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Hyvä jäsenyhdistys!
Vuoden loppu häämöttää ja tässä kaikille vuoden viimeinen jäsenkirje tiedoksi.

Joulun poikkeusaukioloajat
Malmin toimisto ja puhelinvaihde on suljettu 23.12 - 1.1.2017.
Neuvontapuhelimeen vastataan arkisin lähes koko Joulun ja Uuden vuoden välisen ajan.
Puhelin on suljettu 23. - 26.12.2016.
Vertaistukipuhelin on suljettu 21.12. – 1.1.2017.
Helsingin neuvonnan matalan kynnyksen käyntipiste (Hämeentie 54) aukeaa seuraavan
kerran ma 9.1.2017.
Turun käyntipiste on suljettu 21.12 – 9.1.2017.
Sosiaalineuvoja on lomalla 22.12. – 11.1.2017.
Lakimies on lomalla 21.12. – 11.1.2017.

Maksa jäsenmaksu heti!
Jäsenmaksulaskun eräpäivä on ollut 14.12.2016. Jos et ole vielä maksanut laskua,
maksathan sen ensi tilassa. Maksamalla jäsenmaksun vuoden 2016 mennessä, varmistat
mahdollisuuden lähettää yhdistyksen edustajia liittokokoukseen. Älä jätä kuitenkaan
maksun laskua viimeisille päiville, koska maksu saattaa pyhien takia näkyä tiliotteessa
vasta vuoden 2017 puolella.
Jäsenmaksulaskuista ja avustuksista vastaa yhdistyssihteeri Maie Puusaar,
maie.puusaar@mtkl.fi, 040 512 0125, jonka saat kiinni puhelimitse myös joulun
välipäivinä.

LIITTOKOKOUSINFO
Liittokokous järjestetään Helsingissä 20.-21.5.2017, paikkana BEST WESTERN PLUS
Hotel Haaga. Hotellista löytyy erihintaisia majoitusvaihtoehtoja 1, 2 ja 3 hengen
huoneissa. Yhdistykset varaavat liittokokousedustajiensa majoituksen suoraan hotellista
alennushintaan varauskoodilla, joka ilmoitetaan tammikuussa lähetettävässä
liittokokousinfossa. Sen jälkeen on mahdollista tehdä huonevarauksia.
Mielenterveyden keskusliitto maksaa liittokokousedustajien ruuat ja kahvit, mutta
yhdistyksistä tulevien seuraajien ruokailu laskutetaan yhdistykseltä jälkikäteen.
Ensimmäinen kokouspäivä aloitetaan valtakirjojen tarkistamisella klo 8:30. Lounas
tarjoillaan klo 11 ja kokous alkaa klo 12.

Huonehinnat:
1 hh 78e
2 hh 98 e (= 49 e/hlö)
Aloitteet liittokokoukselle 15.2.2017 mennessä
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi varsinaisessa
liittokokouksessa, on tehtävä siitä perusteltu kirjallinen aloite liiton hallitukselle viimeistään
15. helmikuuta mennessä.
Aloitteet voi lähettää johdon assistentti Eija Tuomiselle, eija.tuominen@mtkl.fi, 040 525
7252.
Ehdokasasettelu 1.4. mennessä
Ehdokasasettelu liiton puheenjohtajaksi sekä hallituksen ja liittovaltuuston tehtäviin päättyy
1.4.2017. Siihen mennessä asetetut ehdokkaat esitellään etukäteen liiton verkkosivuilla ja
Revanssi-lehdessä 2/2017. Myös liittokokouksessa on mahdollista asettaa vielä
ehdokkaita.
Revanssin Puheenvuoro-palsta
Revanssi lehdessä julkaistaan liittokokouksessa päättäjiksi pyrkivien ja muiden
MTKL:n tulevaisuutta pohtivien kirjoituksia. Haluatko oman puheenvuorosi lehteen?
Tässä ohjeet:
Kirjoituksen pituus saa olla max. 1700 merkkiä välimerkkeineen, ja toimituksella on
oikeus lyhentää tekstejä tarvittaessa.
Yhdeltä henkilöltä voidaan julkaista vain yksi kirjoitus, jotta saamme
mahdollisimman monen äänen esille.
9.2. ilmestyvä Revanssi: lähetä kirjoituksesi viim. 13.1.2017.
11.5. ilmestyvä Revanssi: lähetä kirjoituksesi viim. 14.4.2017.
Lähetä kirjoituksesi sähköpostiin: revanssi@mtkl.fi, ja laita viestiotsikoksi ”Puheenvuoro”.
Infopaketti lähetetään yhdistyksille tammikuussa
Liittokokouksen infopaketti lähetetään yhdistyksille 23.1.2017 alkavalla viikolla. Paketti
sisältää ohjeet mm. liittokokouksen ehdokasasettelusta, majoituksen varauskoodin ym.
ajankohtaista tietoa.

Päivitä yhdistyksen ja luottamushenkilöiden yhteystiedot
Jotta kaikki tärkeät liittokokousta koskevat paperit, laskut, jäsenkirjeet ja muut tiedotteet
lähetetään oikeisiin osoitteisiin, on tärkeää että yhdistykset päivittävät kaikki yhdistyksen ja
luottamushenkilöiden yhteystiedot.
Tiedot voi päivittää linkin https://link.webropolsurveys.com/S/D3FCEF2CDA1A5170 kautta
tai täyttämällä jäsenkirjeen liitteenä olevan lomakkeen.

Nyt voi hakea yhdistyksille tukea koulutuksen järjestämiseen
Yhdistykset voivat hakea liitolta koulutuksiin Opintokeskus Siviksen taloudellista tukea.
Lue lisätietoa jäsenkirjeen liitteestä!
Voit täyttää hakulomakkeen https://my.surveypal.com/Opintokeskus-Sivisyhdistyshakulomake-2017 linkin kautta tai palauttamalla hakulomakkeen postitse.
Lisätietoa: Silja Lepistö, silja.lepisto@mtkl.fi, 040 5000 822.

Seuraa liiton kursseja ja tapahtumia netistä
Seuraa netin tapahtumakalenterista liiton ja jäsenyhdistyksien koulutukset sekä
tapahtumat.
Jäsenkirjeen liitteistä löydät seuraavat kurssi- ja tapahtumaesitteet.
Eväitä yhdistyksen kulttuuri- ja liikuntatoimintaa Helsingissä 1.2., 8.3., ja 19.4.
– uudistunut koulutus kulttuuri- ja liikuntavastaaville
Ideapäivä Itä-Suomi 15.2. – yhdistysten liikunta- ja kulttuurivastaaville ja
ryhmänohjaajille
Ideapäivä Länsi-Suomi 22.2. - yhdistysten liikunta- ja kulttuurivastaaville ja
ryhmänohjaajille
Mestaruusturnaus 27.-28.5.2017 Tampereella
Kilta-koulutukset Helsingissä ja Outokummussa
Jäsenyhdistyksille pidetään Kilta-koulutuksia seuraavasti:
22.2.2017 Outokumpu,
6.4.2017 Helsinki, Malmitalo
Kutsut ja lisätiedot koulutuksiin lähetetään yhdistyksille vuoden 2017 alussa.

Mielenterveysmessuilla oli tunnelmaa
Mielenterveysmessut kokosivat runsaasti messukävijöitä Wanhaan Satamaan Helsinkiin.
Messujen kävijämäärä oli 4 600 ja mukana oli myös kaksi messukoiraa. Iloksemme
tapasimme messuilla myös runsaasti yhdistyksien jäseniä ja työntekijöitä eri puolelta
Suomea.
Kiitos, kun olitte mukana! Varaattehan jo kalenterista ensi vuoden messupäivät 21.22.11.2017. Ensi vuonna vietämme Mielenterveysmessujen 20 -vuotisjuhlaa. Tervetuloa
joukolla mukaan!

Liitolle osoitetut kutsut ajoissa perille
Yhdistyksien liitolle osoitetut juhla- ym. kutsut toimitetaan Silja Lepistölle. Jos kutsu on
osoitettu esim. toiminnanjohtajalle ja hän on estynyt saapumaan paikalle, koordinoi
Järjestö- ja ansiomerkkitoimikunta hänen tilalleen liiton edustajan. Kutsut voi lähettää
silja.lepisto@mtkl.fi tai postissa MTKL, Silja Lepistö, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Yhdistysten joulun ajan tapahtumat
Koostamme yhdistysten joulun ajan tapahtumat nettiin
http://mtkl.fi/yhdistysnetti/tapahtumat-ja-koulutus/. Voit ilmoittaa vielä joulun tapahtumia
https://my.surveypal.com/Joulun-ajan-tapahtumat-yhdistyksiss%C3%A4-2016
linkin kautta.

Tervetuloa joululahjaostoksille Vireän Mielen uuteen verkkokauppaan!
Tarjolla erilaisia lehtitilauspaketteja, ensi vuoden kalenteri ja hauskat inspiraatiokortit.
Linkki verkkokauppaan: https://holvi.com/shop/tunnejamieli/.
Tilaa verkkokaupan kautta lahjaksi tai itselle Tunne & Mieli –lehden 2 numeroa
tarjoushintaan 14.90€.
Jaa verkkokaupan tarjouksia ja linkkiä Facebook-ryhmässäsi tai sivuillanne, jotta kaikki
pääsevät tekemään hyvän mielen joululahjaostoksia, joiden tuotto menee
mielenterveystyöhön.
Lehti on lahja, joka ilahduttaa vielä pitkään joulun jälkeen laadukkaalla ja kiinnostavalla
sisällöllään.

Seuraa yhdistyksen jäsenkanavia ja tule mukaan keskustelemaan Mielenterveyden
keskusliiton some-foorumeille!
www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
Twitter: @MTKL_fi
www.mtkl.fi/yhdistysnetti

Toivotamme Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017!
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

