
KEVÄT 2020
Mielenterveysyhdistyksen

Tammikuu
2.1. Vuoden Pomppu 2020:  

nyt saa ehdottaa!  
(www.mtkl.fi)

13.1. MTKL jäsenkirje
8.1. Uusi alku  

-kurssiopas:  
www.mtkl.fi  
 
 

15.1. Yhdistystoiminnan 
perusteet Jyväskylä

30.1. Yhdistystoiminnan 
perusteet Helsinki

31.1. Yhdistysavustukset:  
selvitys 2019 avustusten 
käytöstä viimeistään tänään 
(maie.puusaar@mtkl.fi).

Helmikuu
Tässä 
kuussa

Kirjoituskisa alkaa:  
tiedot tulossa

3.2. MTKL jäsenkirje
18.-19.2. Ideoita ja hyvinvointia 

vapaaehtoisille Iisalmi

Maaliskuu
2.3. MTKL jäsenkirje
3.-4.3. Ideoita ja hyvinvointia 

vapaaehtoisille Tampere
9.3. Mestaruusturnaus: 

ilmoittautuminen alkaa
11.3. STEA-avustusten 

hankepaja Kuopio
17.-18.3. Ideoita ja hyvinvointia 

vapaaehtoisille Imatra
18.3. STEA-avustusten 

hankepaja Helsinki
19.-20.3. Ideoita ja hyvinvointia 

vapaaehtoisille Hämeenlinna

Huhtikuu
Tässä 
kuussa

Valta ja vastuu -koulutukset 
 katso aikataulu kalenterin 
toiselta sivulta!

1.4. MTKL jäsenkirje
1.-2.4. Ideoita ja hyvinvointia 

vapaaehtoisille Turku
14.4. Mestaruusturnaus: 

ilmoittautuminen päättyy

Toukokuu
Tässä 
kuussa
Tässä 
kuussa

Valta ja vastuu -koulutukset 
 katso aikataulu kalenterin 
toiselta sivulta!

4.5. MTKL jäsenkirje
11.5. Kulttuuri- ja 

yleisurheilupäivät: 
ilmoittautuminen alkaa

15.5. Kirjoituskisa päättyy
23.-24.5. Mestaruusturnaus Tampere

 
 
 
 
 
 
 
 

Kesäkuu
1.6. Vuoden Pomppu: laita 

ehdotus viimeistään tänään 
(www.mtkl.fi)

1.6. MTKL jäsenkirje
6.-7.6. Liittokokous Tampere
15.6. Yhdistyksen syyskalenteri!

Heinäkuu

Elokuu
3.8. MTKL jäsenkirje
9.8. Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät: 

ilmoittautuminen päättyy
28.8. Kirjoituskisan tulokset 

julkistetaan
28.-30.8. Kulttuuri- ja 

yleisurheilupäivät 
liikuntakeskus Pajulahti, 
Nastola 

31.8. Liittovaltuusto: yhdistysten 
aloitteet syksyn kokoukseen 
viimeistään tänään  
(eija.korkea-aho@mtkl.fi)

Päivittyviä kursseja ja tapahtumia voit seurata verkossa:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri sekä Uusi alku -kurssioppaasta.

Seuraa kursseja ja tapahtumia

http://www.mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri


Revanssi muuttuu

Jäsenlehti postitetaan kaikille jäsenille 
neljä kertaa myös 2020. Sivumäärää 
joudutaan valitettavasti pienentämään 
postikulujen jatkuvan nousun vuoksi. 
Postitus on lehdenteon suurin kulu, 
viime vuonna jo lähes 70 %.

Jatkossa painotamme paperilehdessä 
mm. ajankohtais- ja henkilöjuttuja 
lukijatutkimuksen (2019) tulosten 
mukaisesti. Samalla kehitämme verkko-
Revanssia, jonka etuihin kuuluu mm. 
nopeampi julkaisurytmi esimerkiksi 
yhdistystoiminnalle tärkeissä asioissa.

Yhdistysten tiedontarvetta palvelevat 
verkkosivujen ohella edelleen tutut 
kanavat kuten kuukausittaiset 
jäsenkirjeet, maanantaisin päivystävä 
neuvontapuhelin, Facebookin MTKL 
yhdistysuutiset sekä tietysti kaikki 
yhteiset kokoontumiset.

Muutosten vuoksi emme ole vielä 
voineet vahvistaa ensi vuoden 
ilmestymis- ja aineistopäiviä. 
Näistä tiedotamme tarkemmin heti 
alkuvuodesta.

Valta ja vastuu 
-liittokokous 2020, Tampere
2.1. Liittokokousinfo nro 1 saapuu 

yhdistyksiin
Majoitusvaraukset alkavat: 
Sokos Hotel Ilves, Tampere

1.2. Ehdokasasettelu MTKL:n 
luottamustoimiin 2020-2022 
alkaa

15.2. Yhdistyksen aloitteet 
viimeistään tänään:  
eija.korkea-aho@mtkl.fi

17.2. Liittokokousinfo nro 2 saapuu 
yhdistyksiin

1.4. Ehdokasasettelu MTKL:n 
luottamustoimiin päättyy

27.4. Liittokokousinfo nro 3 saapuu 
yhdistyksiin

4.5. Ehdokasesittelyt verkossa: 
www.mtkl.fi

6.5. Virallinen kokouskutsu 
saapuu yhdistyksiin

8.5. Majoitusvaraukset 
alennetuilla hinnoilla päättyy

6.-7.6. Liittokokous, Tampere
Valta ja vastuu -koulutuskiertue
15.4. Helsinki
16.4. Kouvola
21.4. Joensuu
22.4. Kajaani
28.4. Oulu
6.5. Turku
12.5. Kuopio
13.5. Jyväskylä
14.5. Tampere

#valtajavastuu2020

Mitä mielen hyvinvoinnista tiedetään? 
Miten ihmiset selviytyvät kriiseistä, 
sairauksista ja haastavista tilanteista? 
Tunne & mieli -lehti käsittelee 
ratkaisukeskeisesti ja monipuolisesti 
mielen ilmiöitä, kehon ja mielen yhteyttä, 
ihmissuhteita ja henkistä kasvua.

Liiton jäsenyhdistysten jäsenet saavat 
lehden jäsenetuna puoleen hintaan: 
29,50 euroa/vuosi (6 numeroa).  
Tilaus alkaa seuraavasta numerosta 
ja jatkuu ensimmäisen tilausvuoden 
jälkeen kestotilauksena edelleen 
jäsenetuhintaan, kunnes irtisanot 
tilauksen. Tutustu: www.tunnejamieli.fi.

Tee näin:  
Lähetä tilauksesi osoitteeseen  
tilaukset@tunnejamieli.fi.  
Kerro nämä asiat:

 nimesi
 postiosoitteesi
 maksaja ja laskutusosoite  

(jos eri kuin yllä)
 puhelinnumerosi ja 

sähköpostiosoitteesi
 jäsenyhdistyksesi

Tunne & mieli 
jäsenetuhintaan! 

Jäsenetu

Neuvoja yhdistyksille  
maanantaisin:   050 339 4971 

Liikettä  
juuri teille! 

Liitto tarjoaa räätälöityä 
suunnitteluapua esim. virkistys-
päiviin, liikuntatuokioihin tai 
liikuntatiedon jakamiseen 
jäsenistölle. Jos ideoita ei synny, 
ota rohkeasti yhteys liiton liikunta-
asiantuntijaan: Kati Rantonen,  
kati.rantonen@mtkl.fi, 046 920 6427.

Vai pystyttekö kokoamaan 
vähintään 3 yhdistyksen kimpan 
ja ainakin 10 osallistujaa? Silloin 
voitte tilata Katilta yhteisen 
Ideat liikkeelle -koulutuksen: 
koulutus, matkat ja ruokailu 
ovat yhdistyksille ja osallistujille 
maksuttomia ja liitto maksaa myös 
koulutuspaikan tilavuokran. Tätäkin 
räätälöidään toiveidenne mukaan!

Onko sinulla kysyttävää liittokokouksesta tai yhdistystoimintaan 
liittyvistä asioista? Yhdistysten palvelupuhelin tarjoaa käytännön 
neuvoja joka maanantai klo 9-16. Soita ja kysy!


