JÄSENKIRJE
Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:ssä on
71 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen (tilanne
2/2021).

KEVÄTKOKOUS 2021 – TERVETULOA!
Aika:
Ti 23.3.2021 klo 17.30
Paikka:
Kriisikeskus Mobile, Matarankatu 2 (D-ovi), Jyväskylä
Asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen työjärjestys
5. Toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto 2020
6. Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen
ja tili – ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Kokoukseen osallistuminen Teamsyhteydellä koronatilanteen vuoksi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset kokoukseen:
tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi
VUODESTA 2020
Toimintavuosi 2020 oli Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n 40 ja yhdistyksen toiminta
keskittyi Kriisikeskus Mobilen toimintaan sekä
vapaaehtoistoiminnan mahdollistamiseen osana
kriisikeskuksen toimintaa. Toimintavuosi 2020 oli
Kriisikeskus Mobilen toiminnan kahdeskymmenesviides - 25-vuotisjuhlia vietettiin Avoimin ovin
Kriisikeskus Mobilen uusissa toimitiloissa Matarankatu 2, jonne muutettiin 11.8.2020. Asemakatu
2 toimitiloja korvaavia tiloja oli kartoitettu melkein
kolmen vuoden ajan mm. tilojen sisäilman sekä
tilojen ahtauden vuoksi.

Vuoden 2020 ajan kriisikeskuksessa työskenteli
15 työntekijää, joista 13 työntekijää oli JSMS ry:n
ja kaksi Jyväskylän kaupungin työntekijää. Lisäksi
Kriisikeskus Mobilen tiloissa toimi neljättä vuotta
rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupiste,
jossa työskenteli kaksi toiminnanohjaajaa.
Toiminta-alueena on koko Keski-Suomi (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski,
Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi,
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia,
Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski) Asukaspohja on yli 274 700. Kriisikeskuksen toimintaa
olivat kriisi- ja väkivaltatyö sekä kansalaistoiminnan eli vapaaehtoistyön mahdollistaminen osana
toimintaa.
Pääosa asiakkaiden kontakteista Mobilessa
vuonna 2020 oli puhelinkriisityötä. Käyntejä Mobileen tehtiin yhteensä 1088 – käynneissä Mobileen
oli 30,4 % vähemmän kuin vuoteen 2019 verrattuna, jossa on nähtävissä ns. koronavuoden vaikutus kasvokkaisen työn osuuteen. Koti- ja laitoskäyntejä kriisityöstä tehtiin vuonna 2020 203 kpl –
myös koti- ja laitoskäynneissä oli 30,8 % vähennys aiempaan vuoteen ja osittain kasvokkaisen
työn vähentymisen taustalla vaikutti koronapandemiatilanne ja eri terveysturvallisuuteen liittyvät
rajoitustoimet. Vapaaehtoisvuoroja kriisityöhön
koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tekivät vuoden aikana 217 sekä lisäksi osa vapaaehtoisista
toimi rikosuhripäivystyksessä tukihenkilöinä.
Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä ovat
traumaattiset kriisit (4573), elämän kriisit (3150
kpl), mielenterveyteen liittyvät syyt (2210), väkivaltaan (1263), rikokseen (445) ja päihteisiin ja riippuvuuksiin (280) sekä lastensuojeluun (232) liittyneet syyt.
Väkivaltatyön yksilötyössä työskenneltiin väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaisesti käyttäytyneiden
kanssa. Yksilötyössä työntekijöinä vuoden 2020
aikana olivat Liisa Jaakonaho, Hanna Thitz ja
Jouni Paananen. Väkivaltaa kokeneiden yksilötyössä asiakkaita oli 96, joista 90 oli naisia ja kuusi miehiä. Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyössä asiakkaita oli 48, joista 47 oli miehiä ja yksi
nainen. Paritapaamisia vuonna 2020 oli neljä.
Väkivaltaa kokeneiden yksilötyössä oli 19 asiakasta enemmän kuin vuonna 2019, väkivaltaa

käyttäneiden työskentelyssä asiakkaiden määrä ei
ollut muuttunut. Vuonna 2020 järjestettiin yksi
väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmä Kriisikeskus
Mobilessa. Vaihtoehto väkivallalle -ryhmiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella osallistui
17 henkilöä vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020
ryhmissä aloitti 9 uutta henkilöä. Ryhmän lopetti
puolestaan 6 henkilöä. Ryhmätapaamisia 13 oli
keväällä 2020. Ryhmät keskeytettiin maaliskuussa
pandemiasta johtuvan kokoontumisrajoitusten
takia. Ryhmät jatkuivat syksyllä etäyhteydellä.
Syksyllä oli 21 tapaamista. Ryhmäkäyntejä oli
yhteensä 99. Vuoden 2020 aikana toinen ryhmistä
kokoontui kerran viikossa ja toinen ryhmä kokoontui joka toinen viikko.
Vapaaehtoistyöntekijöitä oli 19 henkilöä – uusien
vapaaehtoisten koulutus järjestettiin tammimaaliskuussa 2020. Vapaaehtoiset tekivät vapaavalintaisesti pääsääntöisesti kolmen viikon aikana
yhden neljästä kuuteen tuntiin kestäneen työvuoron aamu-, ilta- tai välivuorossa. Vapaaehtoiset
tekivät vuonna 2020 vuoroja yhteensä 217 kpl.
Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen asiakastilanteita oli vuonna 2020 1 248. Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen
asiakastilanteissa vuonna 2020 painottuivat mm.
seksuaalirikokset ja seksuaalinen hyväksikäyttö
(257), lähisuhdeväkivalta (223), pahoinpitelyt
(127), rikosprosessiin liittyneet asiat (122), uhkailu/häirintä (78) sekä henkirikos (22) ja tapon yritys
(22). Yhteydenotot tulevat RIKUun pääosin asiakkailta itseltään – muita yhteydenottotahoja ovat
mm. poliisi, ensi- ja turvakoti, kriisi- ja väkivaltatyö,
sovittelutoimisto, sosiaalityö, terveydenhuolto ja
muu rikosuhripäivystys. Ensisijaiset yhteydenotot
RIKUun tapahtuivat pääosin puhelimitse 73,4 %.
RIKUn toimistolle (Matarankatu 2) sovittuja asiakaskäyntejä oli vuoden 2020 aikana yhteensä 201
kpl. Laitos- ja kotikäyntejä rikosuhripäivystyksestä
tehtiin vuoden 2020 aikana 221 kpl. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilöinä työskenteli vuoden
2020 aikana 9 rikosuhripäivystyksen tukihenkilökoulutuksen käynyttä henkilöä. Toiminnanohjaajat
Lea Manninen ja Erika Ceesay sekä tukihenkilöt
tukivat 248 tukisuhteen kautta eri rikosten uhreja
vuoden 2020 aikana.
Kriisikeskus Mobilesta tiedotettiin ja toiminnasta
kerrottiin eri yhteistyötahoja erillisillä ”Mobileinfoilla” 29 tilaisuudessa toimintaa sekä kriisityötä

esitellen – Rikosuhripäivystyksen toimintaan liittyviä infoja oli vuoden 2020 aikana kaksi. Kriisi-,
väkivalta- ja rikosuhripäivystys-työn infojen lisäksi
Mobilesta osallistuttiin vuoden 2020 aikana yli 170
verkostotapaamiseen, kokoukseen, webinaariin
tai muuhun eri tilaisuuteen. Edellä mainittujen
lisäksi kriisikeskuksen työntekijät toimivat kouluttajina erilaisissa koulutustilaisuuksissa 16 kertaa
ja rikosuhri-päivystyksen työntekijät neljä kertaa
vuoden 2020 aikana. Suurin osa infoista, koulutuksista ja verkostotapaamisista sekä kokouksista toteutui vuonna 2020 etäyhteyksin
koronatilanteen vuoksi.
Kriisikeskus Mobilen kriisi- ja väkivaltatyössä puhelinauttamisen (044 7888 470/24 h), Mobilen
tiloissa tapahtuvien asiakastapaamisten sekä kotija laitoskäyntien lisäksi myös mahdollisuus pop up
chat -kriisityöhön sekä verkkoauttamiseen joko
ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Rikosuhripäivystyksen Jyväseudun palvelupiste:
https://kriisikeskusmobile.fi/rikosuhrityo/
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