
                          
 

JÄSENKIRJE UUDISTUU HELMIKUUSSA 

Tämä on viimeinen vanhanmallinen jäsenkirje. Helmikuusta alkaen kirje saapuu joka kuukauden 
ensimmäisenä arkiaamuna ja kertoo entistä tiiviimmin alkavan kuukauden tärkeimmät asiat 
mielenterveysyhdistyksen kannalta. 

Kirje lähetetään jäsenyhdistysten toiminnan- ja puheenjohtajille sekä muille toimi- ja luottamushenkilöille. 

Päivitä siis heidän yhteystietonsa ajan tasalle liiton jäsenrekisteriin! Erityisen tärkeää se on tänä vuonna, 
jotta oikeat ihmiset saavat liittokokousohjeet. Seuraava liittokokousinfo saapuu helmikuussa - kun päivität 
yhteystiedot 10.2. mennessä, varmistat infon yhdistyksenne uusille päättäjille. 

Ilmoita uudet yhteystiedot tästä.   

Muista myös seurata Facebookin MTKL Yhdistysuutiset -kanavaa. Sieltä löytyy viikoittain ajantasaisin tieto 
mielenterveysyhdistyksille. 

YHDISTYSKOULUTUKSISTA OMA OPAS 

Uusi Alku -kurssiopas on jo tuttu monelle. 
Jatkossa myös yhdistyskoulutukset kootaan 

omaan pikkuoppaaseensa kevät- ja syyskauden 
aluksi. Tässä niistä ensimmäinen! 

Tarkat tiedot koulutusten ohjelmasta, 
pitopaikoista, kustannuksista ja niiden 

korvauksesta sekä ilmoittautuminen ovat 

verkossa, jonne pdf-oppaasta on 
kurssikohtaiset linkit.  

Katso yhdistyskurssien opas tästä. 

UUTTA KIPINÄÄ LIIKKUMISEEN 

Uusi vuosi on alkanut ja yhden ja toisen uuden vuoden lupaus on liittynyt omaan terveyteen ja hyvinvointiin. 

Nyt on hyvä aika lunastaa lupaukset ja siihen apua saat tilaamalla liikunta-asiantuntija Kati Rantosen 
yhdistysvierailulle. Katilta saat uusia vinkkejä ja ideoita liikkumiseen sekä tiedon jakamiseen jäsenistölle. Voit 
myös tilata yhteisen Ideat liikkeelle -koulutuksen kokoamalla vähintään 3 yhdistyksen kimpan. 

Kysy lisätietoja: Kati Rantonen, kati.rantonen@mtkl.fi, 046 920 6427. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/29DA4E28C2D061E8
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/
https://www.mtkl.fi/uploads/2020/01/19c74dc9-kevaan-yhdistyskoulutukset-2020.pdf
mailto:kati.rantonen@mtkl.fi


NYT VOIT HAKEA OPINTOKESKUS SIVIKSEN TUKEA KOULUTUKSIIN 

Mielenterveyden keskusliitto on jäsenenä Opintokeskus Siviksessä, joka tukee järjestöllistä koulutusta 

taloudellisen tuen muodossa. Taloudellinen tuki koulutuksille / kursseille on 22 euroa / opetustunti. Olemme 
varanneet kiintiön, jossa on noin 200 tuntia jäsenyhdistysten käyttöön. 

Tuntihaku on jatkuva ja voit joustavasti hakea tunteja ympäri vuoden. Haku päättyy, kun tuntikiintiö on 
täynnä.  Jos suunnittelette yhdistyksessänne koulutusta, voitte hakea siihen tunteja tästä. 

Tutustu ja tulosta Sivisverkon ohjeet tästä. 

KURSSEJA JA KOHTAAMISIA VERKOSSA JA KASVOKKAIN 

Mielenterveyden keskusliiton kevään 2020 kurssiopas ilmestyi 8.1. ja haku kursseille käynnistyi vilkkaana. 

Laajassa tarjonnassa on kursseja niin mielenterveyden ongelmia itse kokeville, perheille kuin työssään 
mielenterveysasioita pohtiville. Kaiken kurssitarjontamme ytimenä on kokemustieto.  

Mielenterveysongelmia itse kokeville: 

• Toivon työpajat 

• Mitä minulle kuuluu? 
• Onko tässä pimeydessä valoa – verkkokurssi 
• Masennus kuin ikisade? – verkkokurssi 

Vertaisohjaajille ja kokemusasiantuntijoiden kouluttajille: 

• Sinustako vertaisohjaaja? 
• Sinustako kokemusasiantuntijoiden kouluttaja? 

Tutustu kurssioppaaseen tästä. 

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 2020 (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 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/90a5b8e6-ec44-4676-aacb-79e9aee702bf?displayId=Fin1915801
https://www.mtkl.fi/uploads/2020/01/4ff8ce25-sivis_opintojakson-ohje-2020.pdf
https://www.mtkl.fi/uploads/2020/01/e4191287-kevat2020.pdf
https://www.tunnejamieli.fi/
https://www.lehtiluukku.fi/lue/tunnejamieli/4-2019/217013.html
mailto:tilaukset@tunnejamieli.fi


YHDISTYSTEN OMA PALVELUPUHELIN OPASTAA JA NEUVOO 

050 339 4971 
 

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

 


