
                          

 
JÄRJESTÄ OMA KÄVELYTAPAHTUMA 
 

Haastamme kaikki jäsenyhdistykset mukaan järjestämään oma Askeleita arkeen -kävelytapahtuma vuoden 

2019 aikana. Postitamme lähipäivinä kaksi A3 kokoista kävelyjulistetta, johon voitte täyttää tapahtuman 
ajan, paikan ja lisätiedot. 

 
Kun olette päättäneet kävelytapahtuman ajankohdan, ilmoittakaa siitä Kati Rantoselle kati.rantonen@mtkl.fi 

tai p. 046 920 6427. Lähetämme postitse kävelytapahtumaan muutaman palkinnon, jotka voitte arpoa 

kävelytapahtumaan osallistuneiden kesken. 
 

Tapahtuman verkkosivulta löydät kävelytapahtuman ohjeet, täytettävät ja tulostettavat julisteet sekä kuvan 
somekanavia varten. Katilta saatte myös vinkkejä tapahtuman järjestämiseen. Lue lisää > 

 

VARAA VUORO MIELENTERVEYSMESSUJEN YHDISTYSPÖYTÄÄN 
 
Olemme tänä vuonna varanneet yhdistyksille oman osaston, jotta myös pienillä yhdistyksillä on mahdollisuus 

esittäytyä messuilla.  
 

Yhdistykset voivat varata yhdistyspöydästä neljän tunnin päivystysvuoron ja tuoda yhdistyksen esitteen 
osaston esitetelineeseen (esitteet ovat esillä koko tapahtuman ajan). Osastolle mahtuu esittelemään samaan 

aikaan kaksi yhdistystä ja vuoroja on jaossa kahdeksalle yhdistykselle. Päivystysvuorot ovat tiistaina 19.11. 

klo 9-13 ja 13-17 sekä keskiviikkona 20.11. klo 9-13 ja 13-16. Esittelyvuoron hinta on 100 euroa. Varaukset 
osastolle tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 
Kysy lisää: Silja Lepistö, silja.lepisto@mtkl.fi.  

 

HAE NYT TEATTERIKURSILLE  
 
Jos teatteri viehättää ja näyttämö kiehtoo, teatterikurssi Lumo on juuri sinua varten. Kurssilla tutustutaan 

teatteri-improvisaation perusteisin hauskojen, helppojen ja monipuolisten harjoitusten avulla ja tehdään 
yhdessä pieniä esityksiä. Kurssi järjestetään 27.-29.5. Ilmajoella.  

 

Kurssilla on vielä paikkoja jäljellä. Kurssin hinta on 30 euroa ja matkakulut korvataan halvinta kulkuneuvoa 
käyttäen. Lue lisää > 

 

KÄVELYFUTIS OSAKSI LIIKUNTATOIMINTAA 
 
Ideat liikkeelle -kurssilla tutustutaan uuteen lajiin: kävelyfutikseen. Kurssilta saat eväitä yhdistysten 
liikuntatoiminnan käynnistämiseen tai uusia ideoita nykyiseen liikuntatarjontaan. Kurssi järjestetään 7.6.2019 

Ylivieskassa ja on tarkoitettu lähialueen jäsenyhdistyksille. Lue lisää ja ilmoittaudu > 

 

TULE KANNUSTAMAAN MESTARUUSTURNAUKSEEN  
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Kannustusjoukot hoi! Mestaruusturnaus järjestetään Tampereella 25.-26.5.2019. Lauantaina 16 joukkuetta 

pelaa salibandymestaruudesta kahdessa eri sarjassa Kauppi Sport Centerissä (os. Kuntokatu 17, 33520 
Tampere) ja sunnuntaina neljä joukkuetta pelaa kävelyfutista Kaupin no:7 nurmikentällä (Kuntokatu 24).  

Kuka pokkaa ensimmäisen kävelyfutiskisan mestaruuden? Tule paikan päälle katsomaan pelejä ja 
kannustamaan! Tapahtumaan on katsojille vapaa pääsy. Lue lisää > 

KULTTUURI- JA YLEISURHEILUPÄIVIEN ILMOITTAUTUMINEN AUKEAA 13.5. 
 
Kujjeita ja kilipaeluja Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät järjestetään Leppävirralla 23-25.8.2019. Tapahtumaan 
ilmoittautuminen aukeaa 13.5. 2019.  

 

Päivät tarjoavat osallistujille tekemistä, kokemista ja rentoa yhdessäoloa aidolla savolaislupsakkuudella. 
Perjantaina teatteria, musiikkia, karaokea, kättentaitoja ja lauantaina kisatunnelmaa urheilukentällä. 

Sunnuntaina tutustutaan paikalliseen kulttuuriin. Tänä vuonna on myös oma työpaja omaisille. Lue lisää > 

TILAA TUNNE & MIELI -LEHTI JÄSENETUHINTAAN!  

Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja, saada uutta tietoa ja virkistyä hyvän mielen vinkkien 

parissa? Tunne & Mieli on lehti mielen hyvinvoinnista. Lehdessä käsitellään monipuolisesti ja 

ratkaisukeskeisesti mielen ilmiöitä, kehon ja mielen hyvinvoinnin yhteyksiä, ihmissuhteita, henkistä kasvua ja 
työhyvinvointia.  
 
Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistysten jäsenet voivat tilata lehden edulliseen jäsenetuhintaan, joka 

on 28,50 euroa vuonna 2019 (normaalisti 57 euroa). Tilauksesi alkaa seuraavasta numerosta ja jatkuu 

ensimmäisen tilausvuoden jälkeen jäsenetuhintaisena kestotilauksena, kunnes irtisanot tilauksen. Lehti 
ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.  

 
Tee näin:   

Lähetä jäsentilauksesi osoitteeseen tilaukset@tunnejamieli.fi. Kerro tilatessasi:  

• nimesi 

• postiosoitteesi 

• maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä) 

• puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi  

• jäsenyhdistyksesi  

KYSY YHDISTYSTOIMINNASTA 
 

Yhdistyspuhelimesta saat käytännön neuvoja kaikkiin yhdistystoiminnan kiemuroihin ja pulmiin. 
 

050 339 4971 - Soita ja kysy! Puhelin päivystää maanantaisin klo 9-16. 

TILAA UUTISKIRJE SÄHKÖPOSTIISI 

Joko sinulle tulee Mielenterveyden keskusliiton juuri ilmestynyt uutiskirje? Uutiskirje sisältää 
kuulumisisemme, kertoo tulevista tapahtumasta ja ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeemme ilmestyy 

sähköpostiisi kerran kuussa ja sen tilaus on maksutonta. Löydät tilauslomakkeen www.mtkl.fi -sivun 
alalaidasta. 

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 3.6.2019. 
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