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#valtajavastuu2020 – liittokokous Tampereella 6.-7.6.2020 
 
Kokouspaikka: Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 Tampere 
 
Liittokokouksen sopimushotelleina toimii Sokos Hotel Ilves ja Kokoushotelli Murikanranta. 
Majoituksen ja ruokailun varaustiedot löydät tammikuun liittokokousinfosta ja liittokokouksen 
verkkosivulta, joka avautuu torstaina 20.2.2020. Verkkosivulle päivittyvät kevään aikana tulo-
ohjeet, liittokokousinfot, ehdokasesittelyt, pieni vaalisanasto, ilmoittautumislinkki 
liittokokoukseen, kokouskutsu ja sen liitteet. Seuraa liittokokoussivua ja Revanssin 
verkkouutisia tästä.  
 
#valtajavastuu2020 – seuraa kokousta verkossa!  
 
Liittokokousta voit seurata, vaikket olisi lähelläkään Tamperetta kesäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna. Kerromme tunnelmia, jututamme kokousedustajia sosiaalisessa mediassa ja 
päivitämme päätökset verkkoon.  
 
Ajantasaisin kanava on Facebookin MTKL Yhdistysuutiset, josta löydät sekä eri puolilta 
Suomea saapuvien kokousedustajien tunnelmat että ensitiedon tärkeimmistä päätöksistä. 
MTKL Yhdistysuutiset seuraa myös kokousta edeltävän perjantai-illan vaalikeskustelua.  
 
Liittokokouksen tunniste sosiaalisessa mediassa on #valtajavastuu2020. Muistathan kertoa 
seurantamahdollisuudesta muillekin yhdistyksesi jäsenille!  
 
Päätöstiedotteet löytyvät Mielenterveyden keskusliiton sivuilta www.mtkl.fi. Päivitämme 
kokoustietoa myös liiton ulospäin suunnatuille tileille, Twitterissä @MTKL_fi, Facebookissa 
@mielenterveydenkeskusliitto ja Instagramissa @mielenterveydenkl 

 
Valmistautuminen liittokokoukseen 

 
Valta ja vastuu -koulutuskiertue pysähtyy kuukauden aikana 9 paikkakunnalla ja pohjustaa 
yhdistyksiä tulevaan liittokokoukseen. Yhden päivän koulutuksessa käydään läpi 
liittokokouksen tehtävät ja kokouskäytännöt sekä tutustutaan esitykseen liiton uusista 
säännöistä.  
 
Koulutuksessa pohditaan myös millaisia reunaehtoja rahoituksen kehitys päätöksenteolle 
tulevaisuudessa asettaa. Mukana ovat toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, 
kehitysjohtaja Janne Jalava, liiton uusi lakimies Oskari Korhonen ja yhdistyskoordinaattori 
Helena Koskelo-Suomi.  

 

Valta ja vastuu -koulutukset: (klikkaa paikkakuntaa ja ilmoittaudu mukaan) 
 

• 15.4. Vantaa 
• 16.4. Kouvola 
• 21.4. Joensuu 
• 22.4. Kajaani 
• 28.4. Oulu 
• 6.5. Turku 
• 12.5. Kuopio 
• 13.5. Jyväskylä 
• 14.5. Tampere 
 
 
 
 

 
 

https://www.mtkl.fi/uploads/2020/01/a3917072-mtkl-liittokokousinfo-nro-1-2020-002.pdf
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/
https://twitter.com/mtkl_fi?lang=fi
https://www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto/
https://www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto/
https://www.instagram.com/mielenterveydenkl/?hl=fi
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=337
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=338
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=339
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=340
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=341
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=342
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=343
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=344
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/?id=345


 
 

 

 
 
Katso sääntöuudistuksen keskeiset muutokset 
 
Mielenterveyden keskusliiton lakimies Oskari Korhonen käy oheisella videolla (20 min) läpi 
liiton sääntöuudistusta. Uudistusta on valmisteltu yhteistyössä luottamushenkilöiden ja 
työntekijöiden kanssa. Sääntöuudistuksen esittämisestä kesän liittokokoukselle päättää 
liittohallitus ja liittokokous puolestaan päättää sääntöjen hyväksymisestä. Sääntöehdotus on 
ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. 
 
Sääntöuudistuksen tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkeyttää liiton sääntöjä, päivittää 
luottamushenkilöhallinnon rakennetta ja uudistaa äänivallan käyttöä liitossa. 
Luottamushenkilöhallinnon sujuvoittamisella pyritään toteuttamaan paremmin sote-järjestöjen 
avustusasetuksen (1552/2016) 10 §:n henkeä kohtuullisista luottamushenkilöhallinnon 
kustannuksista. Lisäksi sillä valmistaudutaan vastaamaan haasteeseen, jonka avustusten 
mahdollinen väheneminen järjestökentälle tulevaisuudessa tuo.  
 
Katso video tästä. Taustaksi voit lukea alta nykyisten luottamuselinten paikkajaon (juttu on julkaistu 
ensimmäisen kerran Revanssissa 3/2017). 
 
Liiton päättäjät nyt 26 mielenterveysyhdistyksestä  

 
Mielenterveyden keskusliitolla on nyt 36 luottamushenkilöä: hallituksessa puheenjohtaja ja 8 
jäsentä sekä valtuustossa 25 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kun heidät vuoden 
2017 liittokokouksessa valittiin, vaaleissa menestyivät erityisesti valtakunnalliset yhdistykset. 
 
Menestyksekkäin mielenterveysyhdistys oli KoKoA - Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry, joka 
sai kaksi paikkaa hallitukseen ja yhden valtuustoon. Mieli Maasta ry:lle meni yksi hallituspaikka 
ja valtuuston puheenjohtajuus. Sekä Suomen Moniääniset että Luova Hulluus saivat kaksi 
edustajaa valtuustoon. Kaksisuuntaiset ry ja Pollesta Potkua ry saivat kumpikin yhden 
valtuustopaikan. 
 
Paikallisista mielenterveysyhdistyksistä vahvimmin edustettuna liiton luottamuselimissä on 
Mikkelin Virike, jolla on yksi paikka sekä hallituksessa että valtuustossa. Mielenterveysyhdistys 
Kaippari Raaseporista, Kuopion Mielenterveyden tuki ja helsinkiläinen Tukiyhdistys Karvinen 
pitävät jokainen kahta valtuustopaikkaa. 
 
Myös Oulun ja Porin mielenterveysyhdistykset ovat hyvin edustettuina uusissa 
luottamuselimissä. Porin Tukiranka ry:llä on valtuuston varapuheenjohtajuus ja 
Mielenterveysyhdistys Hyviksellä yksi valtuustopaikka. Oulusta Mielenvireydellä on paikka 
hallituksessa ja Hyvän mielen talolla valtuustossa. 
 
Liiton puheenjohtaja on Kuusamon Mielenterveyden Tuesta ja varapuheenjohtaja Porvoon 
seudun mielenterveysyhdistyksestä. Hallituksessa istuu myös Hyvinkään Verson edustaja. 
 
Valtuustossa ovat edustettuina myös Hyvän mielen pelit Helsingistä, Mielenterveysyhdistys 
Kello Jyväskylästä, Viitasaaren mielenterveysyhdistys Muikku, Pohjois-Karjalan 
Mielenterveyden Tuki Joensuusta, Outokummun mielenterveysyhdistys Välke, Ristiinan 
mielenterveysyhdistys Risla, Turun Mielenterveysyhdistys Itu, Seinäjoen Alueen 
Mielenterveysyhdistys Samy ja Raahen Psyyke. 
 
Mielenterveyden keskusliitolla on nykyisin 150 jäsenyhdistystä. 

 
Ehdokasasettelu jatkuu 

 
Lähetimme yhdistyksille tammikuun lopussa valmiin lomakkeen ehdokkaiden ilmoittamista 
varten. Tähän mennessä olemme vastaanottaneet kaksi ehdokasta liiton luottamuselimiin. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eOkEBU7p8MY&feature=youtu.be
https://www.mtkl.fi/uploads/2020/02/668650a1-revanssi_2017-3.pdf
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/


 
 

 

Yhdistys voi siis asettaa ehdokkaita liiton luottamustehtäviin puheenjohtajaksi, hallituksen 
jäseneksi, valtuuston puheenjohtajaksi ja/tai varapuheenjohtajaksi sekä valtuuston jäseneksi.  
 
Aikaa on vielä ehdottaa omaa ehdokasta, mutta muistathan, että ehdokasasettelu päättyy 
1.4.2020.  
 
Ehdokasesittelyt verkossa 15.4. 
 
Liiton luottamustoimiin asetetut ehdokkaat julkistetaan verkossa 15.4., kun Valta ja vastuu -
koulutuskiertue alkaa. Valtuustoon ja hallitukseen pyrkivät esitellään kirjallisesti sen 
perusteella, mitä tietoja yhdistykset ovat heistä ilmoittaneet. 
 
Hallituksen puheenjohtaja on liiton keulakuva ulospäin, joten 1.4. mennessä ilmoitetuista 
puheenjohtajaehdokkaista tehdään lisäksi lyhyet esittelyvideot. Videot tekee liiton viestintä 
ennen pääsiäistä eli 9.4. mennessä. Ehdokkaiden kannattaa siis olla tavoitettavissa! 
 
Tiukka aikataulu johtuu siitä, että myös videoesittelyt julkaistaan koulutuskiertueen aluksi 15.4. 
Videot tehdään, jos ennakkoon on asetettu vähintään 2 ehdokasta puheenjohtajaksi. 
 
Liittokokousehdokkaiden vaalipaneeli 
 
Liittokokouksessa ehdolla olevilla ehdokkailla on mahdollisuus tulla esittäytymään ja 
keskustelemaan Sokos Hotel Ilvekseen perjantai-iltana 5.6.2020. Keskustelun vetää 
kehitysjohtaja Janne Jalava. Varsinaiset kokouspäivät ovat lauantai 6.6. ja sunnuntai 7.6. 
 
Kysy lisätietoa liittokokouksesta: yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi, yhdistysten 
palvelupuhelin 050 339 4971 (maanantaisin klo 9-16), muina aikoina 050-3627637 tai 
helena.koskelo-suomi@mtkl.fi. 
 
Seuraava liittokokousinfo ilmestyy 27.4.2020.



 
 

 

 

 


