
KEVÄT 2022
Mielenterveysyhdistyksen

LISÄÄ 
KOULUTUKSIA 

Tammikuu
11.1. Uusi alku 

-kurssiopas: 
www.mtkl.fi 

12.1. MTKL jäsenkirje
12.–18.1. Pieni ele -vaalikeräys 

ennakkoäänestyspaikoilla
15.1. Selvitykset 

jäsenjärjestöavustusten 
käytöstä palautettava

17.1. Olohuoneen osallistujat – 
ohjattu taukoharjoitevideo 
ilmestyy (lisätietoa takasivulla)

20.1. Kulttuurivastaavien 
ideointipäivät

23.1. Pieni ele -vaalikeräys 
aluevaalien äänestyspaikoilla

27.1. Vertaiset verkossa: 
Ystävänpäivän askartelua 

Helmikuu
1.2. • MTKL jäsenkirje

• Jäsenjärjestöavustusten 
sähköinen haku alkaa

• Sinustako 
verkkovertaisohjaaja?: 
Vertaisohjauksen perusteet

8.2. Sinustako 
verkkovertaisohjaaja?: 
Arvostava kohtaaminen ja 
toivon tuominen

14.2. Runo kasvaa lauluksi 
-runokilpailun satoa: Kyösti 
Mäkimattilan säveltämän 
laulun julkistus

15.2. Sinustako 
verkkovertaisohjaaja?: 
Vuorovaikutusta verkossa

17.2. Sinustako kokemusasiantuntija 
tai vertaisohjaaja?

24.2. Vertaiset verkossa: Luovaa 
kirjoittamista ja kynärohkeutta

Maaliskuu
1.3. • MTKL jäsenkirje

• Sinustako 
verkkovertaisohjaaja?: 
Haastavia tilanteita?

• Vuoden Pomppu 2022 
Nyt saa ehdottaa! 
www.mtkl.fi

7.3. Olohuoneen osallistujat 
-verkkokurssi alkaa 
(lisätietoa takasivulla)

8.3. Sinustako verkko vertais-
ohjaaja?: Kuinka huolehdin 
omasta hyvinvoinnistani?

15.3. Jäsenjärjestöavustusten haku 
päättyy

31.3. Vertaiset verkossa: Valokuvia 
ja kevään heräämistä

Huhtikuu
1.4. MTKL jäsenkirje
4.4. Liikettä palloon!: 

ilmoittautuminen alkaa
5.4. Alueelliset yhdistyspäivät: 

Pohjois-Karjala, Joensuu 
Jäsenyhdistyksille ja yhdistys-
ten yhteistyökumppaneille

7.4. Alueelliset yhdistyspäivät: 
Keski-Suomi, Jyväskylä 
Jäsenyhdistyksille ja yhdistys-
ten yhteistyökumppaneille

27.4. Alueelliset yhdistyspäivät: 
Pohjois-Pohjanmaa, Oulu 
Jäsenyhdistyksille ja yhdistys-
ten yhteistyökumppaneille

28.4. Vertaiset verkossa: Suuri 
tietovisa

Toukokuu
2.5. MTKL jäsenkirje 
5.5. • Vertaiset verkossa: Raha-

huolia ja penninvenytystä
• Hyvän ohjaajan työkalupakki: 

Mistä voimaa, miten 
huomata hyvä?

9.5. Liikettä palloon!: 
ilmoittautuminen päättyy

10.5. Valtakunnalliset yhdistyspäivät 
2022, Pori: ilmoittautuminen 
aukeaa

12.5. Hyvän ohjaajan työkalupakki: 
Tunnista uskomukset, kuule 
kehon viestit

19.5. Hyvän ohjaajan työkalupakki: 
Hyvä, huono tavoite?

30.5. Luovuuden iltapäivä 
-verkkokurssi 1/3

Kesäkuu
1.6. MTKL jäsenkirje 
6.6. Luovuuden iltapäivä 

-verkkokurssi 2/3

11.6. Liikettä palloon!: salibandy
Spiral-halli, Tampere

12.6. Liikettä palloon!: kävelyfutis
Kaupin nurmikenttä, Tampere

13.6. Luovuuden iltapäivä 
-verkkokurssi 3/3

14.6. Yhdistyksen syyskalenteri 
ilmestyy

16.6. Vertaiset verkossa: Kesäluonto 
läheisen voimavarana

30.6. Vuoden Pomppu 2022: 
ehdotukset viimeistään tänään

Heinäkuu

Elokuu
1.8. MTKL jäsenkirje
10.8. Valtakunnalliset yhdistyspäivät 

2022, Pori: ilmoittautuminen 
päättyy

26.–27.8. Valtakunnalliset 
yhdistyspäivät 2022, Pori
Avajaiset, kulttuuria ja liikuntaa

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri.
Huom! Osa kursseista avautuu tapahtumakalenteriin 11.1. ja osa kevään aikana.



Ohjattu taukoharjoite ja 
verkkokoulutus joka maanantai
Tuntuuko ajatuskin liikunnasta vähän tukalalta 
ja työläältä? Nyt tehdään liikunta nimittäin 
todella helpoksi, ja osallistua voi suoraan 
omasta olohuoneesta tai isommalla porukalla 
yhdistyksen yhteisestä olohuoneesta.

Tammikuussa jokainen jäsenyhdistys saa 
kirjepostina julisteen, joka sisältää kuvalliset 
ohjeet kahdeksalle uudelle taukoharjoitteelle. 
Jokaisesta aktiivisesta tauosta julkaistaan 
myös ohjattu taukovideo aina maanantaisin 
kahdeksan viikon ajan.

Olohuoneen osallistujat -verkkokoulutuksessa 
mietitään taas vinkkejä arkiliikunnan 
lisäämiseen pala palalta sekä pohditaan 
liikkumisen esteitä. Tapaamiskertojen välissä 
tehdään arkeen sopivia pieniä harjoituksia.

Kannusta oma porukkasi joukolla mukaan! 

TAUKOVIDEOT OLOHUONEEN 
OSALLISTUJAT 
-VERKKOKURSSI

17.1. Pienikin liike on 
hyväksi

7.3.

24.1. Lisää liikettä! 14.3.
31.1. Piristystä mielelle! 21.3.
7.2. Rytmiä päivään! 28.3.
14.2. Liikkumalla 

parempaa unta
4.4.

21.2. Luonnosta 
hyvinvointia

11.4.

28.2. Rentoutuminen 
rauhoittaa mieltä

9.5.

7.3. Yli esteiden

Videot ja ohjeet 17.1. lähtien:  
www.mtkl.fi  
(hakusanalla Olohuoneen osallistujat)

Verkkokurssille ilmoittautuminen  
11.1. alkaen: 
www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri

Vapaaehtoisten hyvinvointipäivät jatkuvat neljällä eri 
paikkakunnalla. Päivän aikana etsitään voimavaroja omaan 
elämään ja vietetään rentouttava päivä muiden vertaisen kanssa. 

Vuorovaikutus voimavarana -verkkokoulutus tarjoaa taas 
keinoja ja vinkkejä yhdistystoimijoiden omaan hyvinvointiin sekä 
jaksamiseen. 

Yksinäisyyden tunne on tuttu monelle joko oman tai läheisen 
kautta. Aiheeseen pureudutaan Yksinäisyys -koulutussarjan 
aikana viisi eri kertaa.

Digitreenit jatkuvat – kysy omaa yhdistyksellesi sopivaa 
koulutusta! 

Tarvitseeko yhdistyksesi toimivan, maksuttoman jäsenrekisterin tai 
lisäkoulutusta rekisterin käyttöön? 

Mielenterveyden keskusliiton tarjoama Kilta-jäsenpalvelu 
sisältää rekisterin ohella jäsenlaskujen lähettämisen, seurannan 
ja hallinnoinnin. Koulutukset toteutetaan kevään aikana 
tilauskoulutuksina ja sisältö räätälöidään aina yhdessä.

Tunne ja Mieli 
jäsenetuhintaan! 
Haluatko lukea koskettavia henkilö-
haastatteluja ja virkistyä hyvän mielen-
vinkkien parissa? Tunne & Mieli on 
lehti mielen hyvinvoinnista. Lehdessä 
käsitellään monipuolisesti ja ratkaisu-
keskeisesti mielen ilmiöitä, kehon ja  
mielen hyvinvoinnin yhteyksiä, ihmissuhteita, 
henkistä kasvua ja työhyvinvointia.

Liiton jäsenyhdistysten jäsenet saavat 
lehden jäsenetuna puoleen hintaan: 29,50 
euroa (normaalisti 59 euroa) vuodessa. 
Tutustu lehteen: www.tunnejamieli.fi.

Tee näin: Lähetä jäsentilauksesi 
osoitteeseen tilaukset@tunnejamieli.fi tai 
soita 03 4246 5323. 

Kerro nämä asiat:
• nimesi
• postiosoitteesi
• maksaja ja laskutusosoite  

(jos eri kuin yllä)
• puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi
• jäsenyhdistyksesi

 JÄSENETU

050 339 4971
Maanantaisin klo 9–16 
toukokuun loppuun saakka.

Yhdistyksen 
palvelupuhelin 
Kysy yhdistystoiminnan 
asioista, pyydä vinkkiä sopivista 
koulutuksista tai kutsu liiton 
työntekijöitä vierailulle!

Kuka päättää 
yhdistyksen 
asioista?

Kuka voi olla 
yhdistyksen 

hallituksessa?

Seuraa koulutuksia: 
www.mtkl.fi/
tapahtumakalenteri

Kysy lisää: 
Jenni Rihti
jenni.rihti@mtkl.fi
040 8200 597

Tukea yhdistystoimijoille ja vapaaehtoisille

Tilaa oma Kilta-koulutus!

Lisätietoa 
yhdistyskoulutuksien 
sisällöistä ja 
ajankohdista kevään 
jäsenkirjeissä!

Kysy lisää:
toimistoassistentti 
Ritva Kinnari
ritva.kinnari@mtkl.fi
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