
                          

 
MUUTAMA PÄIVÄ AIKAA ILMOITTAUTUA KULTTUURI- JA YLEISURHEILUPÄIVILLE 
 

Ilmoittautuminen Kujjeita ja kilipaeluja Kulttuuri- ja yleisurheilupäiville päättyy perjantaina 9.8.2019. 

Ensimmäisenä tapahtumapäivänä osallistujat pääsevät kokemaan kulttuuria eri tavoin työpajoissa ja 
illanvietoissa. Lauantain yleisurheilukisoissa kisataan 3-ottelussa sekä 1 000 m:n kävelyssä, sekä järjestetään 

kaikille avoin Savolainen yhteiskävely (1200 m). Kävelyyn osallistujien kesken arvotaan Jopo-polkupyörä. 
Pidä kiirettä ja ilmoittaudu tästä. 

 
SYKSYN KURSSITARJONNAN UUTUUKSINA TULEVAISUUSPAJAT, RYHMÄCHATIT JA 
”MINUN KOKEMUKSENI” -SARJA 
 

Mielenterveyden keskusliiton syksyn 2019 kurssiopas ilmestyi 7.8. ja 
samalla aukesi ilmoittautuminen kursseille. Syksyn uutuuksia ovat ”Mitä 

mielen päällä?” -ryhmächatit, joissa pääsee kerran kuussa keskustelemaan 

toisten samoja asioita miettivien kanssa tärkeistä verkossa, vaikka aivan 
nimettömänä ja vertaisohjaajan johdolla. Chateissä jutellaan mm. 

vanhemmuuden haasteista, työelämässä jaksamisesta, parisuhteesta, 
univaikeuksista ja joulunajan yksinäisyydestä. 

 

Uutta ovat myös Tulevaisuustyöpajat, joissa pohditaan tulevaisuuden 
työelämää ja sitä, voisiko vaikeitakin kokemuksia hyödyntää vahvuutena 

sekä kaikille avoimet Minun kokemukseni -tilaisuudet, joissa korostuvat 
nimensä mukaisesti kokemusasiantuntijuus. Mielenterveysongelmia 

omakohtaisesti kokevien kursseilla korostuvat syksyllä liikunta ja kulttuuri 
arjen ilona. Verkkokursseille taas pääsee osallistumaan ihan mistä päin 

maata vaan. 

 
Suuri osa toiminnasta toteutetaan yhteistyössä paikallisen tai valtakunnallisen mielenterveysyhdistyksen 

kanssa. Tutustu nyt runsaaseen tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan. Lue lisää > 

ILMOITTAUDU SYKSYN YHDISTYSKOULUTUKSIIN! 

Syksyn yhdistyskoulutustarjonnasta löydät mm. Porukasta ryhmäksi -koulutukset, jotka tarjoavat runsaasti 

tietoa sekä paljon käytännönläheisiä harjoituksia ryhmänohjaustaitojen kerryttämiseen. Ytyä yhdistykseen -

koulutuksessa etsitään uusia oivalluksia ja vinkkejä yhdistyksen toimintaan.  
 

Seuturyhmät kokoontuvat syksyllä Tampereella, Joensuussa, Kouvolassa, Helsingissä, Jyväskylässä, 
Kokkolassa, Kemissä, Kajaanissa ja Kuopiossa. Somen perustaitoja opetellaan taas Outokummussa. 

Veturipäivillä käsitellään kaikille tärkeitä tunnetaitoja ja pohditaan omaa jaksamistamme vertaisena. 

Koulutukset löydät syksyn yhdistyskalenterista ja verkon tapahtumakalenterista. Varmista paikkasi 
ilmoittautumalla hyvissä ajoin tapahtumakalenterin kautta.   

 
HYVÄÄ MIELTÄ YHDESSÄ KÄVELYSTÄ 

https://www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/08/7e1ab4ff-mtkl-kurssiopas-syksy-2019.pdf
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/
https://www.mtkl.fi/ajankohtaista/syksyn-uutuudet-kurssiopas/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=159
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/06/d9408ac8-mtkl-yhdistyksen-syyskalenteri-2019.pdf
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/


 

Askeleita arkeen -kävelyhaaste jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Lue ohjeet kävelytapahtuman 
verkkosivulta, josta löydät täytettävät ja tulostettavat julisteet sekä kuvan somekanavia varten. Katilta saatte 

myös vinkkejä tapahtuman järjestämiseen. Lue lisää > 

UUDET LOGOT KÄYTTÖÖN 

Tässä vielä muistutus uusien logojen käytöstä. Vaihdathan siis sähköisissä kanavissanne vanhan tunnuksen 

uuteen välittömästi ja esitteissä ym. painotuotteissa heti kun on mahdollista. Uudet logot ja 

mielenterveysyhdistyksen brändiohjeen löydät täältä. 

TILAA TUNNE & MIELI -LEHTI JÄSENETUHINTAAN!  

Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja ja virkistyä hyvän mielen vinkkien 

parissa? Tunne ja 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. 
Ilmaiseen näytenumeroon pääset tutustumaan täällä. 

 
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. 
 

Hyvää alkanutta elokuuta! Seuraava jäsenkirje ilmestyy 2.9.2019. 

https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/osallistu-kavelyhaasteeseen/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/
https://www.tunnejamieli.fi/
https://www.lehtiluukku.fi/pub?id=203011)
mailto:tilaukset@tunnejamieli.fi
http://www.mtkl.fi/

