
 

                          

 
IDEOITA JA EVÄITÄ VAIKUTTAMISEEN 
 
Mielenterveyspooli järjestää jäsenjärjestöjen valtakunnallisille ja paikallisille toimijoille 
vaikuttamiskoulutuksen Tampereella, Turussa ja Kuopiossa.  Koulutus antaa eväitä vaikuttamiseen 
mielenterveyden puolesta eduskuntavaalien 2019 alla alan huippuasiantuntijoilta.  
 
Koulutuksessa kuulet lisää Mielenterveyspoolin vaikuttamistyöstä sekä terapiatakuu-
kansalaisaloitekampanjasta. Koulutukseen ei tarvita ennakkotietoja tai osaamista vaikuttamistyöstä. 
 
Koulutuksen matkakulut korvataan edullisimmalla julkisella kulkuvälineellä niille osallistujille, joille oma 
järjestö ei voi korvata matkakuluja. Ilmoitathan asiasta jo ilmoituslomakkeessa. Järjestämme koulutuksen 
aikana kahvitauon ja pientä tarjoilua. Koulutukset tulevat saataville nettiin myös videona. Katso esittely 
video tästä. Lisätietoa: Alviina Alametsä, alviina.alametsa@mielenterveysseura.fi. 
  

HAE SIVIKSEN TUKEA KOULUTUKSIIN 
 
Nyt eli 15.2. saakka voit hakea opintokeskus Siviksen taloudellista tukea koulutuksen järjestämiseen. Lue 
lisää opintojaksoista tästä. 
 
Tukeen vaikuttavat opetustuntien määrä ja opintojakson kaikki kulut. Taloudellinen tuki on 55 % 
opintojakson kuluista, kuitenkin enintään 21,5 euroa/opetustunti. Jos opintojakson kuluja katetaan muulla 
julkisella tuella, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %. Hae tukea täyttämällä lomake tästä. Palauta 
lomake: Silja Lepistö, silja.lepisto@mtkl.fi. 15.2. jälkeen vapaita tunteja voi kysyä yhdistyskoordinaattori 
Helena Koskelo-Suomelta, helena.koskelo-suomi@mtkl.fi.  
 
Vertaisopintoryhmät toteutetaan myös yhteistyössä Siviksen kanssa, ja niiden taloudellinen tuki on 
enintään 3 euroa/oppitunti. Lue lisää vertaisopintoryhmistä tästä.  

IDEAT LIIKKEELLE -KOULUTUS 

Kaipaako liikuntatoimintanne herättelyä tai uusia tuulia ja ideoita? Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa 
jäsenyhdistyksille uutta liikunnan tilauskoulutusta. Ota yhteyttä oman alueesi muihin liiton 
jäsenyhdistyksiin ja tilatkaa yhdessä alueellenne Ideat liikkeelle - koulutus. Koulutus järjestetään, kun 
osallistujia on vähintään kymmenen vähintään kolmesta jäsenyhdistyksestä. Koulutus kestää 6 tuntia ja on 
osallistujille maksuton. Ota yhteyttä liikuntasihteeri Kati Rantoseen ja sovi ajankohdasta hyvissä ajoin 
etukäteen: kati.rantonen@mtkl.fi , 046 920 6427. 

VAALIKERÄYSILMOITUS OMAAN LEHTEEN 
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Huhtikuun eduskuntavaalien ja toukokuun europarlamenttivaalien yhteydessä järjestetään perinteisesti 
Pieni ele -keräys. Kevään keräyksissä mukana on myös noin 60 liiton jäsenyhdistystä.  
 
Mukana oleville yhdistyksille on tarjolla valmis, maksuton lehtimainos. Toivottavasti sille löytyy tilaa 
lehdessänne kevään aikana! Jos haluat mainokseen oman logonne, kysy siitä keräyksen uudelta 
yhteyshenkilöltä Erika Mäntylältä: erika.mantyla@pieniele.fi, 0400 887 114. 
 
Voitte myös tulostaa mainosta ja jakaa sitä eteenpäin. Löydät mainoksen tästä. 

TILAA VALOKUVANÄYTTELY YHDISTYKSEESI 

Yhdistykset voivat tilata uunituoreen valokuvanäyttelyn, joka oli esillä Mielenterveysmessuilla 2018. 
Valokuvat ovat Elämäni kuvat- kurssilaisten 2017 Seinäjoella ja 2018 Turun Ruissalossa ottamia. Teemoina 
olivat ”Minäkuva”, ”Unelmat” ja ”Arjen voimavarat”. 
 
Valokuvia on 40 kpl ja ne ovat pahvisissa kehyksissä ja kooltaan 40 cm x 50 cm. Näyttelykiertue alkoi 
Karjaalta Kaippari ry:n 25-vuotisjuhlista, ja valokuvat ovat esillä Karjaan Bio Pallaksessa 31.1.2019 asti. 
 
Tauluja voi laittaa esille niin paljon kuin kuhunkin yhdistyksen tilaan tai muuhun näyttelytilaan mahtuu. 
Liiton kulttuurivastaava Wille Härkönen auttaa näyttelyn suunnittelussa ja ripustuksessa, ja häneltä voit 
myös näyttelyn tilata: wille.harkonen@mtkl.fi. 

EU:N RUOKA-APUHAKU 2020 AVAUTUU MAALISKUUSSA 

EU:n ruoka-avun toimituksia hallinnoiva Maaseutuvirasto on muuttunut 1.1.2019 lähtien Ruokavirastoksi 
(www.ruokavirasto.fi). Tämän kevään jakelu alkaa maaliskuun puolivälissä ja viimeiset toimitukset jaetaan 
kesäkuun alkuun mennessä. Elintarvikevalikoima säilyy muuten samana, vain juustopastan tilalle on tulossa 
perunasosejauhe.  
 
Jos sinua kiinnostaa ensi vuoden EU-ruokajakelu, hakupäätöksen tekemisen aika yhdistyksessä on käsillä. 
Tiedotamme hausta maaliskuun jäsenkirjeessä. Marttaliitto on julkaisemassa keväällä reseptivihkon, joiden 
ohjeissa on käytetty jakelutuotteita. Lähemmin tietoa tulossa tästäkin, kun julkaisu ilmestyy. 

JOHAN NYT ON MARKKINAT JA ILTAMAT: VARAA PAIKKASI! 

Kujjeita ja kilipaeluja -tapahtuma eli kulttuuri- ja yleisurheilupäivät 23.-25.8.2019 järjestetään 
Vesileppiksessä Leppävirralla. Alustavan ohjelman löydät verkosta ja Revanssista 1/2019, (ilm. 14.2.).  
 
Etukäteen tiedoksi: perjantai-iltapäivänä ollaan liikkeellä savolaisella markkinameiningillä. Liiton 
jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus varata ilmaiseksi markkina-alueelta (Vesileppis Areena) myynti- tai 
esittelypöytä yhdistyksessä valmistetuille tuotteille. Myyntipöytien varaus aukeaa verkossa 13.5.2019 ja 
päättyy jo 7.6.2019.  
 
Perjantai-iltana järjestetään Vesileppis Areenalla klo 19 Savolaiset iltamat. Jäsenyhdistykset ovat 
tervetulleita esittämään pienimuotoisia teatteriesityksiä (max 10 min.). Ennakkoilmoittautuminen on 
välttämätön ja sitova.  Teatteriesitysten ilmoittautuminen aukeaa verkossa 13.5.2019 ja päättyy 
jo 7.6.2019.  
 
Tervetuloa esittäytymään liiton suurimpaan vuosittaiseen jäsentapahtumaan! 
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SEURAA KEVÄÄN KURSSEJA JA TAPAHTUMIA 

Muista seurata liiton kursseja ja tapahtumia yhdistysten kevätkalenterista, kurssikalenterista ja Uusi alku -
kurssioppaasta. Yhdistyksille on tarjolla järjestöpäivät maaliskuussa Seinäjoella, Joensuussa ja Oulussa. Ytyä 
yhdistykseen -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään Tampereella toukokuussa. 
 

VARMISTA TIEDONKULKU: PÄIVITÄ YHDISTYKSESI TIEDOT 
 
Vielä muistuttaisimme: varmistaaksesi tiedonkulun yhdistyksessäsi, ilmoita ajantasaiset tiedot yhdistyksen 
luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Muista myös ilmoittaa tietojen muutoksista meille välittömästi! 
Helpoimmin päivitys onnistuu tästä ja sähköinen lomake löytyy myös yhdistysnetistä. Jos käytät Kilta-
jäsenrekisteriä, päivitä muutokset suoraan sinne. 
 
Täytä lomakkeeseen yhdistyksen yhteystiedot sekä syys- tai vuosikokouksessa valitut luottamushenkilöt 
vuodelle 2019. Ilmoita myös mahdollisten palkattujen työntekijöiden tiedot. Yhdistyksellä on oltava 
voimassa oleva sähköpostiosoite, sillä jäsenkirje ja tiedotteet lähetetään sähköisesti. 
 

YHDISTYSTEN NEUVONTAPUHELIN AUKI KOKO MAANANTAIN 
 
Yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 on pidentänyt aukioloaan ja on auki joka maanantai koko päivän, 
klo 9-16. Pääsääntöisesti puhelimeen vastaa yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi. Puhelimessa 
neuvotaan yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa, niin pienemmissä kuin suuremmissakin. Soita ja kysy! 
 

ANI KELLOMÄEN KOLUMNIT JATKUVAT TUNNE & MIELEN VERKOSSA 
 
Toimittaja, käsikirjoittaja Ani Kellomäki jatkaa Tunne & Mieli -lehden verkkokolumnistina vuonna 2019. 
Ensimmäinen vuoden 2019 verkkokolumni ilmestyi 4.1., ja löydät sen Tunne & Mieli -lehden etusivulta. 
Siinä Ani pohtii, kuinka perhettä ei mitata kilometreissä, geeneissä eikä Kelan kaavakkeissa. Tunne & Mielen 
verkkosivut löydät osoitteesta: www.tunnejamieli.fi. 
 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 1.2.2019 

Lue Revanssi-lehti 4/2018 täältä.  

Seuraa meitä somessa! 

 
www.mtkl.fi 
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