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Tervetuloa yhteisen ilmeen alle!

• Mielenterveyden keskusliitto tarjoaa jäsenyhdistyksilleen 
yhteisen visuaalisen ja verbaalisen brändin – tässä elementit 
ohjeineen

• Paketin sisältö:
• Sosiaalisen median profiilikuva ja 4 valmista taustakuvaa someen, 

verkkosivulle, omalle näytölle

• Ppt-esityksen pohja

• Tilattava rollup yhdistyksen omalla logolla ja yhteystiedolla

• Tilattava ikkunatarra 21 x 21 cm

• Liiton ja mielenterveysyhdistyksen esittelytekstit
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Jäsenyhdistyksen sosiaalisen median 

profiilikuva on tuttu liiton logosta: 

tuhansista yksilöllisistä sormenjäljistä 

syntyvä yhteisöllinen jälki.

Mielenterveyden ongelmat ovat yhtä 

yksilöllisiä kuin sormenjälkemme. 

Jokaisella on oma tarinansa, ja kun ne 

yhdistetään, syntyy voima, joka 

vaikuttaa.

Viesti: tule mukaan ja jätä oma jälkesi!



2.2.2021



2.2.2021

Sosiaalinen media ja verkko

• Somen profiilikuvaksi liiton sormenjälkitunnus
• Vaihda tunnus sellaisenaan sosiaalisen median kanavienne 

profiilikuvaksi

• Somen ja verkon seinäkuvat:
• Voit käyttää mitä tahansa 4 valmiista vaihtoehdosta
• Samat kuvat toistuvat myös rollupeissa
• Tavoite: muistuttaa siitä, että jokainen meistä törmää 

mielenterveysongelmiin tavalla tai toisella – tämä koskee juuri sinua

• Mistä kuvatiedostot: 
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-
abc/materiaaleja-kayttoonne/

https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/
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Jäsenyhdistyksen oma ppt-pohja

• Mielenterveysyhdistyksen PowerPoint-esityksen pohja mukailee 
liiton brändiä

• Lataa ppt-tiedosto koneellesi ja rakenna uusi esitys aina 
suoraan samaan pohjaan

• Otsikko- ja lopetussivun ilme on vakioitu: päivitä vain tekstit

• Klikkaamalla ”uusi dia” voit valita erilaisia valmiita teksti- ja 
kuva-asetteluja dioihisi, mukana myös 4 tuttua kuvaa välidioiksi

• Mistä tiedosto: 
https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-
abc/materiaaleja-kayttoonne/

https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/
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Rollupit omalla logolla

• Jäsenyhdistyksen rollup on valmis taittotiedosto, joka odottaa 
sinua painossa 

• Ylimpänä rollupissa on oman yhdistyksesi logo, sen jälkeen 
vapaavalintainen kuva 4 eri vaihtoehdosta

• Kuvassa slogan ”Et ole yksin” ja sen alla yhdistyksesi lyhyt 
yhteystieto, esim. verkko-osoite (voi jättää poiskin)

• Hinnat ja tilausohjeet dia nro 12!
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Ikkunatarra 21 x 21 cm (5 kpl paketti)

• Tarrassa on teksti ”Mielenterveyden keskusliitto / 
Jäsenyhdistys” ja siinä on liiton logosta tuttu sormenjälkitunnus

• Hinnat ja tilausohjeet seuraavalla dialla!

• Jäsenlogosta on myös sähköiseen käyttöön sopivat versiot 
sekä värillisenä että mustavalkoisena:

• https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-
abc/materiaaleja-kayttoonne/

• Ellet saa ladattua jäsentunnusta tai muita tiedostoja verkosta, sinua 
auttaa Silja Lepistö, silja.lepisto@mtkl.fi, puh. 040 5000 822

https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/materiaaleja-kayttoonne/
mailto:silja.lepisto@mtkl.fi
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Tilaa rollupit ja tarrat suoraan painosta

• Rollup 79,36 €/kpl (sis. alv ja kantokassi), toimituskulut 24,68 € 
(sis. alv ja 1–6 rollupia)

• Ikkunatarrat 5 kpl:n pakettina 24,80 € (sis. alv), toimituskulut 
12,40 € (sis. alv)

• Tilausosoite: myynti@markkinointitarvike.fi

• Viestin aiheeksi MTKL tarjous

• Kerro viestissä: rollupien määrä ja kuvavalinnat, mikä 
yhteystieto niihin painetaan, tarrapakettien määrä sekä toimitus-
ja laskutusosoitteet

• Muista liittää viestiin rollupia varten yhdistyksesi logo!

mailto:myynti@markkinointitarvike.fi
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Mielenterveysyhdistyksen esittelyteksti

• Käytä tekstiä sellaisenaan tai soveltuvin osin, kun teet yhdistyksesi esittelyä esim. verkkoon 

tai esitteeseen. Tekstin tavoitteena on brändätä yhdistyksiä osana liiton muodostamaa 

valtakunnallista yhteisöä:

• Suomessa on noin 150 erilaista mielenterveysyhdistystä, joista yksi on (OMAN 

YHDISTYKSEN NIMI). Me olemme juuri se yhteisö, jonne olet tervetullut sekä heikkona 

hetkenä että huviksesi tai silloin, kun tekee mieli saada jotain aikaan. Meitä on Suomessa 

17 000 ja tässä yhdistyksessä XX (OMAN YHDISTYKSEN JÄSENMÄÄRÄ NUMEROINA), 

joten et ole yksin!

• Mielenterveysyhdistys on myös mielenterveyskysymysten asiantuntija. Me tiedämme 

kokemuksesta, miten mielenterveysongelmien kanssa eletään arkea ja miten siihen liittyviä 

pulmia käytännössä voidaan ratkoa. Meillä on tietoa ja olemme valmiita jakamaan sitä 

muillekin. Ota rohkeasti yhteyttä!
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Liiton esittelyteksti

• Käytä tätä tekstiä joko yhdessä oman yhdistyksesi esittelytekstin kanssa tai 

yksinään esim. verkkosivuilla ja esitteessä, mieluiten yhdessä 

jäsentunnuksen kanssa. Älä muuta tekstiä.

• (OMAN YHDISTYKSEN NIMI) on Mielenterveyden keskusliiton (NIMESTÄ 

LINKKI: www.mtkl.fi) jäsen. Liitto on mielenterveysongelmia itse kokeneiden 

ihmisten valtakunnallinen järjestö, jossa ylintä päätösvaltaa käytämme me, 

erilaiset ja eri puolilla Suomea toimivat mielenterveysyhdistykset. Tervetuloa 

mukaan vaikuttamaan myös valtakunnallisesti!
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Tulossa myöhemmin

• Kuvankäsittelyohje: 
• kuinka kuvapankkikuvat käsitellään brändinmukaisiksi

• Lehti-ilmoituksen pohja: 
• yhtenäinen pohja esim. rekrytointi- ja muille jäsenyhdistyksen 

ilmoituksille



Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Viestintäpäällikkö
Sirkku Immonen

sirkku.immonen@mtkl.fi
Puh. 040 1244 700

mailto:sirkku.immonen@mtkl.fi

