
SYKSY 2020
Mielenterveysyhdistyksen

Elokuu
3.8. MTKL jäsenkirje
6.8. Uusi alku  

-kurssiopas:  
www.mtkl.fi

20.8. Vertaiset verkossa:  
Luonto hellii hyvinvointiasi

28.8. Liittovaltuusto

Syyskuu
1.9. MTKL jäsenkirje 
3.9. Vertaiset verkossa:  

Digitaitojen tutkailuja
9.9. Työntekijäpäivät, Vantaa
17.9. • 

• Vertaiset verkossa:  
Kirjanautintojen 
maailmassa

23.9. Kirjoittamisen starttikurssi, 
Helsinki  lue lisää  
kalenterin takasivulta

Lokakuu
1.10. • MTKL jäsenkirje 

• Vertaiset verkossa:  
Liikunnan riemua syksyyn!

6.–7.10. Veturipäivät:  
Luonnon ja luovuuden 
poluilla, Turku

15.10. Vertaiset verkossa:  
Penninvenyttäjän vihjeitä

20.10. Yhdistystoiminnan perusteet 1:  
Yhdistystoiminnan 
tunnusmerkit (verkkokurssi)

27.10. Yhdistystoiminnan perusteet 2:  
Hallitus työskentelee 
(verkkokurssi)

28.10. Kilta-koulutus:  
Jäsentietojen käsittely

29.10. • Alueelliset yhdistyspäivät, 
Oulu

• Vertaiset verkossa:  
Myötätuntotuokio

30.10. Kilta-koulutus:  
Raportit ja poiminta

Marraskuu
2.11. MTKL jäsenkirje
3.11. Yhdistystoiminnan perusteet 3:  

Puheenjohtajana ja 
sihteerinä (verkkokurssi)

4.11. Alueelliset yhdistyspäivät, 
Helsinki

5.11. Alueelliset yhdistyspäivät, 
Jyväskylä

6.11. Kilta-koulutus:  
Raportit ja poiminta

10.11. Yhdistystoiminnan perusteet 4:  
Talous ja varainhankinta 
(verkkokurssi)

11.11. Kilta-koulutus:  
Jäsentietojen käsittely

12.11. • 
• Vertaiset verkossa:  

Motivaatiota 
metsästämässä

13.11. Kilta-koulutus:  
Raportit ja poiminta

15.11. Kynttilätapahtuma
15.–22.11. Mielenterveysviikko: 

Mistä tietää? 
17.–18.11. Mielenterveysmessut, 

Helsinki 

26.11. Vertaiset verkossa:  
Maailman huonoin teksti

27.11. Yhdistystoiminnan perusteet 5:  
Katse tulevaisuuteen 
- yhdistystoiminnan 
kehittäminen (verkkokurssi)

30.11. Jäsenmaksulaskut 
lähtevät yhdistyksiin

Joulukuu
1.12. MTKL jäsenkirje 
10.12. Vertaiset verkossa:  

Harrastukset hyvinvoinnin 
tukena

14.12. Yhdistyksen kevätkalenteri 
2021

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Vuoden 2021 tärkeät päivät
7.1.–29.2. Jäsenjärjestöavustusten haku alkaa Huomioi uusi hakuaika!
31.1. Selvitykset jäsenjärjestöavustusten käytöstä palautettava
Tulossa keväällä Mestaruusturnaus 2021, Tampere
7.-13.4. Pieni ele -vaalikeräys ennakkoäänestyspaikoilla
18.4. Pieni ele -vaalikeräys kuntavaalien äänestyspaikoilla
27.–28.8. Liitto 50 vuotta - kulttuuri- ja yleisurheilupäivät 2021

LIITTOKOKOUKSEN TÄRKEÄT 
PÄIVÄMÄÄRÄt
17.8. Ilmoittautuminen 

liittokokoukseen aukeaa
31.8. Infopaketti 

kokouskäytännöistä 
yhdistyksiin

14.9. Virallinen kokouskutsu 
saapuu yhdistyksiin

18.9. Majoitusvaraus alennetuilla 
hinnoilla päättyy

22.9. Valta ja vastuu -koulutus: 
Laurea AMK, Vantaa

29.9. Valta ja vastuu -koulutus: 
Hotelli Isovalkeinen, Kuopio

1.10. Ilmoittautuminen 
liittokokoukseen päättyy

16.10. Liittokokousehdokkaiden 
vaalipaneeli-ilta, Tampere

17.–18.10. Valta ja vastuu -liittokokous, 
Tampere

Seuraa liittokokoustietoja ja tutustu 
ehdokkaisiin verkossa: www.mtkl.fi 
(hakusana: liittokokous).

http://www.mtkl.fi
https://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/mielenterveysviikko/
https://www.mielenterveysmessut.fi
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/valta-ja-vastuu-liittokokous-2020/


Lisää koulutusta 
luvassa!

Kaikkien syksyn koulutusten päivämääriä 
ei vielä ole päätetty, joten lisätietoa on 
luvassa vielä elokuussa. Koulutukset 
suunnitellaan koronapandemia huomioiden 
ja viranomaisten ohjeita seuraten, joten 
kasvokkaiset kurssit saatetaan joutua 
siirtämään verkkoon.

Syksyllä on tulossa seitsemän vapaa-
ehtoisten hyvinvointipäivää: Turkuun, 
Tampereelle, Iisalmeen, Imatralle, 
Hämeenlinnaan, Varkauteen ja Kemiin. 
Päivän aikana etsitään voimavaroja omaan 
elämään ja vietetään rentouttava päivä 
muiden vertaisten kanssa.

Viidessä VerkkoKamu-koulutuksessa 
tutustutaan verkon ja sosiaalisen median 
sovellukseen. Kaavin, Kiuruveden, 
Jyväskylän, Nokian ja Ristiinan koulutusten 
tavoite on, että jokainen kurssin käynyt 
opettaa taitonsa ainakin yhdelle uudelle 
henkilölle.

Loppusyksystä on tulossa myös alueellisia 
toimintapäiviä, joilla liikutaan monipuolisesti 
ja nautitaan luovuuden iloista.

Seuraa tilannetta verkon tapahtuma-
kalenterista: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri.

Oma kirjoituskurssi 
teille elokuussa? 

Miten luovan kirjoittamisen alkuun 
pääsee? Voisiko luovuutta lisätä arjessa 
kirjoittamalla? Tilaa omaan yhdistykseesi 
uusi Luovan kirjoittamisen aamupäivä 
-verkkokurssi. Aamupäiväkurssi on 
kaksiosainen ja kestää 2 tuntia per päivä. 
Kurssin voi tilata viikoille 33 tai 34 eli 
10.–21.8.

Tee tilaus nopeasti: 
kulttuurituottaja Nina Tuittu,  
040 723 8682, nina.tuittu@mtkl.fi

Lisäksi kirjoittamista opiskellaan 
syyskaudella kaikille luovasta 
kirjoittamisesta kiinnostuneille 
tarkoitetulla starttikurssilla. Tarina, joka 
etsii pääsyään ulos -kurssi järjestetään 
Taiteen Sulattamossa Helsingissä. 
Kurssilla haetaan yhdessä luovuutta, 
kirjoittamisen iloa ja alkusysäystä 
sanojen ja tekstien maailmaan. 

Syksyllä on tulossa myös teatteri-
ilmaisua hyödyntävä kirjoituskurssi.

Kilta uudistuu, 
koulutusta tulossa

Liiton Kilta-jäsenpalvelu 
uudistuu syksyllä. Uudistuksen 
myötä jäsenpalvelut 
monipuolistuvat ja 
tarjoavat muun muassa 
yhdistysten jäsenlaskujen 
lähettämisen, seurannan 
ja hallinnoinnin. Uuden 
palvelun käyttökoulutuksia 
järjestetään verkossa syys- ja 
lokakuussa niille yhdistyksille, 
joilla Kilta on jo käytössä. 
Ensi vuonna järjestelmän 
käyttöön koulutetaan myös 
uusia yhdistyksiä. Katso 
koulutuspäivät kalenterista! 

Pelaa liikuntabingoa

Nyt voit yhdistää bingon ja  
liikunnan ilon. Löydät liikuntabingon 
ohjeet verkosta www.mtkl.fi  
(hakusana: piristystä päivään).

Ajankohtaista tietoa 
somessa ja verkossa

Päivitämme mielenterveysyhdistyksille 
suunnattua tietoa jatkuvasti  
verkkoon www.mtkl.fi (hakusana 
Revanssin verkkouutiset) ja someen 
www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset. 
Niitä seuraamalla saat nopeimmin 
tietoa jäsenyhdistyksille suunnatusta 
toiminnasta ja tuesta!

Jäsenjärjestöavustukset 2021 hakuun alkuvuodesta

Ne jäsenyhdistykset, jotka eivät saa rahoitusta suoraan STEAlta, voivat hakea 
liitolta toiminta- ja kehittämisavustusta oman toimintansa järjestämiseen ja 
toimintatapojen kehittämiseen. Avustusten hakuaika on muuttunut:  
ensi vuoden avustukset haetaan 7.1.–29.2.2021.

Lisätietoa:  
Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi

Tilaa 
Heti!

Maanantaisin klo 9–16  
syyskuun alusta lähtien.

050 339 4971

NEUVONTAA  
JA TUKEA 

Yhdistysten palvelupuhelin  

http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
mailto:nina.tuittu@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
http://www.mtkl.fi
http://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
mailto:maie.puusaar@mtkl.fi
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/revanssi
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
https://www.mtkl.fi/toimintamme/lisaa-liikuntaa-arkeen/piristysta-paivaan-liikuntahetket

