoisten paperittomien kartoitus kesken.

• Tavoitteena pidemmän aikavälin seurantaprojekti, jossa seurataan myös esim. 
lainsäädännön kehittymistä.

Matti Kilponen, Museovirasto (HK8196)
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Valokuvaamisen lisäksi esinekeruu ja haastattelu 

IT108, Ilari Järvinen, Museovirasto



Paperittomien 
äitiyspakkaus 

Global Clinicin
kätilön haastattelu 
5.2.2020
”Yleisesti paperittomien asema on tietysti 
äärimmäisen heikko. - - Naisen asema on 
aina vähän heikompi ja mun kokemuksen 
mukaan se korostuu vielä paperittomana 
ollessa.”

”Pyritään siihen, että siellä olisi vähän eri 
kokoisia vaatteita. Toppavaatteita tai jotakin 
lämmintä, peitto, harsoja, vähän leluja, jos 
mahdollista. Sitten vaippoja ja 
kuukautissiteitä. Pyritään tekemään vähän 
samanlainen pakkaus, kuin mitä Kelan 
äitiyspakkaus.” 

”Meillä käy vuosittain keskimäärin ehkä 20 
raskaana olevaa naista. Pyritään jakamaan 
pakkaus kaikille naisille - - Naiset on olleet 
tosi yllättyneitäkin siitä.” 

IT108, Ilari Järvinen, Museovirasto
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