
                          

 
MESTARUUSTURNAUKSEN SATOA 
 
Mielenterveyden keskusliiton 18. mestaruusturnaus pelattiin Tampereella viime viikonloppuna. Koko 

turnaukseen osallistui yhteensä 233 pelaajaa sekä huoltajat ja huikeat kannustajat.  

 
Lauantain salibandyn harrastesarjan voiton vei Porin Hyvis ja kilpasarjan Tampereen Pallo-Karhut. 

Sunnuntaina kisattiin ensimmäistä kertaa turnaushistoriassa myös kävelyfutiksen mestaruudesta. 
Kävelyfutiksen voiton vei Pohjoisen Pojat Oulusta. Kisatunnelmia pääset fiilistelemään kesäkuun aikana, kun 

lisäämme Mestaruusturnaus 2019 kuva-albumin MTKL yhdistysuutisten facebook-sivulle.  Kisatulokset löydät 

täältä. 
 

ILMOITA KÄVELYTAPAHTUMAT 14.6. MENNESSÄ 
 
Haastoimme toukokuun jäsenkirjeessä kaikki jäsenyhdistykset mukaan järjestämään oma Askeleita arkeen -

kävelytapahtuma vuoden 2019 aikana.  
 

Jos järjestät kävelytapahtuman kesä-, heinä- tai elokuussa, ilmoita siitä viimeistään 14.6. mennessä Kati 
Rantoselle kati.rantonen@mtkl.fi tai p. 046 920 6427. Lähetämme postitse kävelytapahtumaan muutaman 

palkinnon, jotka voitte arpoa kävelytapahtumaan osallistuneiden kesken. Ilmoita myös loppuvuoden 

kävelytapahtumat ajoissa, jotta ehditte saada palkinnot ajoissa perille. 
 

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

 

ILMOITTAUDU JA VARAA HETI 
 

Nyt on viimeiset päivät käsillä ilmoittautua Kujjeita ja kilipaeluja Kulttuuri- ja yleisurheilupäivien Savolaisten 
iltamien teatterikatselmukseen. Yhdistykset ovat tervetulleita esittämään pienimuotoisia teatteriesityksiä 

iltamiin. Löydät ohjeet teatteriesitystä varten perjantain ohjelmasta. Ennakkoilmoittautuminen 

teatteriesityksiin on välttämätön ja sitova. 
 

Voit varata myös myynti- tai esittelypöydän Savolaisille markkinoille. Markkinoilla voit esitellä toimintaanne 
tai myydä yhdistyksessä valmistettuja tuotteita.  

 

Teatterikatselmuksen ilmoittautuminen ja/tai myyntipöydän varaus päättyy jo perjantaina 7.6. Lue lisää ja 
ilmoittaudu > 

 
Yleisurheilukisat Leppävirran yleisurheilukentällä avataan lauantaina 24.8. klo 10. Tapahtumassa on myös 

paljon ohjelmaa yleisurheilulajien lisäksi: terapia-alpakoita, koirakavereita, kasvomaalausta ja hauskoja 

oheislajeja. Nyt kannattaa osallistua kaikille avoimeen Savolaiseen yhteiskävelyyn (1200 m). Kävelyyn 
osallistujien kesken arvotaan Jopo-polkupyörä. 
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Merkitse myös kalenteriin päivämäärä 9.8., jolloin ilmoittautuminen työpajoihin ja yleisurheilukisoihin 

päättyy.  
 

Tutustu tapahtuman koko ohjelmaan tästä. 

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. Jäljellä on enää muutamia päivystysvuoroja, joten varaa 
paikka heti ja varmista mukanaolosi messuilla. 

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

 

KESÄN POIKKEUSAUKIOLOAJAT 

Ihana kesä tuo tullessaan muutoksia aukioloaikoihin. Mielenterveyden keskusliiton puhelinvaihde ja 
valtakunnallinen neuvontapalvelu ovat kesällä auki seuraavasti: 

Liiton puhelinvaihde on suljettu 20.6.-4.8. välisen ajan. Palvelemme taas maanantaina 5.8. klo 10 lähtien. 

Mielenterveysneuvonnassa vastataan koko kesän ajan seuraavasti: 

• Neuvontapuhelin 0203 919 20 avoinna koko kesän arkisin klo 10-15. 

• Vertaistukipuhelin 0800 177 599 avoinna 7.7.2019 asti arkisin klo 10-15 ja suljettu 8.7.-31.7.2019. 

• Neuvonnan chat avoinna 20.6. asti tiistaista torstaihin klo 12-15 ja suljettu 21.6.-31.7.2019. 

Vertaistukipuhelin ja neuvonnan chat palvelevat jälleen 1.8. lähtien. 

Yhdistysten palvelupuhelin 050 339 4971 on kesätauolla elokuun loppuun. Yhdistyskoordinaattori Helena 
Koskelo-Suomi vastaa taas puhelimeen syyskuun alusta maanantaisin klo 9-16. 

TILAA TUNNE & MIELI -LEHTI JÄSENETUHINTAAN!  

Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja, saada uutta tietoa ja virkistyä 
hyvän mielen vinkkien parissa? Tunne & Mieli on lehti mielen hyvinvoinnista. 

Lehden omistaa Mielenterveyden keskusliitto, ja sitä kustantaa Suomen 
ammattimedia SUOMA Oy.  

  

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.  
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Tee näin:   

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

• nimesi 

• postiosoitteesi 

• maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä) 

• puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi  

• jäsenyhdistyksesi  

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. 

Toivotamme aurinkoista ja rentouttavaa kesää!  
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