
 

  
 

 

 

 

JÄSENKIRJE 
 
Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura 
ry:ssä on 67 henkilöjäsentä ja 1 yhteisöjäsen 
(tilanne 9/2021).  
 
SYYSKOKOUS 2021 – TERVETULOA! 
 
Aika: Ti 2.11.2021 klo 17.30 
Paikka: Kriisikeskus Mobile, Mataran-
katu 2 (D-ovi), Jyväskylä  
 
Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltai-

suus 
3. Kokouksen järjestäytyminen 
4. Kokouksen työjärjestys 
5. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 

2022 
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 
7. Talousarvio vuodelle 2022 
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta 
9. Hallituksen varapuheenjohtajan va-

linta 
10. Hallituksen jäsenten valinta erovuo-

roisten tilalle 
11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien 

valinta 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Kokoukseen osallistuminen on mahdollista 
myös Teams-yhteydellä. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset kokoukseen:  
tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi 

 

TILASTOT 1.1.-31.8.2021 
  
Kriisikeskus Mobilessa oli tammi-elokuussa 
kriisi- ja väkivaltatyön yhteydenottoja 8263. 
Eniten yhteydenottoja tuli Jyväskylästä – seu-
raaviksi eniten Laukaasta, Saarijärveltä, Ää-
nekoskelta ja Jämsästä. Yhteydenottojen 
taustalla ensisijaisina syinä kriisi- ja väkivalta-
työn asiakastilanteissa olivat 
 

• traumaattiset kriisit (2453 kpl mm. läheisen 
kuolema, läheisen itsemurha, itsemurhayritys, 
onnettomuus) 
• elämän kriisit (2136 kpl mm. ero, kriisiytynyt 
perhetilanne, sairaus, yksinäisyys), 
• mielenterveyteen liittyvät syyt (1514 kpl mm. 
akuutti ahdistuneisuus, pitkäaikainen ahdistu-
neisuus, diagnosoitu sairaus) 
• väkivalta (625 mm. lähisuhdeväkivalta, väki-
vallan uhka) 
• rikos (269 mm. lähisuhdeväkivalta, seksu-
aalirikos, pahoinpitely) 
• päihteet ja riippuvuudet (172 mm. alkoholi, 
huumeet, pelit) 
• lastensuojelu (105 mm. huoli lapsesta, krii-
siytynyt perhetilanne, neuvonnan tarve). 
 
Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat pääosin 
puhelimitse. Asiakaskäyntejä kriisi- ja väkival-
tatyöhön oli tammi-elokuussa 442. Koti- ja lai-
toskäyntejä Mobilesta tehtiin 120 kpl. Vapaa-
ehtoisvuoroja kriisityöhön koulutuksen saa-
neet vapaaehtoiset tekivät tammi-touko-
kuussa 146. 
 
INFO tulevista toiminnan muutoksista 
 
Kriisikeskus Mobilen toimintaan kohdistuu su-
pistuksia tämän syksyn aikana ja vuoden 
2022 alusta. Mobilen toiminnan supistuksen 
taustalla on se, että maakunnassa tehdään 
laaja-alainen muutos lakisääteisen psykososi-
aalisen tuen järjestämiseen liittyen ja muutos-
tilanne vaikuttaa myös järjestölähtöisen kriisi-
työn järjestämiseen ja talouteen. Kuntien pää-
töksellä Keski-Suomen maakuntaan peruste-
taan kuntien yhteinen sosiaali- ja kriisipäivys-
tysyksikkö, joka tulee toimimaan 1.1.22 al-
kaen 24/7 – yksikkö tulee vastaamaan Keski-
Suomen kuntien alueella keskitetysti kiireelli-
siin sosiaalityön tarpeisiin sekä akuuttia krii-
siapua edellyttäviin äkillisiin traumaattisiin krii-
sitilanteisiin viranomaistyönä. Mobilen järjes-
tölähtöinen kriisityö tulee säilymään mata-
lan kynnyksen tukena, vaikka toimin-
taamme tuleekin muutoksia. 
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Mikä muuttuu syksyn aikana: 
Henkilöstöresurssin pienentyminen ja raken-
teelliset muutokset vaikuttavat jo kuluvan syk-
syn aikana siihen, ettei kotikäyntejä uusissa 
asiakkuuksissa enää tehdä. Lisäksi Mobilen 
toiminta supistuu siten, että jo 1.11-31.12.21 
välisenä aikana, että meidät tavoittaa ma-su 
klo 8-22 välisenä aikana. aiemman ympäri-
vuorokautisuuden sijasta. Meihin voi olla yh-
teydessä edelleen matalalla kynnyksellä elä-
män eri kriisitilanteissa puhelimitse 044 7888 
470, pop up chatin kautta tai tulemalla paikan 
päälle (Matarankatu 2 D, 40100 Jyväskylä). 
 
Mikä muuttuu 1.1.22 alkaen: 
Toiminta-aikamme rajautuu maanantaista 
torstaihin klo 8-20 sekä perjantaihin klo 8-17 
aiemman ympärivuorokautisen toiminnan si-
jaan. Kriisikeskuksessa tulee työskentele-
mään seitsemän työntekijää aiemman 14 
työntekijän sijaan. 
 
Mikä säilyy 1.1.22 alkaen: 
Toimimme edelleen matalalla kynnyksellä ja 
järjestölähtöisesti. Kuntalaiset voivat ottaa 
meihin yhteyttä elämän eri kriisitilanteissa pu-
helimitse, pop up chatin kautta sekä asioi-
malla kasvokkain kriisikeskuksen tiloissa – 
toivomme puhelinyhteydenottoa ennen kas-
vokkaista asiointia. Myös väkivaltatyön yksilö-
työt niin väkivaltaa kokeneiden kuin väkival-
taisesti käyttäytyneiden kanssa jatkuvat. Sa-
moin yhdistyksemme vapaaehtoistyö kriisi-
keskuksessa jatkuu; ammatillisten kriisityön-
tekijöiden työpareina tulee jatkossakin työs-
kentelemään toimintaamme koulutettuja va-
paaehtoisia työntekijöitä – näin mahdollistuu 
edelleen merkityksellinen kansalaistoiminta 
osana järjestötyötä. Uusien vapaaehtoiskou-
lutettavien haku käynnistetään tammikuussa 
2022 ja koulutus aloitetaan syksyllä. 
 
Teemme myös tulevaisuudessa monipuolista 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä kehi-
tämme toimintaamme ja osallistumme aktiivi-
sesti mm. kunta- ja järjestöyhteistyöhön. Jat-
kamme työtämme osana muuta verkostoa. 

KIITOS   
 
Jyväskylän seudun mielenterveysseura kiittää 
kesän 2021 aikaisesta aktiivisesta kansalais-
vaikuttamisesta, kun lukuisat henkilöt ja tahot 
osallistuivat mm.kansalaisadressiin ja kunta-
laisaloitteeseen Kriisikeskus Mobilen toimin-
nan säilyttämisen puolesta. Kiitos tuesta ja 
viesteistä, joita Mobileen saimme ja saamme 
edelleenkin tämän muutoksen keskellä. 
 
Kriisikeskus Mobileen voi olla yhteydessä,  
• kun elämä on kriisissä,  
• on kokenut väkivaltaa tai  
• on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai 
• on huolissaan läheisestään tai kohtaa työs-
sään 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 neuvontapalve-
luita. Palvelupisteestä voi kysyä myös henki-
lökohtaista RIKU-tukihenkilöä, jonka kanssa 
voi keskustella kokemastaan sekä, joka on 
tarvittaessa asiakkaan henkisenä tukena ri-
kosasian käsittelyn eri vaiheissa esim. poliisi-
laitoksella, oikeusapu- ja asianajotoimistossa, 
oikeudenkäynnissä. 
 
UUTISKIRJE tutustu ja tilaa uutiskirje nettisi-
vuilta: www.kriisikeskusmobile.fi/uutiskirjeet-
ja-tilastot/  
 
Lisätiedot kriisi- ja väkivaltatyöstä: www.krii-
sikeskusmobile.fi sekä Rikosuhripäivystys-
työstä: www.riku.fi 
 
Kriisikeskus Mobile somessa: 
www.facebook.com/KriisikeskusMobile 
www.instagram.com/kriisikeskusmobile/ 
http://twitter.com/kriisikeskusjkl 
@kriisikeskusjkl 
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