
                          

 
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 ilmoittaa uudet ja poistettavat jäsenet viimeistään 31.10 
mennessä. Mikäli haluatte uuden jäsenlistan tarkistettavaksi, niin pyytäkää se myös ajoissa. 

 

Yhdistykset, jotka itse päivittävät Kilta-rekisteriä huolehtivat siitä, että rekisteri on kunnossa, ennen kuin 

jäsenlaskut lähtevät liitosta marraskuun lopulla. Mikäli ette pysty Kilta-rekisteriä jostain syystä 
päivittämään, niin ottakaa ajoissa yhteyttä Arjaan.  
 
Lisätietoa ja jäsenlistojen palautus: arja.laakso@mtkl.fi, 046 851 4980 

Arja Laakso 
Saarikatu 14 B 9  

11100 Riihimäki 
 

VIELÄ EHDIT HAKEA 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. 

 
Hakuaika päättyy 18.10.2019, joten toimi pian. Lue lisää > 

 

YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKU ON ALKANUT  
 
Yhdistysavustusten haku on alkanut. Jäsenyhdistykset, jotka eivät saa suoraan avustusta STEA:lta, voivat 

hakea yhdistysavustusta vuodelle 2020 Mielenterveyden keskusliitolta.  
 

Jäsenyhdistykset voivat hakea liitolta seuraavia avustuksia: 
 

• Toiminta-avustus enintään 2500 € 

• Kehittämisavustus enintään 2000 € (voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi, yhteensä 4000 €) 

 

Avustushausta on lähetetty infoviesti yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen. Avustusten ohjeet ja lomakkeet 
löydät verkosta. Hakemukset on toimitettava viimeistään 31.12.2019.  

 
Lisätietoja: yhdistyssihteeri Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi tai yhdistyspalvelupuhelin 

050 339 4971 maanantaisin kello 9-16. 

 
 

mailto:arja.laakso@mtkl.fi
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/jasenjarjestoavustukset/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/jasenjarjestoavustukset/


Merkitse tärkeät päivämäärät kalenteriin! 

 
2019 

• 18.10. Avustushaku vuoden 2019 mielenterveysviikon tapahtumiin päättyy  

(lue lisää jäsenkirjeestä 8/2019) 

• 31.10. Tarkistettu jäsenlista viimeistään tänään: arja.laakso@mtkl.fi 

• 30.11. Jäsenmaksulaskut alkavat saapua yhdistyksiin  

• 23.12. Maksa jäsenmaksulasku eräpäivänä tai viimeistään tänään.  
Näin varmistat yhdistyksesi pääsyn mukaan päättämään 2020 liittokokoukseen. 

• 31.12. Yhdistysavustukset 2020 > haku päättyy  

2020 

• 31.1. Selvitykset vuoden 2019 käytöstä palautettava 

 
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 

muistuttaa, että ihminen ei ole diagnoosi, eikä sairaus, vaan hänellä on sairaus. Lisätietoa teeman sisällöstä 
tulossa syyskuun aikana ja mielenterveysviikon materiaalit puolestaan lokakuun alkupuoliskolla.  

 

Seuraa ohjelmaa verkossa: www.mielenterveysmessut.fi. 

MIELENTERVEYSVIIKKO: DIAGNOOSINA IHMINEN – SAIRAUKSISTA HUOLIMATTA 

Mielenterveysviikon 17.-24.11.2019 teema on tänä vuonna Diagnoosina ihminen. Mielenterveysviikolla 
pureudutaan negatiiviseen leimaan ja luuloihin, joita yhä vielä liittyy mielenterveysongelmiin.  On tärkeää 

muistaa ja muistuttaa, että ihminen ei ole diagnoosi, eikä sairaus, vaan hänellä on sairaus.  

KYNTTILÄTAPAHTUMAN JA MIELENTERVEYSVIIKON MATERIAALIT 

Mielenterveysviikon avaavat sunnuntaina 17.11. kynttilätapahtumat eri puolella Suomea. Helsingin 

tapahtumassa kutsumme ihmisiä: Tule sytyttämään kynttilä yhteiseen sydämeen. Rakennamme Kallion 

kirkon puistoon sydämenmuotoisen kynttilämuodostelman, johon voi tuoda oman kynttilän. Jokainen 
yhdistys voi toki suunnitella paikkakunnalleen sopivan tilaisuuden. Tässä tapahtuman materiaalit käyttöönne: 

 
Kynttilätapahtuma juliste – tulostettava/täytettävä 

Kynttilätapahtuman juliste – word kirjoituspohjalla 
Kynttilätapahtuman ohjeet 

Kynttilätapahtuman tiedotteen mallipohja 

Kynttilätapahtuman kuva somekäyttöön 
 

Mielenterveysviikon materiaaleista löydät eri vaihtoehtoja: valmiita julisteita sekä täytettäviä, joihin voitte 
täyttää omat tapahtumatietonne. Mukana myös somekuva, jota voitte julkaista somekanavilla hashtageillä: 

#diagnoosinaihminen #mielenterveysviikko. Tässä viikon materiaalit käyttöönne: 

 
Mielenterveysviikon juliste 

Mielenterveysviikon juliste/ruotsinkielinen 
Mielenterveysviikon juliste – word/täytettävä (päivittyy verkkoon) 

Mielenterveysviikon juliste – tulostus (päivittyy verkkoon) 
Mielenterveysviikon kuva somekäyttöön (päivittyy verkkoon) 

 

Mielenterveysviikon julisteet löydät myös verkosta. 
 

 
 

http://mtkl.fi/wp-content/uploads/2014/06/J%C3%84SENKIRJE-7-2018.pdf
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https://www.mtkl.fi/uploads/2019/10/kynttilatapahtuma19_tulostus_mtklyhdistys.docx
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https://www.mtkl.fi/uploads/2019/10/39089765-mtviikko19_a4_web.pdf
https://www.mtkl.fi/uploads/2019/10/4376a405-mtviikko19_a4_sve_web.pdf
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/mielenterveysjuna/


HYPPÄÄ MIELENTERVEYSJUNAN KYYTIIN 

 
Tänä vuonna voit hypätä myös mielenterveysjunan matkaan. Juna lähtee Rovaniemeltä maanantaina 18.11. 

klo 6.03 ja saapuu Helsinkiin klo 14.35. Tapahtumalle on varattu DuettoPlus-ravintolavaunun yläosa. 

Junamatkan aikana kuullaan musiikkia, kokemuspuheenvuoroja ja annetaan neuvontaa 
mielenterveysasioissa. Juna on osa Balanssi ry:n ja Mielenvireys ry:n mielenterveysviikon kampanjaa, jossa 

on mukana myös Mielenterveyden keskusliitto. Tutustu mielenterveysjunan ohjelmaan tästä. 

 
ILMOITA MIELENTERVEYSVIIKON TAPAHTUMAT 
 
Ilmoitathan meille yhdistyksesi mielenterveysviikon tapahtumat. Tapahtumat voivat olla sunnuntain 17.11. 

kynttilätapahtuma, luentoja, näyttelyjä, musiikkia, visailua, retket mielenterveysmessuille, talutusratsastusta 

poneilla ym. hyvää mieltä tuovaa toimintaa tai muu tapahtuma. Kokoamme yhdistysten tapahtumat 
mielenterveysviikon verkkosivulle. Lähetämme ilmoituslinkin kaikille yhdistyksille ensi maanantaina. 

MIELENTERVEYSMESSUILLA TAPAHTUU 19.-20.11.2019 

Mielenterveysmessut ovat tänä vuonna Helsingin Kulttuuritalolla. Tapahtuman 
ohjelmasisältö on tuttu jo aiemmilta vuosilta: luentoja, tietoiskuja, 

kokemuspuheenvuoroja sekä viihdettä.  

 
Messuille on myös tänä vuonna kaikille maksuton sisäänpääsy! 

 
Mieletön messuradio on mukana taas messuilla messupäivinä klo 12-15. Radion 

tekijöihin voi tutustua messuaulassa ja ohjelmaa voi kuunnella Lähiradiosta 

100.3 MHz tai verkossa www.mieletontavaloa.fi.  

SINUSTAKO DIGIKAVERI? 

Onko sinulla digitaidot halussa? Surffailetko sujuvasti netin ihmeellisessä maailmassa, tai ovatko Facebook ja 

Instagram sinulle tuttuja? Osaatko etsiä tietoa netistä tai muokkailla kuvia ja videoita? 
 

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, on sinulla taitoja, joiden opettelusta moni hyötyisi. Mitäpä 

jos auttaisit myös muita ottamaan näitä taitoja haltuun?  
 

Tule Digikaveri-koulutukseen Tampereelle 12.-13.11.2019. Digikaverina voit auttaa oman yhteisösi ihmisiä 
internetin ihmeelliseen maailmaan. Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautunutta. Koulutus on maksuton 

ja kauempaa tuleville maksetaan matkat sekä yöpyminen.  
 

Hae mukaan 6.11.2019 mennessä: digihaltuun@aspa.fi tai onni.aalto@aspa.fi, 040 160 6254. 

TILAA JÄSENHINTAAN ITSELLE TAI JOULULAHJAKSI 
VALON VUOSI 2020 -SEINÄKALENTERI  

Ilahduta Tunne & Mieli -lehden tuottamalla hyvän mielen 

seinäkalenterilla itseäsi tai muita. Kalenteri on persoonallinen ja 
lämmin lahja, joka tuo valoa koko seuraavaksi vuodeksi.  

Valon vuosi 2020 -kalenteri:  

• Palkitun valokuvaajan Hanna Koikkalaisen 12 upeaa 

luontokuvaa. 
• Inspiraatiota ja vinkkejä eri kuukausille: Miten pidän mieleni 

hyvänä ja jaksavana juuri tähän aikaan vuodesta? Mikä valon 

määrässä on erityistä tässä kuussa? 

https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/mielenterveysjuna-rovaniemi-helsinki/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/mielenterveysjuna/
http://mtkl.fi/palvelut/mielenterveysviikko/
http://www.mielenterveysmessut.fi/
http://www.mieletontavaloa.fi/
https://www.aspa.fi/fi/tule-mukaan-toimintaamme/digi-haltuun
mailto:digihaltuun@aspa.fi
mailto:onni.aalto@aspa.fi


• Painettu laadukkaalle mattapintaiselle paperille. Koko 21 cm x 21 cm. 24 sivua + kannet.  

 

Tilaa jäsenhintaan:  
 

1 kpl koodilla VALONVUOSI1 hintaan 15 € (norm. 19 €) + toimituskulut 3 € (31.10. asti ilman toimituskuluja) 
4 kpl koodilla VALONVUOSI4 hintaan 56 € (norm. 72 €) + toimituskulut 6 € (31.10. asti ilman toimituskuluja) 

 

  
Voit tilata kalenterin:  

Tunne & Mieli -lehden verkkokaupasta > klikkaa verkkokauppaan tästä. 
Sähköpostitse: tilaukset@tunnejamieli.fi 

Puhelimitse: 03 4246 5323 

YHDISTYSTEN OMA PALVELUPUHELIN OPASTAA JA NEUVOO 

050 339 4974 
 

Soita ja kysy! Yhdistysten palvelupuhelin päivystää maanantaisin klo 9-16. 

 
 

Hyvää lokakuuta! Seuraava jäsenkirje ilmestyy 4.11.2019. 

holvi.com/shop/tunnejamieli
mailto:tilaukset@tunnejamieli.fi

