
                        
 

RUOKA-APU.FI – LÖYDÄ LÄHIN RUOKAJAKELU ja ILMOITA OMASI 

Osallistava yhteisö -hanke on avannut kaikille avoimen verkkopalvelun Ruoka-apu.fi. Sivusto palvelee 
maksutonta tai edullista ruokaa etsiviä sekä ruoka-avun toimijoita. Sivustolta löytyvät tiedot ruoka-

aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista. Näin kaupat, yhdistykset ja muut toimijat voivat löytää uusia 
yhteistyökumppaneita omalta alueeltaan. 

Klikkaa www.ruoka-apu.fi ja lisää hakukenttään paikkakunta. Näin saat tiedot kaikista yhdistysten, 
seurakuntien ja muiden toimijoiden ruokajakelutapahtumista sekä yhteisruokailuista lähialueellasi. Ilmoita 

myös mukaan oman yhdistyksesi kaikenlaiset ruoka-aputapahtumat – ehkä tekin löydätte uusia 
kumppaneita! 

Tapahtumien ilmoittamiseksi tarvitset käyttäjätunnuksen, joka on henkilökohtainen ja haetaan sähköisellä 
lomakkeella. Kaikki on maksutonta. Sivulta löydät opastusmateriaalia ja lisätietoa voit kysyä: info@ruoka-

apu.fi. HUOM. Jos yhdistyksesi on mukana liiton koordinoimassa EU-ruoka-apujakelussa, lähetämme sinulle 
tarkemmat ohjeet oman tapahtumasi ilmoittamisesta EU-sääntöjen mukaisesti. 

OPINTOKESKUS SIVIS PALVELEE MIELENTERVEYSYHDISTYKSIÄ 

Mielenterveyden keskusliitto on Opintokeskus Siviksen jäsen, joten myös jäsenyhdistyksemme voivat 
hyödyntää Siviksen koulutustarjontaa, materiaaleja ja muita palveluita. Tässä esimerkkejä: 

Yhdistystoiminnan vinkkipankki: 

Sivis on koonnut sivuilleen järjestötoiminnan materiaalipankin, josta löydät vinkkejä mm. 

kokouskäytäntöihin, järjestöarviointiin tai työhyvinvointiin. Sivuilta löytyy myös Ryhdistä yhdistystä -
verkkokoulutusmateriaali itsenäiseen opiskeluun. Jos et ole päässyt mukaan liiton yhdistystoiminnan 
koulutuksiin, saat hyvin jäsenneltyä tietoa tästä.  

Taloudellinen tuki: 

Sivis tukee yhdistysten omaehtoista, itse järjestettyä koulutusta 22 eurolla/opetustunti. Mielenterveyden 
keskusliitto on varannut jäsenyhdistystensä käyttöön yhteensä 200 tuntia. Jos yhdistyksesi suunnittelee 
koulutusta, kannattaa hakea siihen tunteja tästä. 

Tuntihaku on jatkuva, käynnissä ympäri vuoden ja päättyy vasta, kun liiton tuntikiintiö on täynnä. Hyödynnä 

rahanarvoinen jäsenetu! Lisätietoa saat yhdistysten palvelupuhelimesta 050 339 4971 joka maanantai klo 9-
16. 

 

 

http://www.ruoka-apu.fi/
mailto:info@ruoka-apu.fi
mailto:info@ruoka-apu.fi
http://www.ok-sivis.fi/materiaalit
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/90a5b8e6-ec44-4676-aacb-79e9aee702bf?displayId=Fin1915801


Ota dialogi haltuun ja tutustu alueesi muihin toiminnanjohtajiin: 

Sivis järjestää keväällä useilla paikkakunnilla koulutusta rakentavan dialogin toteuttamiseen. Menetelmän 

nimi on Erätauko! ja se on SITRAn kehittämä. Lisäksi tarjolla on alueellisia toiminnanjohtajien 
verkostotapaamisia aamukahvien muodossa. Koulutusta on myös mm. webinaareina. 

• Tutustu Siviksen koulutuskalenteriin tästä. 

• Voit myös tulostaa koulutuskoosteen tästä. 

• Sivisverkon koulutuskalenterista löytyvät myös jäsenjärjestöjen ilmoittamat koulutukset. Lue lisää > 

TULOSSA KIRJOITUSKILPAILU: AKTIVOI YHDISTYKSESI JÄSENET MUKAAN!  

Helmikuun Revanssissa julkistetaan kaikille avoin kirjoituskilpailu. Jos haluat aktivoida oman yhdistyksesi 
jäseniä mukaan, tässä teksti, jota voit käyttää jäsenviestinnässänne: 

ELÄMÄSI KÄÄNNEKOHTA -KIRJOITUSKILPAILU 

Muistatko tietyn hetken tai tilanteen, jonka jälkeen elämäsi sai uuden suunnan? Oliko hetki pieni ja ohikiitävä 
vai iskikö ymmärrys kuin salama? 

Mielenterveyden keskusliitto järjestää kirjoituskilpailun, jossa etsitään oman elämän käännekohtaa – sitä 
hetkeä, kun tajusit, että kaikki kääntyy vihdoin paremmaksi. Kyse voi olla esimerkiksi mielenterveyden 
häiriöstä toipumisessa tai sen kanssa elämään oppimisesta, tai ehkä arjesta tai suhteesta muihin ihmisiin. 

• Kerro tarinasi ja lähetä se meille!  

• Kirjoita käänteesi tarina. Tyyli on vapaa. 

• Kirjoita koneella. Maksimipituus on 3 liuskaa 1,5 rivivälillä. 

• Merkitse tekstiin nimimerkkisi. Liitä mukaan erillinen tiedosto tai kirjekuori, jossa on oikea nimesi, 
puhelinnumerosi ja muut yhteystiedot. 

• Lähetä tarinasi viimeistään 8.5. sähköpostilla: wille.harkonen@mtkl.fi (otsikko: Käännekohta) tai 

postilla: Mielenterveyden keskusliitto, Wille Härkönen, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki (kuoreen 
tunnus ”Käännekohta”). 

Mielenterveyden keskusliitolla on oikeus käyttää kirjoituskilpailun tekstejä viestinnässään omissa 
julkaisussaan ja kanavissaan. Tekstit pisteyttää esiraati ja voittajan valitsee ammattikirjailija. Voittaja 
julkistetaan 28.8.2020 liiton kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä. 

TUTUSTU UUTEEN JÄSENKIRJEESEEN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

 
Mielenterveyden keskusliiton jäsenkirje siirretään maaliskuusta 2020 alkaen Mailchimp-
uutiskirjejärjestelmään. Tämä edellyttää sitä, että siirrämme järjestelmään myös jäsenkirjeen vastaanottajien 

nimet ja sähköpostiosoitteet, jotka haemme Kilta-jäsenrekisteristämme. Mailchimpin palvelimet sijaitsevat 
Yhdysvalloissa, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle, mutta kaikki henkilötiedot ovat kuitenkin 

edelleen suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. The Rocket Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp, joka ylläpitää palvelinta, on Euroopan komission virallisesti hyväksymä yritys. 
 

Käsittelemme jatkossa myös tietoja jäsenkirjeen lukemisesta viestintämme kehittämiseksi, jotta tiedämme, 
millaisista uutisista jäsenistömme on kiinnostunut. 

 

Uudessa tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi. Kerromme myös rekisteröidyn 
oikeuksista, jos haluat kieltää henkilötietojesi käytön. Lue tietosuojaseloste tästä. 

 

MUISTA NÄMÄ! 

Katso kulttuuri- ja yleisurheilupäivien ohjelma – osallistumismaksu 10 euroa. 

Uusia ideoita liikkumiseen – tilaa liikunta-asiantuntija omaan yhdistykseesi. 

http://www.ok-sivis.fi/koulutus
http://www.ok-sivis.fi/media/koulutukset-2020-pdf.pdf
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutuskalenteri
https://www.mtkl.fi/toimintamme/organisaatiomme/tietosuojaselosteet/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/kulttuuri-ja-yleisurheilupaivat/
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/uusia-ideoita-liikuntaan/


 

Poimi itsellesi sopiva koulutus uudesta yhdistyskoulutusoppaasta. 

 
Joka viikko ajankohtaiset asiat löytyvät Facebookin MTKL Yhdistysuutiset -kanavasta. Laita seurantaan! 

 
Mielenterveyden keskusliiton tarjoama etu yhdistyksesi jäsenille: Tunne & Mieli -lehti puoleen hintaan! 

https://www.mtkl.fi/uploads/2020/01/19c74dc9-kevaan-yhdistyskoulutukset-2020.pdf
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset/?ref=bookmarks
https://www.mtkl.fi/toimintamme/julkaisut/tunne-mieli/

