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kokouksiin liittyvät asiat
yhdistyksen perustaminen ja purkaminen
MTKL:n palvelut yhdistyksille

SISÄLTÖ
Puhelin päivystää maanantaisin klo 12-16 ja on avoinna 20.2.-31.5.2017 ja 3.9.- 11.
Uusi tukilogo käyttöön
Yhdistyksen palvelupuhelin aloittaa maanantaina
Liittokokous: äänivalta ja ehdokasasettelu
Ilmoittaudu järjestöpäiville
Ilmianna Vuoden Pomppu
Tee oma rap-video ja osallistu kilpailuun
Seuraa liiton kursseja ja tapahtumia netistä
Lähde lomalle!
Hyvää mieltä musiikista
Tule keskustelemaan Mielenterveyden keskusliiton some-foorumeille!

LIITTEET
Liittokokousinfo
Mestaruusturnauksen
Liittokokous:
äänivaltaohjelma
ja ehdokasasettelu
Tuettujen lomien esite ja hakulomake
Ideapäivä Pohjois-Suomen
alueen yhdistysten
ja kulttuurivastaaville
Jäsenmaksunsa
määräaikaan mennessä
maksaneillaliikuntayhdistyksillä
on äänivalta
sekä ryhmänohjaajille, Kemi, 3.5.2017

Hyvä jäsenyhdistys!

Uusi tukilogo käyttöön

Vuoden alusta lähtien kaikissa materiaaleissa käytetään STM tukee
Veikkauksen tuotoilla -merkkiä. RAY tukee -merkkiä ei enää käytetä.
Ohjeet ja materiaalit löytyvät osoitteesta: www.stea.fi/aineistopankki

Yhdistyksen palvelupuhelin aloittaa maanantaina
Mielenterveyden keskusliitto avaa yhdistyksille 20.2.2017 uuden puhelinpalvelun, josta
vastaa ensisijaisesti yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi.
Puhelimesta saa tietoa yhdistystoiminnan perusasioista, mm.
millä tavalla yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa
päätöksenteko yhdistyksessä ( päätösvalta)
yhdistystoimijan vastuut ja velvollisuudet
yhdistystoiminnan johtaminen
taloudesta ja sen hoidosta
yhdistys työnantajana
kokouksiin liittyvät asiat
yhdistyksen perustaminen ja purkaminen
MTKL:n palvelut yhdistyksille
Puhelin päivystää maanantaisin klo 12-16 ja on avoinna 20.2.-31.5. ja 3.9.-11.12.2017

Liittokokous: äänivalta ja ehdokasasettelu
Jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä maksaneille yhdistyksille on äänivalta
liittokokouksessa. Näitä yhdistyksiä oli vuoden lopussa 145. Liiton kirjanpidon mukaan
äänioikeus puuttuu siis yhteensä 12 yhdistykseltä, joista 5 oli maksanut myöhässä ja 7 ei
ollenkaan.
Liiton säännöt ovat tässä kohtaa yksiselitteiset. Niiden pykälässä 9 todetaan: ”Jokaisen
jäsenyhdistyksen tulee kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä maksaa
jäsenmaksunsa. ------ Jos varsinainen jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan määräaikaan
mennessä, ei sillä ole äänivaltaa liittokokouksessa.”
Yhdistys, joka liittyy varsinaiseksi jäseneksi liittoon sinä vuonna jona liittokokous pidetään,
saa äänioikeuden liittymishetkellä olevien varsinaisten jäsenten mukaan.
Ehdokasasettelu päättyy 1.4.2017. Lue ohjeet Liittokokousinfo-liitteestä. Löydät myös
saapumisohjeet ja tietoa liittokokouksen järjestelyistä sekä tärkeistä päivämääristä.

Ilmoittaudu järjestöpäiville joko Lahteen, Ouluun tai Kuopioon
Tule verkostoitumaan oman alueen luottamusjohdon kanssa kevään järjestöpäiville!
Päivillä valmistaudutaan liittokokoukseen pohtimalla yhteiskunnan muutoksia ja niiden
mahdollista vaikutusta mielenterveyskuntoutujien arkeen. Lisäksi käydään läpi
liittokokouksen käytäntöjä ja kuullaan jo myös mahdollisia ehdokkaita puheenjohtajaksi,
hallituksen ja valtuuston jäseniksi.
Järjestöpäivät on tarkoitettu yhdistyksen luottamushenkilöille eli niille, jotka
yhdistyksen kokous on valinnut hoitamaan yhdistyksen asioita. Kaikkien
jäsenyhdistysten yhdenvertaisuuden takaamiseksi jokainen yhdistys voi lähettää vain kaksi
edustajaa ja vain yhteen tapahtumaan – siis joko 14.-15.3. Kuopioon, 21.-22.3. Lahteen tai
28.-29.3. Ouluun.
Ilmoittautumislinkki päiville löytyy netistä täältä.

Ilmianna Vuoden Pomppu
Onko sinun yhdistyksesi tehnyt tänä vuonna jotain uutta tai ottanut merkittävän
kehitysloikan? Nyt voit ehdottaa Vuoden Pompuksi 2017 joko omaa tai jotakin toista
yhdistystä, joka olisi mielestäsi ansainnut palkinnon. Tee esitys 1.6. mennessä ja muista
kertoa nämä tiedot:
Ehdotettu yhdistys
Perustelut ehdotukselle Vuoden Pompuksi, joko tarinan muodossa tai
vapaamuotoisesti
Lähettäjän nimi, yhdistys, yhteystiedot ja sähköpostiosoite
Palautus ja lisätietoa: Maie Puusaar, asiakaspalvelu@mtkl.fi, Malmin kauppatie 26,
00700 Helsinki.

Mestaruusturnaus järjestetään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa. Voit
ilmoittautua turnaukseen netin kautta www.mtkl.fi. Ilmoittautuminen aukeaa 20.2.2017 ja
päättyy 30.3.2017. Lisätietoa tapahtumasta jäsenkirjeen liitteestä.

Tee oma rap-video ja osallistu kilpailuun
Mielenterveyden keskusliitto järjestää 100-vuotisen Suomen kunniaksi kaikille jäsenilleen
avoimen rap-musiikkikilpailun. Kilpailuaika on 9.2.-12.5.2017.
Tee 1 minuutin mittainen rap-video aiheesta ”Suomi 100”. Lähetä video
sähköpostisoitteeseen rap100@mtkl.fi. Liitä mukaan vielä sanat kirjallisessa muodossa
sekä tarkat yhteystietosi: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja katuosoite.
Voittajille tieto ilmoitetaan 12.-14.6.2017. Voittajat palkitaan Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä
Seinäjoella 25.8.2017.
Kilpailun tuomareista ja palkinnoista tiedotetaan myöhemmin kevään aikana.
Lisätiedot:
työ- ja koulutusvalmentaja Wille Härkönen, wille.harkonen@mtkl.fi.

Seuraa liiton kursseja ja tapahtumia netistä
Seuraa netin tapahtumakalenterista https://kurssikalenteri.mtkl.fi/ liiton ja
jäsenyhdistyksien koulutukset sekä tapahtumat.
Uutta potkua kuntoutumiseen kurssit järjestetään kevään aikana seuraavilla
paikkakunnilla: Joutseno, Lappeenranta, Seinäjoki, Sodankylä ja Oulu.
Ideapäivä yhdistysten liikunta- ja kulttuurivastaaville ja ryhmänohjaajille 3.5.2017,
Kemi. Lisätietoa löydät jäsenkirjeen liitteestä.

Lähde lomalle!
Mielenterveyden keskusliitto välittää tuettuja sosiaalisia lomia omatoimisille aikuisille ja
perheille. Lomat järjestetään yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa.
Lomilla on aina mukana Mielenterveyden keskusliiton vertaislomaohjaaja.
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet
Voimaa vertaisuudesta, omatoimiset lapsiperheet
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille
Voimaa vertaisuudesta, omatoimisille aikuisille

04.06.2017 -09.06.2017
26.06.2017 -01.07.2017
23.07.2017 -28.07.2017
07.08.2017 -12.08.2017
22.12.2017 -27.12.2017
28.12.2017 -02.01.2018

Hakuohje ja –lomake on jäsenkirjeen liitteenä. Löydät ne myös netistä.

Hyvää mieltä musiikista
Mielenterveyden keskusliiton jokakeväisen henkisen hyvinvoinnin viikon teema on tänä
vuonna Hyvää mieltä musiikista. Teemaviikkoa vietetään 24.-30.4.2017. Lähetämme
Hyvän mielen viikon materiaalit yhdistyksille maaliskuussa viikolla 9.
Seuraa jäsenkanavia ja tule mukaan keskustelemaan Mielenterveyden keskusliiton somefoorumeille!
www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
Twitter: @MTKL_fi
www.mtkl.fi/yhdistysnetti

Aurinkoisia talvipäiviä!
Yhteistyöterveisin MTKL:n viestintä- ja yhdistystiimi: viestintäpäällikkö Sirkku Immonen, viestinnän
suunnittelija Mirja Aarnio, yhdistyssihteerit Maie Puusaar ja Arja Laakso, tapahtumakoordinaattori
Silja Lepistö, yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi ja liikuntasihteeri Kati Rantonen

