
KEVÄT 2019
Mielenterveysyhdistyksen

Tammikuu
8.1. Uusi alku  

-kurssiopas:  
www.mtkl.fi 

11.1. Helmikuun Revanssi: jutut 
ja kuvat viimeistään tänään 
(revanssi@mtkl.fi)

17.1. Yhdistystoiminnan 
perusteet -koulutus 
uusille yhdistyksille ja 
luottamushenkilöille, Kuopio

17.1. MTKL jäsenkirje
30.1. Yhdistystoiminnan 

perusteet -koulutus 
uusille yhdistyksille ja 
luottamushenkilöille, Helsinki

31.1. Yhdistysavustukset: 
selvitys 2018 avustusten 
käytöstä viimeistään tänään 
(maie.puusaar@mtkl.fi)

Helmikuu
1.2. MTKL jäsenkirje
1.2. Vuoden Pomppu: 

ehdokasasettelu alkaa 
– ilmianna mahtava 
mielenterveysyhdistys

14.2.

Maaliskuu
1.3. MTKL jäsenkirje
5.3. Uudet verkkosivut auki: 

www.mtkl.fi
5.-6.3. Järjestöpäivät, Seinäjoki
8.3. Mestaruusturnaus: 

ilmoittautuminen alkaa
13.-14.3. Järjestöpäivät, Joensuu/

Kontiolahti
15.3. Liittovaltuusto: yhdistysten 

aloitteet viimeistään tänään 
(eija.tuominen@mtkl.fi)

20.-21.3. Järjestöpäivät, Oulu

Huhtikuu
1.4. MTKL jäsenkirje
3.-9.4. Vaalikeräys 

ennakko-
äänestyspaikoilla

12.4. Mestaruusturnaus: 
ilmoittautuminen päättyy

12.4. Toukokuun Revanssi: jutut 
ja kuvat viimeistään tänään 
(revanssi@mtkl.fi)

14.4. Vaalikeräys 
äänestyspaikoilla, 
eduskuntavaalit

Toukokuu
2.5. MTKL jäsenkirje
8.-9.5. Ytyä yhdistykseen 

-koulutus, osa 1, Tampere
9.5.

10.-11.5. Liittovaltuusto
13.5. Kulttuuri- ja 

yleisurheilupäivät: 
ilmoittautuminen alkaa

15.-21.5. Vaalikeräys 
ennakko-
äänestyspaikoilla

26.5. Vaalikeräys 
äänestyspaikoilla, 
EU-vaalit

Askarruttaako jokin yhdistystoiminnan pulma? Mietitkö, miten toimia? 
Mielenterveysyhdistysten palvelupuhelin tarjoaa käytännön neuvoja 
joka maanantai klo 9–16 tammikuusta toukokuulle. Soita ja kysy!

Kesäkuu
1.6. Vuoden Pomppu: 

ehdokasasettelu päättyy 
3.6. MTKL jäsenkirje
10.6. Mielenterveysyhdistyksen 

syyskalenteri

Heinäkuu

Elokuu
5.8. MTKL jäsenkirje
9.8. Kulttuuri- ja 

yleisurheilupäivät: 
ilmoittautuminen päättyy

16.8. Syyskuun Revanssi: jutut 
ja kuvat viimeistään tänään 
(revanssi@mtkl.fi)

 

31.8. Liittovaltuusto: yhdistysten 
aloitteet viimeistään tänään 
(eija.tuominen@mtkl.fi)

Kujjeet ja kilipaelut 
- kulttuuri- ja yleisurheilu-
päivät, Leppävirta 

23.–25.8. 

Neuvoja yhdistyksille maanantaisin: 

050 339 4971

25.–26.5.
Mestaruusturnaus, 
Tampere: salibandy ja 
kävelyfutis

http://www.mtkl.fi
mailto:revanssi@mtkl.fi


Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten järjestö, 
jonka ydintehtäviä on vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyviä luuloja, oletuksia ja 
häpeää. Tältä pohjalta olemme uusineet liiton logon, jäsentunnuksen ja visuaalisen ilmeen 
– kuten tästäkin kalenterista näkyy.

Jäsenyhdistykset saavat alkuvuodesta pienen ns. brändipaketin, jossa on mm. uusi 
jäsentunnus käyttöohjeineen ja ehdotus mielenterveysyhdistyksen esittelytekstiksi.  
Uusi ilme näkyy myös Uusi alku -kurssioppaassa, Revanssissa ja liiton muissakin 
materiaaleissa. Kokonaan uudet verkkosivut julkistetaan maaliskuun alussa ja esitellään 
jäsenyhdistyksille järjestöpäivillä. Alkuvuodesta julkistetaan myös liiton lyhyt esittelyvideo.

Liiton logo ja ilme uudistuvat

Syksyn tärkeät päivät
12.9.
25.9. Ytyä yhdistykseen,  

osa 2, Tampere
18.10. Marraskuun Revanssi: 

jutut ja kuvat 
viimeistään tänään 
(revanssi@mtkl.fi)

31.10. Tarkistettu jäsen - 
lista liittoon 
viimeistään tänään  
(arja.laakso@mtkl.fi) – 
yhdistyksesi edustajien 
määrä kevään 2020 
liittokokouksessa 
lasketaan tästä!

8.–9.11. Liittovaltuusto
14.11.
17.11. Kynttilätapahtumat 

itsemurhan uhrien 
muistoksi

17.–24.11. Mielenterveysviikko
19.–20.11. Mielenterveysmessut, 

Helsinki
23.12. Maksa jäsenmaksu-

lasku viimeistään 
tänään, jotta suoritus 
näkyy vuoden 2019 
kirjanpidossa. Näin 
yhdistyksesi pääsee mu-
kaan päättämään kevään 
2020 liittokokoukseen!

Luontokalenteri tulossa postissa

Askeleita luontoon- kalenterista löydät joka kuukaudelle neljä erilaista 
luontotehtävää. Kootkaa yhdistyksestä porukka ja lähtekää yhdessä 
luontoon – sitä löytyy pienestäkin lähimetsästä tai -puistosta. Uutta 
kalenteria on tulossa muutama kappale jokaiseen yhdistykseen 
tammikuussa.

Muista myös 12 viikon kävelyohjelma, joten mitä jos aloittaisit uuden 
vuoden lisäten askeleita arkeen? Löydät kalenterit verkosta:  
www.mtkl.fi (kirjoita hakukenttään askeleita arkeen). Kävelyohjelman 
saat puhelimeesi ilmaiseksi myös Android-sovelluksena Play-kaupasta. 

Askeleita luontoon
1 2 3 4 Kuukauden paras  

luontokokemus

Tammi-
kuu

Havainnoi 
kävellessä,  
miltä kehossa 
tuntuu. 
Kasvoissa, 
sormissa, 
varpaissa?

Näetkö  
taivaalla  
tähtiä? 
Tunnistatko 
tähtikuvioita?

Ulkoile 
päivällä. Mihin 
aikaan alkaa 
hämärtää?

Mene veden 
äärelle.  
Onko jäätä  
vai avovettä?

Helmi-
kuu

Tee  
havaintoja 
talvisesta 
luonnosta. Voit 
myös ottaa 
kuvan. 

Miten voit iloita 
lumesta? Tee 
jotain mielui-
saa, vaikka 
lumiukko.  
Tai hiihdä, 
luistele, mene 
pulkkamäkeen.

Ulkoile  
valoisan 
aikaan. Mihin 
aikaan alkaa 
hämärtää?

Onko  
metsässä 
lunta maassa? 
Löydätkö 
eläinten jälkiä?

Maalis-
kuu

Pysähdy 
luontoon 
ja tunne: 
lämmittääkö 
aurinko jo 
kasvojasi?

Löydätkö 
jääpuikkoja vai 
tippuuko vesi 
kalliolta?

Millaisia  
kevään 
merkkejä 
huomaat?

Löydätkö 
pajunkissoja?

Huhti- 
kuu

Käy  
katsomassa 
auringon-
nousua tai 
-laskua.

Näetkö tai 
kuuletko jo 
muuttolintuja? 
Tunnistatko 
lajeja?

Millaisia 
keltaisen eri 
sävyjä löydät 
luonnosta?

Löydätkö jo 
muurahaisia? 
Edes yhden?

Touko-
kuu

Tee  
havaintoja  
keväisestä 
luonnosta.  
Voit myös 
ottaa kuvan.

Etsi iso kivi  
tai kallio. 
Venyttele 
jalkoja ja 
kylkiä sen 
luona omalla 
tyylilläsi.

Löydätkö  
puista 
hiirenkorvia?  
Tai jo lehtiä?

Lähde ulos 
aamuiseen 
luontoon. Tee 
havaintoja ja 
mieleisesi 
aamuvenyttely.

Kesä - 
kuu

Löydätkö 
perhosen? 
Tunnistatko 
lajin?

Ota eväät 
ja lähde 
retkelle. Nauti 
luonnosta ja 
eväistä!

Miltä  
koivun lehti  
tuoksuu? Miltä 
se maistuu?

Poimi kaunis 
kivi ja  
tunnustele  
sitä kädessäsi. 
Voit ottaa  
kiven mukaasi 
muistoksi. 

Mielenterveyden keskusliitto
www.mtkl.fi

Tätä hanketta on avustanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jokaiselle kuukaudelle 
on neljä vuodenaikaan 

liittyvää tehtävää. 
Aloita silloin kun 

haluat!

Voit tehdä tehtäviä 
päivittäin tai 

viikoittain. Pääasia, 
että teet ne kaikki 

ulkona!

Ulkoile niin pitkään 
kuin haluat. 

Suositamme, 
että aloitat 20 

minuutista.

Liiku luonnossa yksin, 
ystävän kanssa tai 
ryhmässä. Luontoa  

löytyy myös kaupungin 
puisto- ja viheralueilta!

Kirjaa kalenterin oikeaan 
laitaan kuukauden paras 

luontokokemus. Voit  
kirjata myös luonto - 

havaintoja tai omia tuntojasi.

Näin käytät kalenteria

Kiehtooko näyttämö?  
Tule teatteri- 
kursseille!
Suositut teatterikurssit jatkuvat  
tänä vuonna kahdella perus- 
kurssilla, jatkokurssilla sekä 
mestarikurssilla. Teatterin lavalla 
on tarjolla koko ihmiselämän 
tunteiden kirjo. Jos teatteri 
ja näyttämö kiehtoo, seuraa 
jäsenkirjeitä, Revanssia ja liiton 
verkkosivuja. Lisätietoa myös: 
wille.harkonen@mtkl.fi.

Mtkl Jäsenkirje

2.9. 1.10. 4.11. 2.12.

Jäsenkirje lähetetään kerran 
kuukaudessa (poikkeus 
heinäkuu) yhdistysten virallisiin 
sähköpostiosoitteisiin, yhdistysten 
hallituksissa toimiville henkilöille, 
työntekijöille sekä paperiversiona 
niille yhdistyksille, joilla ei vielä 
ole sähköpostia. Pidä huolta, 
että ilmoitat hallituksen jäsenet 
ja työntekijät liiton rekisteriin. 
Yhteyshenkilö: Maie Puusaar,  
maie.puusaar@mtkl.fi.

Mtkl Yhdistysuutiset

Mielenterveysyhdistysten oma 
kanava Facebookissa kertoo 
ajankohtaisia vinkkejä joka 
viikko – kannattaa seurata! 

Hae EU:n ruoka-apua 2020
Mielenterveyden keskusliitto on hakenut 
Maaseutuvirastolta tälle vuodelle noin 63 000 kg 
ruokaa, jota jakaa 23 mielenterveysyhdistystä eri 
puolilla Suomea. Kevätjakelu alkaa maaliskuun 
puolivälissä ja syksyn jakelu syyskuun 
puolivälissä. Jos haluat olla mukana vuoden 2020 
ruokajakelussa, seuraa kevään jäsenkirjeitä!

Mikä ihmeen Kilta?
Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa jäsenilleen 
mahdollisuuden ottaa yhteiskäyttöön liiton Kilta 
-jäsenrekisteri. Helppokäyttöisen Killan avulla 
yhdistys hoitaa itse jäsentietojen ylläpidon, 
viestinnän ja laskutuksen. Kaikki yhdistyksen 
jäsentiedot ovat rekisterissä jo valmiina. Keväällä 
on tulossa kaksi Kilta-koulutusta – seuraa siis 
jäsenkirjeitä! Lisätietoa: Maie Puusaar,  
040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi.

Yhdistys voi tehdä liitolle 
aloitteen
Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloitteita 
esimerkiksi liiton toiminnan kehittämisestä. Aloitteet 
käsittelee kahdesti vuodessa liittovaltuusto. Kirjoita 
selkeä esitys ja sille hyvät perustelut ja lähetä se 
Eija Tuomiselle (eija.tuominen@mtkl.fi). Viestin 
aiheeksi ”liittovaltuustoaloite”. Aloitteen voi tehdä 
myös useampi yhdistys yhdessä. Kevään aloitteet 
15.3. ja syksyn aloitteet 31.8. mennessä.

mailto:arja.laakso@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
mailto:maie.puusaar@mtkl.fi
mailto:eija.tuominen@mtkl.fi

