
SYKSY 2021
Mielenterveysyhdistyksen

Heinäkuu
15.7. Liikuntapäivä: viimeinen 

majoitusten maksuton 
perumis- ja muutospäivä

Elokuu
2.8. MTKL jäsenkirje mm.

Mielenterveysmessujen 
jäsenalennukset

5.8. Uusi alku 
-kurssiopas:
www.mtkl.fi

10.8. Liikuntapäivä: ilmoittautuminen 
päättyy

12.8. Vertaiset verkossa: 
Tutustutaan metsäkävelyyn

16.8. Liikettä palloon! 
Ilmoittautuminen alkaa

26.8. Vertaiset verkossa: 50 ideaa 
kesäksi – miten meni?

28.8. Liikuntapäivä Iisalmi 
(3-ottelu, 1000 m kävely, 
ruotsalaisviesti, toimintarastit) 

30.8. Kulttuuriliiteri: 
podcast ja 
syyskuun 
kulttuurihaaste! 

Syyskuu
1.9. MTKL jäsenkirje 

2.9. Yhdistysinfo: Nuoret ja 
mielenterveys

6.9. Liikettä palloon! 
ilmoittautuminen päättyy

9.9. • 
• Vertaiset verkossa: Vinkkejä 

velkojen kanssa taisteleville

13.9. Syty liikkeelle -kampanja alkaa

14.9. • Vuoden Pomppu: ehdotukset
viimeistään tänään

• Runoa päin -kirjoituskurssi
(3-osainen)

23.9. Vertaiset verkossa: Piirustelua 
piristykseksi

28.9. Yhdistysinfo: 
Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio 

30.9. Olohuoneen osallistujat: haku 
pilottiryhmään päättyy

Lokakuu
1.10. MTKL jäsenkirje 

4.10. Kulttuuriliiteri: 
podcast ja 
lokakuun 
kulttuurihaaste!

7.10. Vertaiset verkossa: 
Voimavaroja etsimässä

9.–10.10. Liikettä palloon! 
Tampere  
(salibandy,  
kävelyfutis) 

21.10. Vertaiset verkossa: Suuri 
tietovisa

25.10. Olohuoneen osallistujat -kurssi

Marraskuu
1.11. MTKL jäsenkirje

2.11. Alueelliset yhdistysten 
kehittämispäivät Jyväskylä

3.11. Alueelliset yhdistysten 
kehittämispäivät Joensuu

4.11. Vertaiset verkossa: Sinustako 
kokemusasiantuntija tai 
vertaisohjaaja?

18.11. • 
• Vertaiset verkossa: Miten 

vältän yksinpuhelun 
verkossa?

21.–28.11. Mielenterveysviikko

21.11. Kynttilätapahtuma 

23.–24.11. Mielenterveysmessut
Tervetuloa!

29.11. • Jäsenjärjestöavustusten
selvityslomakkeet lähtevät
yhdistyksiin

• Olohuoneen osallistujat
-kurssi

30.11. Jäsenmaksulaskut lähtevät 
yhdistyksiin

Joulukuu
1.12. MTKL jäsenkirje 

2.12. Vertaiset verkossa: 
Jouluaskartelua

13.12. Yhdistyksen kevätkalenteri 
2022

14.12. Yhdistysinfo: 
Jäsenjärjestöavustusten 
selvitys 

16.12. Vertaiset verkossa: Joulunajan 
etäglögit

Tammikuu
15.1. Jäsenjärjestöavustukset: 

selvitys 2021 avustusten 
käytöstä viimeistään tänään

17.1. Olohuoneen osallistujat -kurssi

Tässä 
kuussa

Jäsenjärjestöavustukset: 
sähköinen haku alkaa

Katso lisää: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri 

Mielen hyvinvointia kokemuksella
23.–28.11.2021 VERKOSSA

MIELENTERVEYSMESSUT 2021

Ellei paikkakuntaa mainita, 
tapahtuma on verkossa.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3127e10d-2a3a-4028-a882-29b061194c4f?displayId=Fin2296601
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3127e10d-2a3a-4028-a882-29b061194c4f?displayId=Fin2296601
https://www.mielenterveysmessut.fi
https://www.mielenterveysmessut.fi
http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri


Palvelemme sinua 
6.9.–20.12.2021. Kysy 
yhdistystoiminnan asioista, 
pyydä vinkkiä sopivista 
koulutuksista tai kutsu liiton 
työntekijöitä vierailulle!

050 339 4971
joka maanantai klo 9–16

Räätälöityä apua 
avustushakemuksiin 
Mielenterveyden keskusliiton 
kehitysjohtaja Janne Jalava auttaa 
jälleen mielenterveysyhdistyksiä 
rahoitushakemusten laatimisessa. Käytä 
rohkeasti tilaisuus hyväksesi! 
 
Laita hakemusluonnos, olipa se 
alkutekijöissään tai viimeistellympi, 
sekä siihen liittyvät kysymyksesi 
suoraan sähköpostilla Jannelle, niin saat 
henkilökohtaista sparrausta siitä, miten 
hakemusta voisi tarkentaa ja parantaa. 
 
Yhteystieto: 
kehitysjohtaja 
Janne Jalava 
janne.jalava@mtkl.fi 

Syty liikkeelle  
syksyllä!  
Yleisön pyynnöstä: syyskuun Revanssi-
lehdessä on jokaisen jäsenen oma Syty 
liikkeelle -liikuntakortti, jonka palauttaneiden 
kesken arvotaan palkintoja. 
 
Kannusta oma porukkasi joukolla liikkeelle, 
sillä palkitsemme myös eniten kortteja 
suhteessa jäsenmäärään palauttaneen 
yhdistyksen. 
 

Kampanja-aika on 13.9.–10.10.2021. 
 
Tulossa on myös Liikunta yhdistyksen 
työvälineenä -webinaarisarja. Nyt on 
hyvä aika houkutella mukaan uusia 
liikuntavastaavia ja hankkia uusia ideoita 
itsekin! 
 

Kurssipäivät ovat 30.9., 14.10., 10.11.  
ja 1.12. 

 
Lisäksi kaipaamme viittä jäsenyhdistystä 
mukaan pilottiin, jossa testataan uutta 
ryhmätoimintamallia. Olohuoneen 
osallistujat herättelee muutosvalmiutta kohti 
liikunnallisempaa elämäntapaa. Koulutamme 
pilottiryhmästä 1–2 Tsempparia, jotka 
ohjaavat 10 kerran Olohuoneen osallistujat 
-ryhmän. Ehkä juuri teillä?
 
Ilmoita yhdistyksesi mukaan 30.9. 
mennessä. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: 
liikunta-asiantuntija 
Kati Rantonen 
kati.rantonen@mtkl.fi 
046 920 6427 

Tilaa oma Kilta-koulutus! 
 
Tarvitseeko yhdistyksesi 
toimivan, maksuttoman 
jäsenrekisterin tai lisäkoulutusta 
rekisterin käyttöön? 
 
Mielenterveyden keskusliiton 
tarjoama Kilta-jäsenpalvelu 
sisältää rekisterin ohella 
jäsenlaskujen lähettämisen, 
seurannan ja hallinnoinnin. 
Koulutukset toteutetaan syksyn 
aikana tilauskoulutuksina 
ja sisältö räätälöidään aina 
yhdessä. 
 
Kysy lisää: 
yhdistyssihteeri 
Maie Puusaar 
maie.puusaar@mtkl.fi 

Tukea vapaaehtoisille 
 
Syksyllä on tulossa 
neljä vapaaehtoisten 
hyvinvointipäivää: Turkuun, 
Tampereelle, Hämeenlinnaan ja 
Vaasaan. Päivän aikana etsitään 
voimavaroja omaan elämään 
ja vietetään rentouttava päivä 
muiden vertaisten kanssa. 
 
Hyvinvointia työhön ja 
vapaaehtoistoimintaan saa myös 
jatkoa! Verkossa toteutettava 
koulutuskokonaisuus jatkuu 
syksyllä uusilla teemoilla. 
 
Seuraa tilannetta verkon 
tapahtumakalenterista:  
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri. 

Olennaiset 
tiedot nopeimmin 

Revanssin verkkouutiset

MTKL yhdistysuutiset 

Yhdistyksen 
palvelupuhelin 

mailto:maie.puusaar@mtkl.fi
http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri
linkki:https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/revanssi/
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset

