
                          

 
 
TERVEISIÄ LEPPÄVIRRALTA 
 
Kiitokset kaikille Kujjeita ja kilipaeluja Kulttuuri- ja yleisurheilupäiville osallistuneille. Leppävirralla 

järjestettyyn tapahtumaan osallistui yhteensä 380 osallistujaa 35 jäsenyhdistyksestä.  

 
Yleisurheilun yhdistyskisan voiton vei Yhdessä ry Kemistä. Kemin yhdistys voitti yhdistyskisan kolmannen 

kerran peräkkäin, joten kiertopalkinto jää nyt pysyvästi Kemiin.  
 

Tapahtuman tunnelmia ja kuvia pääset katsomaan facebookin kuva-albumista ja kisatulokset löydät täältä. 

 
Isot kiitokset tapahtuman järjestelyistä myös paikallisille yhdistyksille, joita tänä vuonna olivat: Leppävirran 

MT-TUKI ry, Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry, Kuopion Mielenterveyden Tuki ry ja Savon 
Mielenterveysomaiset FinFami ry.  

 

Ensi vuoden tapahtumapaikkana toimii Liikuntakeskus Pajulahti Nastolassa ja ajankohta on 28.-30. elokuuta 
2020.  

 
HAE AVUSTUSTA MIELENTERVEYSVIIKON TAPAHTUMIIN 
 
Yhdistykset voivat hakea vielä liitolta avustusta tämänvuotisen mielenterveysviikon tapahtumien 

järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kynttiläpäivän tapahtumiin, avoimiin oviin tai muihin 
yleisötilaisuuksiin, jäsentapahtumiin ja muuhun toimintaan, joka nostaa mielenterveysviikon näkyvyyttä 

paikkakunnalla. Avustusta voi hakea ne yhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta STEA:lta. 
 

Avustus on käytettävä mielenterveysviikolla 17.-24.11.2019 ja selvitykset käytöstä on toimitettava heti 
tapahtumien jälkeen.  Avustus ei koske osallistumista mielenterveysmessuille eikä sellaisia tapahtumia, joihin 

liitto on jo tänä vuonna myöntänyt avustusta. 

 
Hakuaika on 16.9. - 18.10.2019. Hakulomakkeen ja -ohjeet löydät verkosta 16.9.2019 alkaen. Avustuksesta 

tulee myös muistutusviesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen. 

 
ENSI VUODEN YHDISTYSAVUSTUKSET HAKUUN 1.10. 
 
Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta STEA:lta, voivat hakea yhdistysavustusta vuodelle 2020 
Mielenterveyden keskusliitolta. Avustus jakautuu toiminta- ja kehittämisavustukseen. Yhdistyksesi saa 

hakuohjeet ja -linkit ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen lokakuun alussa. Ohjeet ja lomakkeet päivittyvät 

myös verkkoon. Lue lisää verkosta > 
 

Lisätietoja: yhdistyssihteeri Maie Puusaar, maie.puusaar@mtkl.fi, 040 512 0125 tai yhdistyspalvelupuhelin 
050 339 4971 maanantaisin klo 9-16. 

 

 

https://www.facebook.com/pg/mtklyhdistysuutiset/photos/?tab=album&album_id=2909879862361007
https://www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/
https://pajulahti.com/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/mista-varoja-toimintaan/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/mista-varoja-toimintaan/
mailto:maie.puusaar@mtkl.fi


MUISTA PALAUTTAA TARKISTETTU JÄSENLISTA 
 
Jäsenmaksulaskut lähtevät yhdistyksille 30.11 Killassa olevan jäsenmäärän mukaan. Syksyn aikana on 

erityisen tärkeää hoitaa jäsenrekisterit kuntoon. Vuoden 2020 liittokokousedustajien määrä riippuu Killassa 

olevasta jäsenmäärästä. 
 

Muista palauttaa tarkistettu jäsenlista sekä ilmoita uudet ja poistettavat jäsenet viimeistään 31.10 mennessä. 
Mikäli haluatte uuden jäsenlistan tarkistettavaksi, niin pyytäkää se myös ajoissa, koska listan palautuspäivä 

on 31.10.2019.  
 

Yhdistykset, jotka itse päivittävät Kiltarekisteriä huolehtivat siitä, että rekisteri on kunnossa, ennen kuin 

jäsenlaskut lähtevät liitosta marraskuun lopulla.  
 

Lisätietoa ja jäsenlistojen palautus: arja.laakso@mtkl.fi, 046 851 4980 
Arja Laakso 
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SYKSYN SEUTURYHMÄT 9 PAIKKAKUNNALLA 
 
Syksyn seuturyhmäkoulutukset starttaavat 24.9. Helsingistä. Koulutukset on tarkoitettu yhdistysten 

hallitusten jäsenille, työntekijöille ja aktiivisille vapaaehtoisille, eikä niistä tule kuluja yhdistykselle. Tule 
kuulemaan mm. vinkkejä yhdistystoimintaan sekä tietoa siitä, miten voi hakea avustusta yhdistyksen 

toimintaan Mielenterveyden keskusliitolta.  

 
Löydät koulutusten ajankohdat ja paikat syyskalenterista. Seuturyhmä-koulutukset päivittyvät 

tapahtumakalenteriin syksyn aikana, jolloin ilmoittautuminen myös aukeaa. 
 

TILAA IDEAT LIIKKEELLE -KOULUTUS 
 
Onko yhdistyksessäsi ideoita liikuntatoiminnan kehittämiseen tai aloittamiseen, mutta mietityttää miten 
saada ideat ja resurssit käytäntöön? Vai onko niin, että ideat ja keinot ovat hukassa? 

 
Ei hätää. Tarjoamme nyt jäsenyhdistyksille liikunnan tilauskoulutusta. Aloita siitä, että otat yhteyttä oman 

alueesi muihin MTKL:n jäsenyhdistyksiin ja tilatkaa yhdessä alueellenne Ideat liikkeelle - koulutus. Koulutus 

järjestetään, kun olette saaneet kokoon vähintään kymmenen osallistujaa ja vähintään kolmesta liiton 
jäsenyhdistyksestä.  

 
Koulutus kestää 6 tuntia ja on osallistujille maksuton. Ota yhteyttä liikunta-asiantuntija Kati Rantoseen ja 

sovi ajankohdasta: kati.rantonen@mtkl.fi , 046-920 6427. Ainakin kaksi Ideat liikkeelle -koulutusta ehditään 
vielä toteuttaa tämän vuoden puolella. 

 

VETURI-PÄIVÄT KAJAANISSA 1.10.-2.10. 
 
Veturi-päivät pidetään tänä syksynä Kajaanissa ja päivillä keskitytään käsittelemään tunteita ja niiden 

tunnistamista. Päivät on tarkoitettu niin yhdistysten kuin Mielenterveyden keskusliiton toiminnassa oleville 
vertaisohjaajille ja -neuvojille sekä kokemusasiantuntijoille. Osallistuminen on maksutonta ja sisältää 

täyshoidon. Matkakulut (julkisella liikenteellä Kajaaniin) korvataan. 
 

Hakuaikaa on jäljellä enää hetki, perjantaihin 6.9. asti. Lue lisää ja hae mukaan >  

 
MIELENTERVEYSVIIKKO 17.-24.11.2019 
 

Mielenterveysviikon teema on tänä vuonna Diagnoosina ihminen. Mielenterveysviikolla pureudutaan 
negatiiviseen leimaan ja luuloihin, joita yhä vielä liittyy mielenterveysongelmiin.  On tärkeää muistaa ja 

mailto:arja.laakso@mtkl.fi
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/06/3d443155-mtkl-yhdistyksen-syyskalenteri-2019.pdf
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/
mailto:kati.rantonen@mtkl.fi
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=159


muistuttaa, että ihminen ei ole diagnoosi, eikä sairaus, vaan hänellä on sairaus. Lisätietoa teeman sisällöstä 

tulossa syyskuun aikana ja mielenterveysviikon materiaalit puolestaan lokakuun alkupuoliskolla.  
 

Mielenterveysmessuille 19.-20.11.2019 on tänä vuonna vapaa pääsy. Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja 
työntekijöillä on mahdollisuus osallistua Mielenterveysmessujen seminaareihin hyödyntäen jäsenetuutta: 

kahdelle yhdistyksen edustajalle 50 %:n alennus Mielenterveysmessujen ammattilaisseminaareista. 

Messunäyttelyn yhdistyspöytään on vielä vapaita päivystysvuoroja. Kysy lisätietoja: silja.lepisto@mtkl.fi. 
 

Seuraa ohjelmaa verkossa: www.mielenterveysmessut.fi. 

VASTAA REVANSSIN LUKIJAKYSELYYN! 

Kehitämme jäsenlehteämme Revanssia, ja tavoitteena on jatkossa tehdä sisältöjä 

entistäkin paremmin lukijoiden tarpeita ja toiveita kuunnellen.  

 
Nyt sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan alamme 

Revanssia kehittää ja uudistaa. Vastaa lukijakyselyymme 30.9.2019 mennessä ja olet 
mukana suunnittelemassa lehden tulevaisuuden sisältöjä. Kysely on anonyymi ja 

vastauksia käytämme vain Revanssin kehittämiseen. Lukijakyselyyn pääset tästä.  
 

Seuraava Revanssi ilmestyy 12.9. ja aiemmat lehden numerot 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 UUTISKIRJEEMME JA PYSY AJAN TASALLA 

Joko sinulle tulee Mielenterveyden keskusliiton uutiskirje? Uutiskirjeen tilaajana saat uusinta tietoa tulevista 
tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeemme ilmestyy sähköpostiisi kerran kuussa ja sen tilaus on 

maksutonta. Löydät tilauslomakkeen www.mtkl.fi -sivun alalaidasta. 
 

Hyvää syyskuuta! Seuraava jäsenkirje ilmestyy 1.10.2019. 
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