
 

  
 

 

 

JSMS RY:N JÄSENKIRJE 

 

SYYSKOKOUS - TERVETULOA Jyväskylän 
Seudun Mielenterveysseura ry:n syysko-
koukseen ti 3.11.2020 klo 17.30 Kriisikeskus 
Mobilen tiloihin (Matarankatu 2, D-ovi.). Asia-
lista kokoukseen kirjeen lopussa. 
 
INFOA VUODESTA 2020 
Vuosi 2020 on ollut meille kaikille poikkeuk-
sellinen ns. korona-aikana. Kriisikeskus Mobi-
lessa sekä RIKUssa on toimittu turvallisuus-
ohjeistukset huomioiden lähes koko kulunut 
vuosi kuten aiemminkin. Nyt syyskuun puo-
lesta välistä alkaen olemme noudattaneet 
myös maskisuositusta kasvokkaisissa asia-
kastilanteissa. Korona-aika on lisännyt asia-
kasyhteydenottoja - yhteydenotoissa on välit-
tynyt ihmisten kokema ahdistuneisuus, ma-
sentuneisuus ja turvattomuuden tunne 
 
Kriisikeskus Mobile ja RIKUn Jyvässeudun 
palvelupiste muuttivat elokuun alussa Touru-
laan Matarankatu 2 – myös yhteystietomme 
muuttuivat asiakaspuhelinnumeron sekä säh-
köpostiosoitteiden osalta. Syyskuussa vietet-
tiin Mobilen 25-vuotisjuhlaa avoimin ovin uu-
sissa toimitiloissa – lähes 80 yhteistyökump-
pania kävi tutustumassa toimintaan. Kiitos 
kävijöille – kuvakoosteetta: 
www.facebook.com/369606919890287/posts/
1527576050760029/ 
 
Kriisikeskuksen toiminta-alueeseen kriisi-, 
väkivalta- ja rikosuhripäivystystyön osalta 
kuuluu koko Keski-Suomen maakunta (Han-
kasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannon-
koski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, 
Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, 
Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihti-
pudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viita-
saari ja Äänekoski).   
 
Kriisikeskus Mobile on avoinna 24 h/vrk:ssa. 
Mobileen voi ottaa yhteyttä kriisiavuntarvitsija 
itse, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot 

puhelinnumeroon 044 7888 470. Kriisikes-
kuksessa työtä ovat kriisi- ja perheväkivalta-
työ. Kriisikeskus Mobileen voi olla yhteydes-
sä,  

• kun on kokenut jotakin järkyttävää,  

• on kokenut menetyksen,  

• on kokenut väkivaltaa tai  

• on käyttäytynyt väkivaltaisesti,  

• elämä on kriisissä tai  

• kohtaa työssään asiakkaita, jotka ovat 
kokeneet kriisin ja haluaa konsultoida 
ja/tai ohjata asiakkaita kriisityöhön.  

 
Kriisikeskus Mobilessa toimii Keski-Suomen 
maakunnan kuntien rikosuhripäivystyksen 
(RIKU:n) palvelupiste. RIKU:n tehtävänä on 
parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja 
rikosasian todistajan asemaa mm. tuottamalla 
matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalvelui-
ta. Palvelupisteestä voi kysyä myös henkilö-
kohtaista RIKU-tukihenkilöä, jonka kanssa voi 
keskustella kokemastaan sekä, joka on tarvit-
taessa asiakkaan henkisenä tukena rikosasi-
an käsittelyn eri vaiheissa esim. poliisilaitok-
sella, oikeusapu- ja asianajotoimistossa, oi-
keudenkäynnissä. 
 
Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 15 työn-
tekijää ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun 
palvelupisteen toiminnanohjaaja. Työnteki-
jämme ovat koulutukseltaan sosiaali- ja/tai 
terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kriisityön 
toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön 
koulutettuja vapaaehtoisia, joista osa toimii 
RIKU-tukihenkilöinä.  
 
UUTISKIRJE 
Tutustu ja tilaa 4 kertaa vuodessa ilmestyvä 
uutiskirjeemme nettisivuilta Tilastot ja uutiskir-
jeet – kohdasta tai:  
https://kriisikeskusmobile.fi/uutiskirjeet-ja-
tilas-
tot/?fbclid=IwAR2ZqJYhASE5Gp4oLgSA2O-
qendMEkxDlyNjFKPA5EEUnjG3gYwdFe3B-
5I 
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KRIISIKESKUS MOBILEN TILASTOT 1.1.–
30.9.2020 

Kriisikeskus Mobilessa oli tammi-syyskuun 
aikana tilastoituja yhteydenottoja yhteensä 
10636. Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina 
syinä asiakastilanteissa olivat 1.1.-30.9.2020 

• traumaattiset kriisit (3547 mm. kuolema, 
läheisen itsemurha, onnettomuus), 

• elämän kriisit (2340 tilanteessa mm. krii-
siytynyt perhetilanne, erotilanne, sairaus),  

• mielenterveyteen liittyvät syyt (1616),  

• väkivaltaan (886),  

• rikokseen (335),  

• päihteisiin ja riippuvuuksiin (224) ja  

• lastensuojeluun (179). 
 
Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat pääosin 
puhelimitse (92,7 %). Asiakaskäyntejä Mobi-
leen on tammi-syyskuun aikana ollut yhteen-
sä 792 kpl. Koti- ja laitoskäyntejä Mobilen 
kriisityöstä on tehty ko. aikana 173 kpl.  
 
Kriisi- ja RIKU-työhön koulutuksen saaneet 
vapaaehtoiset tekivät tammi-syyskuun aikana 
vapaaehtoisvuoroja 173, joiden lisäksi va-
paaehtoiset ovat tehneet myös rikosuhrituki-
henkilötyötä. Lue lisää Mobilen toiminnasta 
mm: www.kriisikeskusmobile.fi ja väkivalta-
työstä https://kriisikeskusmobile.fi/kriisityo/ 
 
Kriisikeskus Mobilessa toimii Keski-Suomen 
maakunnan kuntien rikosuhripäivystyksen 
(Riku:n) palvelupiste 050-368 0188/Lea tai 
050 336 8028/Erika 
https://kriisikeskusmobile.fi/rikosuhrityo/ 
 
Uusien vapaaehtoisten koulutushaku   
Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskus- 
työhön käynnistyy tammikuussa 2021. Lisä-
tietoja ja ilmoittautuminen vapaaehtoiskoulu-
tuksen haastatteluun viimeistään 30.11.20 
mennessä. Haastatteluun voi ilmoittautua 
https://link.webropolsurveys.com/Participation
/Public/1bfe324c-50b0-4a00-bcac-
08d31db581d5?displayId=Fin2015875 
 
 

Kriisikeskus Mobile somessa: 
Facebook: 
www.facebook.com/KriisikeskusMobile 
Instagram: kriisikeskusmobile 
Twitter: @kriisikeskusjkl 
 
SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Aika Ti 3.11.2020 klo 17.30 
Paikka  Kriisikeskus Mobile, Matarankatu 2 

D-ovi, Jyväskylä  
Asialista 
1 § Kokouksen avaus 
2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösval-

taisuus  
3 § Kokouksen järjestäytyminen  
4 § Kokouksen työjärjestys  
5 § Jäsenmaksun määrääminen vuo-

delle 2021  
6 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

Toiminnan painopisteet vuonna 
2021 ovat Kriisikeskus Mobilen 
toiminnan vahvistaminen ammatti-
taitoisena järjestölähtöisenä akuut-
tina kriisikeskuksena sekä toimin-
nan kehittäminen ja käytännön krii-
si- ja väkivaltatyön osaamisen sy-
ventäminen kriisikeskuksessa. Va-
paaehtoistoiminnassa keskitytään 
toiminnassa mukana olevien va-
paaehtoisten jatkokouluttamiseen, 
toimintaan sitouttamiseen, uusien 
vapaaehtoisten kouluttamiseen se-
kä järjestetään vapaaehtoistyötä 
tukevaa yhteisöllistä toimintaa. 

7 § Talousarvio vuodelle 2021 
8 § Hallituksen puheenjohtajan valinta 
9 § Hallituksen varapuheenjohtajan 

valinta 
10 § Hallituksen jäsenten valinta erovuo-

roisten tilalle 
11 § Tilintarkastajien ja varatilintarkasta-

jien valinta  
12 § Kokouksen päättäminen 
 

Tervetuloa!  
 
Kokoukseen osallistuminen mah-
dollista myös Teams-yhteydellä.  
Lisätiedot:  
tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi 
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