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Hei mielenterveysseuran jäsen!  
Tässä hieman kuulumisia Pohjois-Karjalan mielenterveysseuran ja kriisikeskuksen keväästä. Takana on vuosi 
2017, joka oli Pohjois-Karjalan kriisikeskuksella kaikkien aikojen toiminnallisesti aktiivisin vuosi. 
Kriisikeskuksen asiakaskäyntimäärät nousivat yli 30%, erityistä kasvua oli Joensuun ympäristökuntien 
osalta. ESR-rahoitteisen KAKE- hankerahoituksen turvin toteutimme 9 vertaisryhmää sadalle joensuulaiselle 
sosiaalisen jännittämisen-, stressin- ja suuttumisen hallinnan teemoilla. Videovälitteisen kriisiavun projekti 
jatkoi Pohjois-Karjalan alueella videovälitteisen työskentelyn tunnetuksi tekemistä. Kaiken ohella 
toiminnassamme oli aiempien vuosien tapaan innokkaita ja aktiivisia vapaaehtoisia vastailemassa 
valtakunnalliseen kriisipuhelimeen.  
  
Vuosi oli toiminnallisesti antoisa ja samalla haastava. Työvoimaresurssit eivät kasvaneet edellisvuosista ja 
ajoittain ruuhkautuva työmäärä lisäsi myös työntekijöiden kuormitusta. Huolestuttavana piirteenä 
huomattiin osan pohjoiskarjalaisista kunnista jättäytyneen kriisikeskuksen taloudellisesta tukemisesta, 
vaikka lähes kaikkien kuntien asiakasmäärät olivat nousseet selkeästi aiemmista vuosista.  
  
Päärahoittajamme Veikkaus ja siellä avustuksia jakava STEA oli kuitenkin huomioinut 
kriisikeskustoimintamme tuloksellisuutta ja saimme vuosittaiseen Ak-avustukseemme selkeän korotuksen. 
Tämä mahdollistaa kriisikeskuksen toimistotyöntekijän vakinaistamisen. Tällä hetkellä Mehtosen Tiina 
helpottaa toiminnanjohtajan toimistotyötä ja tukee kriisityöntekijöiden ja vapaaehtoisten työtä hoitamalla 
asiakasajanvarausta sekä koordinoimalla vapaaehtoisten puhelinpäivystystä. Ajanvarausaikaa olemme 
pidentäneet arkisin klo 10-14 välille. Kriisityöntekijöinä allekirjoittaneen lisäksi toimivat Mervi Rytkönen 
entiseen tapaan sekä Tuula Poutiainen, nyt kokoaikaisena kriisityöntekijänä.  
  
Kuluva kevät on asiakkaiden suhteen ollut vilkasta, mutta toistaiseksi suurilta ruuhkilta ollaan vältytty. 
Koetamme täällä olla vaikuttamassa siihen, että pohjoiskarjalaiset kunnat ymmärtäisivät 
päätöksenteossaan oikea-aikaisen kriisiavun merkitystä ja olisivat jatkossakin tukemassa kriisiavun 
järjestymistä kuntalaisilleen. Tämän vuoden puolella olemme jo sopineet Joensuun ja Outokummun kanssa 
kumppanuudesta vuoden 2019 loppuun saakka, muiden kuntien kanssa neuvottelut ovat vielä kesken.   
  
Pyrimme olemaan myös vaikuttamassa mahdolliseen maakuntauudistukseen siten, että meidän kaltaista, 
usean kunnan alueella tapahtuvaa järjestötoimintaa voitaisiin avustaa maakunnan tasolta vuodesta 2020 
alkaen. Tällöin välttyisimme kuntakohtaisilta avustusongelmilta ja varmistaisimme tasa-arvoisempaa 
kohtelua pohjoiskarjalaisille kriisiasiakkaille, jotka eivät voi tehokkaasti vaikuttaa kotikuntiensa päätöksiin. 
Tämä rahoitusmahdollisuus kokonaisuudessaan selvinnee kuluvan vuoden aikana.  
  
Kriisikeskus muuttaa! Toukokuun lopulla kriisikeskus on muuttamassa toimitilojaan. Onneksi emme muuta 
kauas, toiminnan kannalta paremmat tilat löytyivät viereisestä rapusta. Uusi osoitteemme on 1.6. alkaen 
Siltakatu 14 A 11.  
  
Hyvää kevättä! Muista nauttia auringosta!  
  
Kimmo Räty  
toiminnanjohtaja  
  
P.S. Käythän katselemassa uutisia ja mielenhyvinvoinnin vinkkejä facebook-sivuillamme! 


