
                          
 

MIELENTERVEYSVIIKKO 17.-24.11.2019 
 
Mielenterveysviikko lähestyy. Monissa jäsenyhdistyksissä järjestetään eri teemallisia 

tapahtumia mm. aamupuuron, sauvakävelyn, teatterin, musiikin, bingon, 

mielenterveysjunan ja luentojen muodossa. Kynttilätapahtumia järjestetään myös 
monilla paikkakunnilla, löydät niiden tapahtumat täältä.  

 
Vaikka et järjestäisikään tänä vuonna tapahtumia, niin pidä mielenterveysviikkoa ja 

sen teemaa esillä. Tulosta mielenterveysviikon julisteita esille ja jaa viikon kuvaa 
somekanavissa hastageillä #diagnoosinaihminen #mielenterveysviikko. Löydät 

mielenterveysviikon materiaalin täältä. 

TUTUSTU MIELENTERVEYSMESSUJEN OHJELMAAN 

Tervetuloa Mielenterveysmessuille 19.-20.11.2019 Helsingin Kulttuuritalolle. Tutustu 

nyt messujen ohjelmatarjontaan ja poimi itsellesi sopivat: 
 

Yleisöluennot 
Minun tarinani - kokemuspuheenvuorot 

Tietoiskut 

Messuklubin ohjelma 
 

Messuille on myös tänä vuonna kaikille maksuton sisäänpääsy! Nähdään messuilla! 

HALUATKO OLLA MUKANA VERKKOKURSSIN SISÄLLÖN TUOTTAMISESSA? 

Mielenterveyden keskusliitossa tuotetaan parhaillaan vuoden alkupuolella aukeavaa verkkokurssia 

masennuksesta. Oletko itse kokenut masennuksen? Haluaisitko olla mukana tekemässä sisältöä?  

 
Voit osallistua kahdella tapaa: 

Piirrä meille miltä masennus tuntuu ja näyttää 

Joku on kuvannut masennusta kivipaadeksi, toinen pyörremyrskyksi ja 

kolmas ikuiseksi sateeksi. Miltä se sinusta tuntuu? Piirrä meille pikapiirros 
tusseilla. Ei tarvitse olla taiteellisesti kunnianhimoinen tuotos, vaan 
piirroksessa voi olla, vaikka tikku-ukkoja. 

Kirjoita meille näistä aiheista 

• Mistä huomasit ensimmäisen kerran ehkä olevasi masentunut? 

• Miltä masennus tuntui? 

• Miten läheisesi, työkaverisi, esimiehesi suhtautuivat masennukseesi? 

• Oletko tuntenut häpeää masennukseen sairastumisen takia? Miksi? 

https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/mielenterveysjuna/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/kynttilatapahtuma/kynttilatapahtumat-2019/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/
http://www.mielenterveysmessut.fi/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/yleisoohjelma/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/minun-tarinani-kokemuskirjasto/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/tietoiskut-2/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/messuklubin-ohjelma/


• Moni on törmännyt harhaluuloihin liittyen masennukseen. Että ei vaikka voi hymyillä, jos on 

masentunut? Oletko itse törmännyt luuloihin? Millaisiin? 

• Mikä herätti toivon toipumisesta? 

• Mikä sinua on eniten auttanut arjessa? 

Kokemustieto on meille todella tärkeää, kiitokset jo etukäteen! 

Lähetä piirros tai teksti sähköpostitse tai postissa Riitalle 22.11. mennessä tai kysy lisää asiasta: 

riitta.hamalainen@mtkl.fi tai Riitta Hämäläinen, Mielenterveyden keskusliitto, Malmin kauppatie 26, 4. krs, 
00700 Helsinki 

ILMOITTAUDU MUKAAN KOKEMUSPANKKIIN 

Mielenterveyden keskusliitto on valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston jäsen. 

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 
600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea.  

Mielenterveyden keskusliitto ja sen jäsenyhdistysten kokemustoimijat voivat liittyä halutessaan verkoston 
ylläpitämään valtakunnalliseen kokemuspankkiin. Kokemuspankista eri tahot voivat tilata kokemustoimijoita 
omiin tarpeisiinsa.  

Liittyminen tapahtuu täyttämällä kokemus-CV ja lähettämällä se oman yhdistyksen kautta Tarja Tikkaselle. 

Edellytyksenä pankkiin liittymiselle on käyty kokemustoimijan tai -asiantuntijan koulutus.  Lisätietoja ja 
kokemus-CV-lomake löydät täältä. 

Kuntoutussuunnittelija Tarja Tikkanen Oulusta toimii Mielenterveyden keskusliiton osalta verkoston 
kokemuspankkirekisterin ylläpitäjänä ja yhteyshenkilönä.  Hän vastaa liiton 
kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kysy lisätietoja: tarja.tikkanen@mtkl.fi, 040 450 8630. 

REVANSSIN 4/19 PAPERILEHDEN JAKELUSSA VIIVÄSTYKSIÄ POSTIN LAKON TAKIA 
 
Posti aloittaa mitä todennäköisemmin lakon maanantaina 11.11. eikä lakon kestosta ole tietoa. Tämän vuoksi 

ensi viikolla ilmestyvän Revanssin paperilehden jakelu saattaa viivästyä paljonkin. Etukäteistietoa siitä, 

milloin Posti toimittaa lakon aikana jakamattomaksi jääneet lähetykset, ei ikävä kyllä ole saatavilla. 
Revanssin digiversio ilmestyy kuitenkin normaalisti ja on luettavissa nettisivuillamme www.mtkl.fi viimeistään 

to 14.11. 

TILAA TUNNE & MIELI -LEHTI JÄSENETUHINTAAN –50 %! 

Haluatko lukea koskettavia henkilöhaastatteluja 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 29,50 euroa vuonna 2019 (normaalisti 59 euroa). Tilauksesi 

alkaa seuraavasta numerosta ja jatkuu ensimmäisen tilausvuoden jälkeen 
jäsenetuhintaisena kestotilauksena, kunnes irtisanot tilauksen. Lehti ilmestyy kuusi 

kertaa vuodessa. Kun teet lehden kestotilauksen viimeistään 10.11., saat vuoden 
viimeisen numeron mukana kauniin VALON VUOSI 2020 -seinäkalenterin.  

 
Lehden ilmaiseen näytenumeroon pääset tutustumaan täällä.  

 

VALON VUOSI 2020 -seinäkalenteriin pääset tutustumaan täällä. 
 

https://kokemustoimintaverkosto.fi/verkosto/materiaalit/
http://www.mtkl.fi/
https://www.tunnejamieli.fi/
https://www.lehtiluukku.fi/lue/tunnejamieli/4-2019/217013.html
https://www.tunnejamieli.fi/valon-vuosi-2020-kalenteri/


 

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

• nimesi 

• postiosoitteesi 

• maksaja ja laskutusosoite (jos eri kuin yllä) 

• puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi 

• jäsenyhdistyksesi 

YHDISTYSTEN OMA PALVELUPUHELIN OPASTAA JA NEUVOO 

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

 
 

Mukavaa mielenterveysviikkoa, yhdessä tekemistä sekä ilosta mieltä!  

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 2.12.2019. 

mailto:tilaukset@tunnejamieli.fi

