
SYKSY 2022
Mielenterveysyhdistyksen

Elokuu
1.8. MTKL jäsenkirje  
9.8. Uusi alku 

-kurssiopas:
www.mtkl.fi

22.8. Pipo joka tuulelle -kisa alkaa
24.8. Teams-neuloosi: Luo 

ensimmäiset silmukat 
25.8. Vertaiset verkossa: Rentoa 

elokuuta! 
26.8. Valtakunnalliset 

yhdistyspäivät: Avajaiset, 
kulttuurirastit ja iltajuhla 

27.8. Valtakunnalliset 
yhdistyspäivät: Yleisurheilulajit 
ja toimintarastit 

Syyskuu
1.9. MTKL jäsenkirje
5.9. Henkilökohtainen kirje saapuu 

yhdistyksen jäsenille tällä 
viikolla

6.9. Sinustako 
kokemusasiantuntijoiden 
kouluttaja?, Kuopio ja verkko

7.9. Yhdessä liikkeelle: 
Vinkkejä yhteiseen 
liikkumiseen

8.9. Uusia näköaloja ja 
työkaluja kohtaamiseen: 
Avoin dialogi ja tanssiterapia 

9.9. Sinussa on tarina 
-kirjoituskurssi (3-osainen)

14.9. Teams-neuloosi: 
Neuloosiryhmien kuulumiset 

14.–15.9. Veturipäivät, Tampere: Tukea 
vertais- ja kokemustoimijoille

19.9. Syty liikkeelle: Kampanja 
alkaa, poimi liikuntakortti 
henkilökohtaisen kirjeen 
välistä!

22.9. y Katse yksinäisyyden
taustalle: Koulutus
yksinäisyystyötä tekeville
y Sellomatka maalaten

-musiikkimaalauspaja
27.9. Vapaaehtoisten 

hyvinvointipäivät, Turku
28.9. Vapaaehtoisten 

hyvinvointipäivät, Kouvola
29.9. Vapaaehtoisten 

hyvinvointipäivät, Savonlinna
29.9. Vertaiset verkossa: Virkataan 

ja neulotaan verkossa 

Lokakuu
3.10. MTKL jäsenkirje 
5.10. y Sinussa on kaikki

-esiintymistaidon kurssi
(2-osainen)
y Vapaaehtoisten

hyvinvointipäivät, Vaasa
6.10. Vapaaehtoisten 

hyvinvointipäivät, Jyväskylä
11.10. Alueellinen yhdistysten 

kehittämispäivä, Jyväskylä
12.10. Teams-neuloosi: Vinkkejä ja 

kysymyksiä 
13.10. Alueellinen yhdistysten 

kehittämispäivä, Joensuu
4.10. Vinkkejä aktiivisiin taukoihin 
16.10. Syty liikkeelle -kampanja 

päättyy
17.10. Pipo joka tuulelle -kisa päättyy
19.10. Alueellinen yhdistysten 

kehittämispäivä, Oulu
20.10. Vapaaehtoisten 

hyvinvointipäivät, Kuopio
21.10. Onko tätä tutkittu? 

Kokemusasiantuntija: 
rooli ja jaksaminen.

26.10. Alueellinen yhdistysten 
kehittämispäivä, Tampere

27.10. Vertaiset verkossa: Lukkoja 
luovuudessa? 

Marraskuu
1.11. y MTKL jäsenkirje

y

y

Oudon ihanat sadut -ilmaisun
ja kirjoittamisen työpaja
(3-osainen)

Katse yksinäisyyden
taustalle: Koulutus
yksinäisyyttä kokeville
(4-osainen)

8.11. Kilta-koulutus: Jäsenrekisteri 
ja laskutus 

9.11. y Tonttuparaati liikkeelle: Vinkit
yhdistyksen liikunnalliseen
joulu kalenteriin
y Teams-neuloosi: Loppusuora

häämöttää – mitä saimme
aikaan?

15.11. Jäsenjärjestöavustusten 
selvityslomakkeet lähtevät 
yhdistyksiin 

24.11. Vertaiset verkossa: Myötä-
tunnon hetki juuri sinulle 

20.–27.11. Mielenterveysviikko
20.11. Kynttilätapahtuma 
22.–23.11.  

30.11. Jäsenmaksulaskut lähtevät 
yhdistyksiin

Joulukuu
1.12. y MTKL jäsenkirje

y Yhdistysinfo: Näin täytät
jäsenjärjestöavustusten 
selvityslomakkeen 

14.12. Yhdistyksen kevätkalenteri 
2023 ilmestyy

15.12. Vertaiset verkossa: Joulunajan 
etäglögit 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri (Hae kurssin nimellä)
Huom! Osa kursseista avautuu tapahtumakalenteriin 9.8. ja osa syksyn aikana.

Vuoden 2023 tärkeät 
päivämäärät
Tammikuu: Jäsenjärjestöavustukset 2023: 
Sähköinen haku alkaa
15.1. Jäsenjärjestöavustukset 2022: 
Selvitys avustusten käytöstä viimeistään 
tänään
22.–28.3. Pieni ele -vaalikeräys 
ennakkoäänestyspaikoilla
2.4. Pieni ele -vaalikeräys eduskuntavaalien 
äänestyspaikoilla
Tulossa keväällä Liikettä palloon!, Tampere
Tulossa syksyllä Valtakunnalliset 
yhdistyspäivät

Ellei paikkakuntaa mainita, 
tapahtuma verkossa.

Mielenterveys- 
messut 2022

www.mielenterveysmessut.fi

Valta-
kunnalliset 
yhdistys-

päivät 2022

26.–27.8.2022, Pori 

25.7. Majoitusvaraukset 
sopimushinnoin 
viimeistään tänään

10.8. Tapahtumaan 
ilmoittautuminen 
päättyy. Tee lauantain 
kenttälounasvaraus 
viimeistään tänään.

12.8. Perjantain ruoka-
varaukset hotellista 
viimeistään tänään 

Vuoden 2023 tärkeät 
päivämäärät
15.1. Jäsenjärjestöavustukset 2022: 
Selvitys avustusten käytöstä viimeistään 
tänään
Jäsenjärjestöavustukset 2023:  
Hakuaika 1.2.–15.3.
22.–28.3. Pieni ele -vaalikeräys 
ennakkoäänestyspaikoilla
2.4. Pieni ele -vaalikeräys eduskuntavaalien 
äänestyspaikoilla
Tulossa keväällä Liikettä palloon!, Tampere
Tulossa syksyllä Valtakunnalliset 
yhdistyspäivät

http://www.mtkl.fi/tapahtumakalenteri 


050 339 4971
Maanantaisin klo 9–16 syyskuusta 
joulukuun 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?

Yhdistystoimijoille 
ja vapaaehtoisille
Tulossa lisää koulutuksia 
yhdistystoiminnan, hyvinvoinnin ja 
ryhmänohjaamisen tukemiseen.

Seuraa syksyn jäsenkirjeitä, sähköpostia 
ja tapahtumakalenteria! 

Seuraa somea 
ja hae tietoa!

MTKL Yhdistysuutiset

Yhdistyksen ABC

Osallistu Kilta-peruskoulutukseen tai tilaa oma koulutus!
Tarvitseeko yhdistyksesi toimivan ja 
maksuttoman jäsenrekisterin? Mielenterveyden 
keskusliiton tarjoaa yhdistysten käyttöön 
Kilta-jäsenpalvelun, jonka avulla yhdistyksen 
on helppo pitää yllä jäsenluetteloa, tavoittaa 
jäsenistö ja lähettää heille viestejä ja 
ilmoituksia yhdistyksen asioista. Palvelu 
sisältää rekisterin ohella jäsenlaskujen 
lähettämisen, seurannan ja hallinnoinnin. 

Muut Kilta-koulutukset toteutetaan 
syksyn aikana tilauskoulutuksina, ja 
sisältö räätälöidään aina yhdessä.

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

LIIKU JA LIIKUTA 

Yksi, kaksi, kolme 
ja liikkeelle!
Syty liikkeelle -kampanja tulee taas! Syyskuun 
henkilökohtaisen kirjeen mukana 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.

Sinustako 
muutostsemppari?
Kaipaatko uutta innostusta yhdistyksen 
liikuntatoimintaan? Haemme jäsenyhdistyksiä 
mukaan pilottiryhmään, jossa kehitetään uutta 
ryhmätoimintamallia.

Koulutamme pilottiryhmästä 1–2 Tsempparia, 
jotka ohjaavat 10 kerran Olohuoneen 
osallistujat -ryhmän. Tsempparin tehtävänä 
on tukea ryhmään osallistuvien muutosta 
kohti liikkuvampaa elämäntapaa. Tsemppari 
voi olla yhdistysaktiivi, liikuntavastaava, 
ryhmänohjaaja tai yhdistyksen työntekijä.

Tilaa Ideat liikkeelle 
-koulutus omalle
paikkakunnallesi
Kaipaatko tukea ja vinkkejä liikuntatoiminnan 
järjestämiseen tai kehittämiseen? Kokoa 
vähintään kolmen yhdistyksen kimppa ja 
tilaa yhteinen Ideat liikkeelle -koulutus. 
Koulutuspäivä räätälöidään aina yhdistysten 
tarpeiden mukaan. Koulutus, osallistujien 
matkat ja ruokailu sekä koulutuksen  
tilavuokra ovat yhdistyksille  
ja osallistujille maksuttomia.

Jos kiinnostuit, 
niin Kilta-
koulutus 

8.11.2022 on 
juuri sinulle. 

Kysy lisää ja ilmoittaudu 
mukaan
liikunta-asiantuntija 
Kati Rantonen
kati.rantonen@mtkl.fi
046 920 6427

Kampanja  
aika on  

19.9.–16.10.2022.
Ilmoita 

yhdistyksesi 
mukaan 30.9. 

mennessä.

http://www.mtkl.fi/toimintamme/tapahtumat-kurssit-koulutukset/tapahtumakalenteri/
https://www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
sisälle linkki: https://www.mtkl.fi/mielenterveysyhdistykset/yhdistyksen-abc/

