
                          

 

UUSI VERKKOSIVUSTO AUKEAA TIISTAINA 15.3.! 

Mielenterveyden keskusliiton uudet verkkosivut aukeavat tiistaina 5.3. klo 10. Uusi sivusto on visuaalisempi 

kuin aiemmin, ja sivustolla on paljon uusia toimintoja ja tieto-osioita, joiden toivomme palvelevan käyttäjiä 

entistä paremmin. Yksi iso kokonaisuus on Mielenterveysyhdistykset, ja siellä Yhdistyksen ABC -pakettiin 

olemme keränneet yhdistystoiminnalle tärkeitä asioita kokonaisuudeksi. 

Sekä tapahtumahaku että yhdistyshaku ovat nyt täysin uudenlaiset, kehittyneemmät ja monipuolisemmat, 

ja haut toimivat nyt useilla eri hakukriteereillä. Löydät kurssien ja tapahtumien tapahtumakalenterin etusivun 

Tapahtumat-kuvabannerin kautta. Uutta on myös sähköinen uutiskirje, jonka voi tilata verkkosivuilla jo 

saman tien, ja se alkaa ilmestyä keväällä. 

Yksi isoja tavoitteitamme uudella sivustolla on tuoda entistä paremmin esiin jäsenyhdistystemme 

monipuolista toimintaa ja yhteistyötämme. Haluamme esitellä uusilla sivuilla jokaisen jäsenyhdistyksemme 

pienellä artikkelilla. Nyt ensimmäisessä julkaisuvaiheessa 5.3. esittely on ehditty laatia 35 yhdistyksestä, ja 

teemme esittelyjä lisää vähitellen. Tähän ensimmäiseen julkaisuvaiheeseen olemme 

valinneet mahdollisimman monipuolisesta kirjosta erityyppisiä yhdistyksiä, ja jatkamme artikkeleiden 

tekemistä aloittaen niistä yhdistyksistä, joilla ei ole toistaiseksi lainkaan omaa nettisivua.  

Löydätte esittelyt, kun menette yhdistyshakuun (Mielenterveysyhdistykset -> Hae yhdistyksiä), teette haun 

ja klikkaatte hakutulosten yhdistyskorttia. Osa linkeistä johtaa meidän tekemiin yhdistysesittelyihin ja muut 

toistaiseksi yhdistyksen omille nettisivuille tai sosiaalisen median profiileihin, joiden kautta kävijä voi tutustua 

toimintaanne tarkemmin. Tämä palvelu, kuten kaikki muut uutuudet, on siis käytössä tiistaista 5.3. 

alkaen. Maaliskuun aikana käymme järjestöpäivillä esittelemässä uuden sivuston sisältöjä ja palveluja 

tarkemmin. 

Lähetämme tiistaina 5.3. yhdistyksille mielenterveysyhdistyksen brändipaketin, joka sisältää brändiohjeen 

sekä uudet jäsentunnukset. Mukana on useita eri versioita jäsentunnuksesta. Liiton jäsenyhdistyksillä on 

oikeus käyttää liiton jäsentunnusta verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan, esitteissään ja muilla 

alustoillaan. 

Tiistaina klo 10 jälkeen vanha tuttu osoite on www.mtkl.fi vie uudelle sivustolle, ja vanhat sivut jäävät 

piiloon. Alkuvaiheessa saattaa ilmetä joitain toimimattomuuksia, joita korjaamme mahdollisimman pian 

kuntoon.  

Mikäli havaitsette joitain olennaisia virheitä sivuston toiminnassa tai sisällöissä, pyydämme laittamaan ne 

sähköpostitse molemmille verkkopäälliköille: riitta.hamalainen@mtkl.fi ja mirja.aarnio@mtkl.fi. 

Kun uusi sivusto on saatu auki, alamme työstää sinne jatkoa eli lisää kiinnostavia sisältöjä ja palveluja. 

Näistä tiedotamme myöhemmin, kun ovat ajankohtaisia. 
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MESTARUUSTURNAUKSEN ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 8.3. 
 
Nyt viimeistään kannattaa koota yhdistyksestä joukkue mukaan Mielenterveyden keskusliiton 

mestaruusturnaukseen, joka kisataan Tampereella 25.-26.5.2019. Lajeina tänä vuonna ovat salibandy ja 

kävelyfutis. Ilmoittautuminen aukeaa 8.3. Tapahtuman sivu ja ilmoittautumislinkki löytyy uudelta 
verkkosivulta valikosta > Toimintamme > Mestaruusturnaus.     
 
TUNNE & MIELI SIIRTYY UUDELLE KUSTANTAJALLE 
 

Mielenterveyden keskusliiton Tunne & Mieli -lehden kustantaja ja julkaisija vaihtuu huhtikuun alusta. Lehteä 

alkaa julkaista Suomen Ammattimedia Suoma Oy, jonka lehtiperheeseen kuuluu myös mm. työhyvinvoinnin 

erikoislehti Työ Terveys Turvallisuus. Lehden nykyiset sisällöt ja ulkoasu säilyvät ja kehittyvät, ja liitto jatkaa 

lehden omistajana ja yhteistyökumppanina. Lehti näkyy liiton kanavissa ja liitto lehden kanavissa. 

Lehti säilyy jäsenetuna. Jäsenyhdistykset saavat jokaista numeroa 1 ilmaiskappaleen heti ilmestymispäivänä 

ja jäsenyhdistysten jäsenet voivat edelleen tilata lehteä jäsenhintaan (-50 % kestotilaushinnasta). Lisätietoa 

tulossa toukokuun Revanssissa! Ainoa muutos on, etteivät yhdistykset enää voi tilata lehteä maksutta jakoon 

omiin tilaisuuksiinsa. Muutos koskee 2019 ja sen jälkeen ilmestyneitä lehtiä. 2018 ja aiempia numeroita voi 

vanhaan tapaan tilata liitosta Marja Tirroselta (marja.tirronen@mtkl.fi) niin kauan kuin niitä on varastossa. 

Lehti sai myös uuden päätoimittajan 1.3. alkaen. Hän on journalismin ammattilainen, aiemmin mm. Huili- ja 

Yrittäjänainen-lehdistä vastannut Meri Nykänen. 

Lue lisää tästä. 

YHDISTYSTEN PALVELUPUHELIN AUTTAA 

Yhdistyspuhelimesta saat käytännön neuvoja kaikkiin yhdistystoiminnan kiemuroihin ja pulmiin. 

050 339 4971 

Soita ja kysy! Puhelin päivystää maanantaisin klo 9-16.  

 

VALOISAA KEVÄTTÄ! 
 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 1.4.2019. Jäsenkirjeen löydät uudelta verkkosivulta 
kohdasta Mielenterveysyhdistykset > Yhdistyksen ABC > Jäsenjulkaisumme. 
 
Seuraa meitä somessa! Tykkää MTKL yhdistysuutisten facebook-sivusta, niin saat 
tuoreimmat tiedot yhdistyskentältä!  
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