
                          
 

LIITTOKOKOUS TULOSSA – MAJOITUSVARAUKSET 2.1. ALKAEN 

Mielenterveyden keskusliiton liittokokous järjestetään Tampereella 6.-7.6.2020 majoitus- ja kokouspaikkana 
Sokos Hotel Ilves. Perjantai-iltana järjestetään perinteinen keskustelutilaisuus, jossa liittohallitukseen ja -

valtuustoon ehdolla olevilla henkilöillä on mahdollisuus esittäytyä. Lauantai ja sunnuntai ovat varsinaisia 
kokouspäiviä. 

Liittokokouksen huonehinnat Sokos Hotel Ilves:  
1hh 95€/yö  
2hh 115€/yö (tekee 57,50€/hlö)  

Yhdistys voi varata liittokokousedustajiensa majoituksen suoraan hotellista alennushintaan varauskoodilla. 

Varauskoodi ja ensimmäinen liittokokousinfo lähetetään yhdistyksille 2.1.2020. Sen jälkeen on mahdollista 
tehdä huonevarauksia. 

VALTA JA VASTUU -KIERTUEELTA INFOA SÄÄNTÖUUDISTUKSESTA 

Liittokokous saa käsittelyynsä liiton sääntöuudistuksen. Siihen sekä liittokokouskäytäntöihin sekä liiton ja sen 
luottamushenkilöiden tehtäviin pääsee perehtymään Mielenterveyden keskusliiton Valta ja vastuu -
koulutuskiertueella huhti-toukokuussa. 

Luvassa on 9 koulutusta eri puolilla Suomea. Ajat ja paikat julkaistaan yhdistyksen kevätkalenterissa, joka 
lähetetään yhdistyksille 16.12.2019. 

MAKSA JÄSENMAKSU VIIMEISTÄÄN 23.12. - VARMISTAT ÄÄNIOIKEUDEN 
LIITTOKOKOUKSESSA 

Jäsenmaksulaskut ovat saapunet yhdistyksiin. Nyt on erityisen tärkeää maksaa lasku eräpäivään mennessä: 

yhdistyksen oikeus lähettää edustajia liittokokoukseen riippuu siitä, että jäsenmaksu on lähtenyt yhdistyksen 
tililtä vuoden 2019 puolella. Maksa siis jäsenmaksulasku viimeistään 23.12. Jäsenmaksuista vastaa 
yhdistyssihteeri Maie Puusaar, maie.puusaar@mtkl.fi, 040 512 0125. 

Liiton sääntöjen mukaan yhdistyksen liittokokousedustajien määrä lasketaan jäsenmäärän perusteella. 

Yhdistyksillä on oikeus lähettää kaksi (2) edustajaa jokaista alkavaa sataa (100) jäsentä kohti, kuitenkin 
enintään kuusi (6) edustajaa. Kaikkien ei tarvitse henkilökohtaisesti osallistua liittokokoukseen, vaan yksi 

henkilö voi valtakirjalla käyttää useamman edustajan ääntä. Yksi henkilö voi edustaa liittokokouksessa vain 

yhtä yhdistystä. Vuonna 2020 liittoon liittyvä yhdistys saa äänioikeuden sen mukaan, paljonko sillä on 
jäseniä liittymishetkellä.  
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Tärkeät päivämäärät 

23.12. Maksa jäsenmaksu viimeistään tänään, jotta suoritus näkyy vuoden 2019 kirjanpidossa. 
31.12. Yhdistysavustukset 2020 > haku päättyy 

2020 

2.1. Liittokokouksen infopaketti lähtee yhdistyksiin 
2.1. Majoitusvaraukset alkavat Sokos Hotel Ilves, Tampere 

31.1. Selvitykset yhdistysavustusten käytöstä palautettava > ohjeet ja lomake löytyy täältä 
15.2. Yhdistyksen aloitteet viimeistään tänään: eija.korkea-aho@mtkl.fi 

1.4. Ehdokasasettelu MTKL:n luottamustoimiin 2020-2023 päättyy 

4.5. Ehdokasesittelyt verkossa: www.mtkl.fi 
6.5. Virallinen kokouskutsu saapuu yhdistyksiin 
6.-7.6. MTKL liittokokous, Tampere 

HYVÄT HALLINTOKÄYTÄNNÖT OSAKSI YHDISTYKSEN ARKEA 

Yhdistystoiminnan perusteet -kurssi antaa valmiuksia yhdistystoiminnan perusteista uusille puheenjohtajille, 

sihteereille ja hallituksen jäsenille vallan ja vastuun jakautumisesta yhdistyksissä. Koulutus on 

jäsenyhdistyksille maksuton ja Mielenterveyden keskusliitto maksaa osallistujien matkat julkisen 
matkustustavan mukaan. Lisätietoa: Helena Koskelo-Suomi, helena.koskelo-suomi@mtkl.fi tai yhdistysten 
palvelunumero 050 339 4971 (maanantaisin klo 12-16). 

• 15.1.2020 Yhdistystoiminnan perusteet, pääkirjasto, Jyväskylä > lue lisää ja ilmoittaudu 

• 30.1.2020 Yhdistystoiminnan perusteet, Malmi-talo, Helsinki > lue lisää ja ilmoittaudu 

YHDISTYKSEN TUTUT TAPAHTUMAT 

Salibandyn ja kävelyfutiksen mestaruuksista kisataan ensi vuonna perinteisesti Tampereella 23.-24.5.2020. 
Mestaruusturnauksen ilmoittautuminen aukeaa 9.3. ja päättyy 14.4.2020.  

Kulttuuri- ja yleisurheilupäivät järjestetään tänä vuonna Nastolan liikuntakeskus Pajulahdessa 28.-30.8.2020. 

Nyt voit varata jo majoituksen sekä ruokailut suoraan Liikuntakeskus Pajulahdesta. Majoitus- ja 
ruokailuhinnat sekä majoituskoodin löydät tapahtuman verkkosivulta.  

IRTIOTTO ARJESTA – VOIMAA VERTAISUUDESTA: LOMAT HAKUUN! 

Mielenterveyden keskusliitto ja Maaseudun terveys- ja lomahuolto tarjoavat mahdollisuuden tuettuun lomaan 
sekä heille, joilla on mielenterveysongelmia että heidän perheilleen. Lomiin sisältyvät majoitus, ruokailut ja 

monenlaiset harrastusmahdollisuudet. Upeasta luonnosta nauttiminen, kylpylässä rentoutuminen, lukuisat 
liikuntamahdollisuudet tai ihan vaan kiireetön oleilu - sinä valitset mukavimman tavan viettää lomaasi. 

Lomien hakuajat päättyvät 3 kk ennen loman alkamispäivää. Lue lisää klikkaamalla otsikkoa! 

Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Kannonkoski 24.-29.5.2020 

Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, Kuortane  7.-12.6.2020 
Voimaa vertaisuudesta -loma lapsiperheille, Savonlinna  28.6.-3.7.2020 

Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Salo  14.-19.9.2020 
Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Inari  20.-25.9.2020 

Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Kauhava 27.9.-2.10.2020 

Voimaa vertaisuudesta -loma apua tarvitseville aikuisille, Savonlinna 28.9.-3.10.2020 
Voimaa vertaisuudesta -loma omatoimisille aikuisille, Leppävirta 21.-26.12.2020 
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HYÖDYNNÄ UUTINEN VAPAAEHTOISTYÖSTÄ – JULKAISUVAPAA 5.12. 

5.12. vietetään kansainvälistä Vapaaehtoisten päivää. Jopa 40 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. 

Valtava kiitos teille kaikille tärkeästä vapaaehtoistyöstä! Moni asia ei pyörisi ilman vapaaehtoisia.  

 
Mielenterveysviikolla julkaistu mielenterveysbarometri 2019 kertoo myös vapaaehtoisten merkityksestä. Voit 

halutessasi julkaista alla olevan uutisen sellaisenaan 5.12. esimerkiksi yhdistyksen nettisivulla tai 
Facebookissa:  

Mielenterveysbarometri 2019: Kolmannes mielenterveysongelmiin sairastuneista pitää vapaaehtoistyön 
ja järjestöjen merkitystä ylläpitävänä voimana normaalin arjen elämiseen 

Tuoreen mielenterveysbarometrin mukaan mielenterveysongelmiin sairastuneista valtaenemmistö pitää 

vapaaehtoistyön merkitystä suurena. Mielenterveysongelmia itse kokeneista kolme neljäsosaa (76 %) on sitä 

mieltä, että järjestöjen ja vapaaehtoistyön tuella mielenterveysongelmiin sairastunut pystyy elämään 
normaalia elämää. Runsas kolmannes (37 %) heistä oli täysin ja käytännössä yhtä moni (39 %) jokseenkin 
tätä mieltä. 

Omaisistakin yhtä moni (76 %) tunnustaa järjestöjen vapaaehtoistyön merkityksen asiassa. Saman tekee 
myös mielenterveysalan ammattilaisten enemmistö. Heistä 57 prosenttia jakaa tämän käsityksen. 

Ammattilaisten enemmistön (53 %) mielestä vapaaehtoistyötä ja kolmannen sektorin tarjoamia 
mahdollisuuksia antaa mielenterveyspalveluita ei kuitenkaan ole otettu riittävästi huomioon Suomessa. 

 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka pohtii mielenterveysbarometrin 
tuomaa viestiä: 

 
- Tarvitsisimme lisää yhdessä ja yli hallintorajojen tekemisen kulttuuria. Yhteistyö on mennyt hyvään 

suuntaan, ammattilaisten lisäksi monissa sairaaloissa on paikalla yhdistysten henkilöitä, jotka auttavat arjen 

kiinni saamisesta sairaalassa olon jälkeen. On hyvä, että ammattilaisilla on tietoisuus vapaaehtoisten ja 
järjestötyön voimavarasta, joiden merkitys korostuu arjen kannattelussa. Tulos kertoo siitä, että järjestöillä 

ja vapaaehtoisilla on suuri merkitys sen varmistamisessa, että ammattilaisten tekemä hyvä hoitotulos siirtyy 
myös arkeen.  

#vapaaehtoistenviikko #vapaaehtoistenpäivä 

Lisätietoa vapaaehtoisten päivästä löytyy täältä. 

JOULUN POIKKEUSAUKIOLOAJAT 
 

• Liiton puhelinvaihde 09 565 7730 on suljettu 20.12.2019 - 6.1.2020. 
 

• Neuvonnan palvelupuhelimet ja chat palvelevat normaalisti 19.12. asti, jonka jälkeen 

vertaistukipuhelin 0800 177 599 ja chat osoitteessa www.mtkl.fi jää joulutauolle. 

 

• Valtakunnallinen mielenterveysneuvonnan neuvontapuhelin 0203 919 20 palvelee vuoden loppuun 
kaikkina arkipäivinä klo 10-15. Puhelin on suljettu 1 - 6.1.2020. 

 

• 7.1.2020 lähtien palvelemme taas normaalisti kaikilla palvelukanavilla. 

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.  
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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.  
 

 

Lehden 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 

 

YHDISTYSTEN OMA PALVELUPUHELIN OPASTAA JA NEUVOO 

050 339 4971 
 

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

 
Seuraava jäsenkirje ilmestyy 8.1.2020 ja yhdistyksen kevätkalenteri 16.12.2019. 

 

Lämmintä joulun odotusta kaikille! 
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