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Hei mielenterveysseuran jäsen! 
 
Syksyiset terveiset täältä yhdistykseltä ja kriisikeskukselta! 
 
 
Kriisityön tilanne kriisikeskuksella on ollut vuoden aikana hitusen rauhallisempi verrattuna kahteen 
edelliseen, melko ruuhkaisaankin vuoteen. Ajanvarausta olemme pystyneet pitämään avoinna kahta 
ajanvaraussulkua lukuun ottamatta, joista toinen on käynnissä parasta aikaa. 
 
Koulukiusaaminen on ollut tapetilla tasaisesti, mutta erityisesti tänä syksynä. Kouluissa asian suhteen 
tehdään jo enemmän töitä kuin aiemmin. Siitä huolimatta julkisuuteen kantautuu ikäviä tarinoita ja 
nuorten vaikeuksia. Some-aikakausi on tuonut asiaan aivan uuden väylän, joka pahimmillaan mahdollistaa 
kiusaamisen paisumista ja jatkumista koulupäivän ulkopuolellakin, myöhäiseen yöhön saakka. Myös 
nuorten kasvavat mielenterveysongelmat ja hoitoportaan rajalliset mahdollisuudet auttaa ovat nousseet 
keskusteluun. 
 
Olemme tarttuneet tähän ilmiöön nostamalla nuorille suunnatun kriisiavun ja mielenterveystietouden 
yhdeksi ensi vuoden päätavoitteista. Hommaan lähdetään jo tämän vuoden puolella. Pohjoiskarjalaisille 
yläkouluille tullaan toteuttamaan kiusaamisen ja mielenterveysongelmien infokiertue marras - joulukuun 
vaihteessa. Allekirjoittanut lähteen aiheesta juttelemaan koululuokille ja vanhempainiltoihin yhdessä 
Joensuun kaupungin ja poliisilaitoksen Ankkuriryhmän erityisnuorisotyöntekijä Jarkko Riikosen kanssa. 
Tarkoituksena on puhua kiusaamisesta ja tunteiden hallinnasta ja antaa vinkkejä seurusteluun, 
jännittämiseen, masennuksen ehkäisyyn sekä avun hakemiseen. Kiertue jatkuu näillä näkymin ensi vuoden 
puolella. 
 
Videovälitteisen kriisityön hanke loppuu vuoden lopussa. Hanke on tuonut paitsi asiakastyön välineen, 
myös kehittämisprojektin viiden itäsuomalaisen kriisikeskuksen välille. Ensi vuoden puolella kehitämme 
yhdessä Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan ja Lappeenrannan kanssa yhteistä etävastaanottoa, jossa asiakas 
voi olla yhteydessä kriisityöntekijään eri paikkakunnalta. Yhteistyötä tehdään myös etävertaisryhmien 
ohjaamisessa. Näin kriisikeskuksien rajat alkavat pikkuhiljaa vähentyä. 
 
Kuntarahoituksen osalta on ollut miellyttävää huomata, että pohjoiskarjalaiset kunnat ovat tulleet takaisin 
avustamaan kriisikeskuksen toimintaa. Tällä hetkellä vain Ilomantsi ja Juuka ovat jättäytyneet avustamisen 
ulkopuolelle. Tästä takaisin paluusta voimme kiittää osaltaan myös meidän aktiivisia jäseniämme, jotka ovat 
kiitettävästi olleet myötävaikuttamassa avustuksien saamisessa omissa kunnissaan. Hienoa!! 
Maakunnallisen rahoituksen etsiminen jatkuu edelleen, jahka tulevat uudistukset pääsevät jälleen kunnolla 
käyntiin. 
 
Kiitos että olet yhdistyksen jäsenenä tukemassa toimintaamme! Tukesi on meille tärkeää ja myös niille, 
jotka elämässään tarvitsevat apua kriiseihin. Niin, emmeköhän me kaikki välillä sitä tarvitse, sitä apua. 
 
Hyvää syksyä! 
 
Kimmo Räty 
toiminnanjohtaja 
 


