
 

                          

 
UUSI BRÄNDI SOMESSA 4.2. JA REVANSSISSA 14.2. 
 
Maanantaina 4.2. liiton somekanaviin, Facebookiin, Facebookin yhdistysuutisiin, Twitteriin ja Instagramiin, 
vaihdetaan uuden brändin mukaiset profiilikuvat, taustakuvat ja kuvaustekstit. Samalla esitellään 
animaationa uusi logomme, joka tiivistää liiton ikiaikaisen ydinajatuksen. Ystävänpäivänä 14.2. ilmestyy 
ensimmäinen Revanssi brändinmukaiseksi uusitulla ilmeellä ja uudessa koossa. Myös lehden sisältörakenne 
muuttuu hieman.  
 
Uudistetun brändin suurempi verkkolanseeraus tapahtuu 5.3., jolloin uusi verkkopalvelumme www.mtkl.fi 
avautuu ja vanha mtkl.fi-sivusto poistuu käytöstä. Jäsenlogon versiot sähköiseen ja printtikäyttöön ovat 
työn alla, ja kun ne valmistuvat, tulee yhdistyksille luvattu pieni brändipaketti. 

HENKILÖSTÖUUTISIA LIITOSTA 

Talven pakkasten ja lumimyrskyjen pauhatessa myös Mielenterveyden keskusliiton toimistolla puhaltavat 
muutosten tuulet. Kehitysjohtaja Heini Kapanen siirtyi toimivapaalle 1.1.2019  ja hänen sijaisenaan aloittaa 
tänään VTT Janne Jalava. Janne on entinen RAY:n seurantapäällikkö ja ennen sitä työskennellyt 
Kuntoutussäätiöllä. Viestintäpäällikkö Sirkku Immonen jää tänään opintovapaalle ja hänen sijaisenaan 
aloittaa myös tänään Henna-Riikka Myrskylä. Jannen ja Henna-Riikan yhteystiedot löydät täältä. 

JOS SUN KÄSI MURTUU, JOS SUN MIELI MURTUU -SEMINAARIT  

Kevään aikana liitto järjestää yhteistyössä mielenterveysyhdistysten kanssa kaksi seminaaria, joissa 
käsitellään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Kajaanin seminaari pidetään 26.3. ja Kokkolan 25.4.  
Verkkokurssien myötä kasvaa myös verkossa toimivien vertaisohjaajien tarve. 21.3. alkaa ensimmäinen 
verkkovertsikoiden koulutus: Sinustako verkko-ohjaaja? Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat itse 
kokeneet mielenterveyden ongelmia ja haluavat tuoda toisille tukea ja toivoa sekä liikkuvat luontevasti 
verkkomaailmassa. Lisätietoja ja haku täältä. 
 
Muista seurata liiton kursseja ja tapahtumia yhdistysten kevätkalenterista, kurssikalenterista ja Uusi alku -
kurssioppaasta. Yhdistysten luottamusjohdolle on tarjolla järjestöpäivät maaliskuussa Seinäjoella, 
Kontiolahdessa ja Oulussa. Ytyä yhdistykseen -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään Tampereella 
toukokuussa. 

TUKEA TUPAKOINNIN LOPETTAMISEEN -KOULUTUKSET 

Haluatko perustaa savuttomuusryhmän? Nyt saat tukea ryhmän ohjaamiseen, kun osallistut Filha ry:n 
vertaisohjaajakoulutukseen. Koulutus antaa valmiudet toimia tupakoinnin lopettamiseen tähtäävien 
ryhmien ohjaajina ja vertaistukijana. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana syvennytään mm. 
nikotiiniriippuvuuteen, eri korvaushoitovaihtoehtoihin sekä elintapojen merkitykseen tupakoinnin 
lopetettaessa. Koulutus on maksuton ja pitkämatkalaisille korvataan matka- ja majoituskulut.  

https://www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/?ref=bookmarks
https://twitter.com/MTKL_fi
https://www.instagram.com/mielenterveydenkl/
http://mtkl.fi/julkaisut/revanssi/
http://www.mtkl.fi/
http://mtkl.fi/yhteystiedot/
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2524
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2525
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2533
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2016/07/MTKL-yhdistysten-kev%C3%A4tkalenteri-2019.pdf
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2019/01/MTKL-kurssiopas-2019-kev%C3%A4t.pdf
http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2019/01/MTKL-kurssiopas-2019-kev%C3%A4t.pdf
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2645
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2646
https://kurssikalenteri.mtkl.fi/EiSopeKuntoutuskurssinTiedot.aspx?id=2647


 
Tulevat koulutukset: Kotka 5.−6.3., Helsinki 18.−19.3. ja Joensuu 27.−28.3. Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
Filhan koulutuskalenterista. 

TEILLEKÖ VUODEN POMPPU 2019? 

Onko tiedossasi yhdistys, joka ansaitsisi Vuoden Pomppu 2019 -palkinnon? Yhdistys, joka on kehittänyt 
uusia toimintoja tai hankkeita? Yhdistys, joka on kasvanut omalla paikkakunnallaan tai tehnyt jotain muuta, 
joka ansaitsisi voittaa vuoden mielenterveysyhdistyspalkinnon?  
 
Palkinto on jaossa nyt kuudetta kertaa Kujjeita ja kilipaeluja Kulttuuri- ja yleisurheilupäivien avajaisissa 
23.8.2019 Vesileppiksessä Leppävirralla. Ehdotuksen voit tehdä verkossa tästä. 
 

YHDISTYSKIEMUROITA ILMASSA? SOITA JA KYSY 
 
Askarruttaako jokin yhdistystoimintaan liittyvä asia? Haluatko tietää mitä kuluja korvataan, jos osallistut 
yhdistyskoulutuksiin? Ei hätää, nyt voit soittaa ja kysyä yhdistysten palvelupuhelimesta 050 339 4971. 
Puhelin päivystää maanantaisin klo 9-16. 
 

HYVÄN MIELEN TALVIALE: HAJAMIELISEN ALLAKKA JA MUITA TUOTTEITA 
EDULLISESTI 
 
Kurkkaa Tunne & Mielen Holvi-kauppaan, josta voit nyt ostaa vuosikalenteri Hajamielisen allakan ja muita 
tuotteita edulliseen tarjoushintaan! Myynnissä on esimerkiksi kuvataiteilija, kuvittaja Kikka Nyrénin 
postikortteja, jotka sopivat tuotteiksi vaikkapa yhdistysten varainhankintaan. Verkkokaupan löydät tästä. 
 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 1.3.2019 

Lue uusin Revanssi -lehti tästä. 

Seuraa meitä somessa! Tykkää MTKl yhdistysuutisten facebook-sivusta, niin saat tuoreimmat tiedot 
yhdistyskentältä!  

 
 
 

http://www.filha.fi/fi/koulutuskalenteri/upcoming
http://mtkl.fi/palvelut/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/
http://mtkl.fi/yhdistysnetti/ansiomerkit-ja-palkinnot/vuoden-mielenterveysyhdistys-eli-vuoden-pomppu/
https://holvi.com/shop/tunnejamieli/
http://mtkl.fi/julkaisut/revanssi/
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto/
https://twitter.com/MTKL_fi
https://www.instagram.com/mielenterveydenkl/
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/?ref=bookmarks

