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Hyvä jäsenyhdistys!
LIITTO
Nyt on aika hakea yhdistysavustusta
Yhdistysavustusten haku on alkanut. Ohjeet ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on
lähetetty yhdistyksen viralliseen sähköpostiosoitteeseen 2.10.2017. Ohjeet löytyvät myös
liiton internetsivuilta yhdistysnetistä ja paperisia hakulomakkeita voi tilata Maie
Puusaarelta.
Ennen hakulomakkeen täyttämistä lue huolella toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Hakemuksen liitteinä on toimitettava:
•
•

Toimintasuunnitelma 2017
Talousarvio 2018

Jos yhdistys hakee myös kehittämisavustusta, liitetään hakemukseen myös hankkeen
toimintasuunnitelma sekä talousarvio.
Avustushakemukset on toimitettava 15.12.2017 mennessä joko sähköisesti tai
paperiversiona.

Selvitykset vuoden 2017 avustusten käytöstä
Selvityslomake vuoden 2017 avustusten käytöstä lähetetään viikolla 51 ja selvitys on
palautettava 31.1.2018 mennessä. Selvityksen mukana ei tarvitse toimittaa mitään liitteitä.

Jäsenmaksulaskut yhdistyksille marraskuun lopussa
Jäsenmaksulaskut lähetetään yhdistyksille 30.11.2017. Yhdistystä laskutetaan kaikista
rekisterissä olevista jäsenistä (jäsenyys voimassa) riippumatta siitä, onko jäsen maksanut
jäsenmaksunsa yhdistykselle. Jos yhdistys ei ole vielä ilmoittanut rekisteristä poistettavia
jäseniä, ilmoittakaa tiedot heti osoiterekisteri@mtkl.fi.
Lisätietoja avustuksista ja jäsenlaskuista: yhdistyssihteeri Maie Puusaar,
maie.puusaar@mtkl.fi tai 040 512 0125.

Syyskokousten valinnat jäsenrekisteriin
Ilmoittakaa heti, kun olette pitäneet syyskokoukset ja valinneet yhdistyksen
luottamushenkilöt hallitukseen. Voit ilmoittaa luottamushenkilöt yhteystietolomakkeella,
jonka löydät täältä. Päivitämme tiedot Kilta-jäsenrekisteriin mm. yhdistyspostitusta varten.
Yhdistykset, joilla on käytössä Kilta-jäsenrekisteri, voivat päivittää tiedot itse.

Uudet jäsenkortit tulossa
Uudet jäsenkortit 2018-2020 postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille tammi-helmikuun
vaihteessa 2018. Tärkeää on, että ilmoitatte rekisteristä poistettavat jäsenet Arja Laaksolle
arja.laakso@mtkl.fi viimeistään vuoden vaihteessa, jotta vältytään turhilta jäsenkorttien
postituksilta. Yhdistykset, jotka päivittävät itse Kiltaa päivittävät myös nämä tiedot.

Hae liiton työryhmiin
Oletko kiinnostunut vaikuttamaan liiton toimintaan järjestö- ja ansiomerkkitoimikunnassa,
omaistyöryhmässä tai kulttuuri- ja liikuntatyöryhmässä? Nyt on aika hakea!
Jäseniä haetaan kaudelle 2018–2020 – ensimmäistä kertaa yhteishaulla sähköisesti.
Edellytyksenä on kuuluminen MTKL:n jäsenyhdistykseen.
Järjestö- ja ansiomerkkitoimikuntaa johtaa Markus Lustig, omaistyöryhmää Markus Raivio
ja kulttuuri- sekä liikuntatyöryhmää Esa Nordling, kaikki heistä hallituksen jäseniä.
Lisäksi liitossa toimii edunvalvontatyöryhmä, jonka jäsenistä päätti liiton hallitus.
Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Tarmo Raatikainen, sihteerinä lakimies Merja
Karinen, jäseninä hallituksen jäsen Heidi Järvinen ja liittovaltuutettu Ilkka Malinen.
Haku Mielenterveyden keskusliiton työryhmiin avautuu 10.11.2017. Hakulomakkeen löydät
MTKL:n yhdistysnetin etusivulta www.mtkl.fi/yhdistysnetti.

Puhiksen vlogi facebookissa
Puhiksen vlogi on Mielenterveyden keskusliiton
puheenjohtajan Tarmo Raatikaisen uusi aluevaltaus. Kaksi
ensimmäistä Puhiksen vlogia on jo ilmestynyt ja lisää on
tulossa! Kaikki vlogit päivitetään Facebookiin Mielenterveyden
keskusliiton sivuille. Lisäksi Tarmon videot löytyvät Mtkl:n
Youtubesta (Mielenterveyden keskusliitto ry.).
Seuraa liittoa Youtubessa ja saat aina ensimmäisten joukossa
ilmoituksen uusista videoista. Osallistu myös keskusteluun
missä tahansa sosiaalisen median kanavassa hahstageilla
#puhiksenvlogi ja #mielenterveys.

Työ mielessä -blogi avataan 7.11.
Mielenterveyden keskusliitto alkaa 7.11. alkaen julkaista viikoittaista Työ mielessä -blogia,
jonka kirjoittajat pohtivat työelämään ja mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä laajasti eri
näkökulmista. Blogin kirjoittajina tulee olemaan MTKL:n asiantuntijoita,
yhteistyökumppaneita, kokemusasiantuntijoita, opiskelijoita, virkamiehiä ja kuntoutujia.
Tavoitteena on herättää keskustelua muun muassa työelämän ja mielenterveysongelmien
välisistä ristiriidoista ja epäkohdista, työntekijöiden hyvinvoinnista sekä rohkaista ihmisiä
puhumaan työelämässä avoimemmin mielenterveyteen liittyvistä asioista.
Blogissa on vaihtuva kirjoitusvuoro, kirjoittajina tulee olemaan mm. Päivi Rissanen ja
Mielenterveyden keskusliiton kehitysjohtaja Heini Kapanen.
Blogi löytyy osoitteesta www.tyomielessa.fi, ja kaikki kirjoitukset jaetaan laajalti myös
sosiaalisen median kanavissamme hashtagilla #työmielessä.

LIITON KURSSIT JA TAPAHTUMAT
Tapahtumakalenteri
Seuraa liiton tapahtumakalenteria, sieltä löydät liiton ja yhdistyksien tilaisuudet.
Loppuvuoden tilaisuuksiin suurelta osin ilmoittautuminen on jo päättynyt. Vuoden 2018
koulutuksia, tapahtumia ja tuettuja lomia päivitetään loppuvuoden aikana kalenteriin, joten
kannattaa seurata ja ilmoittautua ajoissa!
Näkyvyyttä yhdistysten tapahtumille
Haluatko oman yhdistyksen koulutukset ja tapahtumat mukaan liiton
tapahtumakalenteriin? Kokoamme yhdistyksien tilaisuudet kalenterin kohtaan:
jäsenyhdistysten tapahtumat. Lähetä tiedot Maie Puusaarelle, maie.puusaar@mtkl.fi.

SOTE-kiertue jatkuu Kuopioon, Jyväskylään ja Tampereelle
”Sote-uudistus – Entä järjestöjen ääni?”-tapahtumat
Kotkassa (27.9.) ja Mikkelissä (26.10.) keräsivät mukavasti
väkeä, niin meidän omaa järjestöporukkaamme kuin
kuntien toimijoita ja päättäjiä.
Nyt Mielenterveyden keskusliiton ja Sininauhaliiton
yhteisellä sote-kiertueella on vielä tänä syksynä seuraavat
pysäkit:
9.11. Kuopio
28.11. Jyväskylä
29.11. Tampere
Tapahtumien ohjelmat ja ilmoittautumislinkit löydät täältä.

MIELENTERVEYSVIIKKO 19.-26.11.2017

Mielenterveysviikon teema työ mielessä kytkeytyy liiton uuteen blogiin sekä vuoden 2017
mielenterveysbarometriin, joka julkaistaan verkossa maanantaina 20.11.2017.

Kynttilätapahtumissa muistetaan itsemurhan tehneiden muistoa
Kynttilätapahtumat aloittavat mielenterveysviikon eri
puolella Suomea sunnuntaina 19.11.2017. Kynttilät
sytytetään itsemurhan tehneiden muistolle jo 26. kerran.
Helsingin kynttilätapahtuman Helsingin Vanhassa kirkossa
avaa toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.
Ohjelmassa esiintyy mm. Sarah Palu, joka esittää laulun
19.11. julkaistavasta videosta Koti Merellä, joka pohjautuu
ystävän menetykseen. Ohjelman löydät täältä.
Lähetämme medialle mielenterveysviikon ennakkotiedotteen maanantaina 6.11. jolloin
toimitamme sen myös yhdistyksille. Kaikki mielenterveysviikon tapahtumat kootaan nettiin,
josta yleisö ja media löytävät ne paikkakuntakohtaisesti.
Mielenterveysviikon julisteet ja materiaali löytyvät täältä.
Ilmoita mielenterveysviikon tapahtumat
Kokoomme mielenterveysviikon tapahtumat nettiin, joten ilmoittakaa tapahtumat
seuraavan linkin kautta tästä.

Hyvä työpaikka kyselyyn runsaasti vastauksia
Kysyimme teiltä lokakuussa, millainen on hyvä työpaikka.
Vastausaika päättyi 31.10., ja saimme siihen mennessä lähes 60
mielenkiintoista vastausta. Kiitämme kaikkia vastanneita.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme Tunne & Mieli -lehden vuosikerran. Arvonnan
voittaja on Matti Rannikko Espoosta. Onnea voittajalle!

Julkaisut somessa
Hyvä työpaikka -kyselyn ja Mielenterveysbarometrin tuloksia julkaistaan
mielenterveysviikolla 47 (19.-26.11.) Facebookissa MTKL yhdistysuutiset -sivulla ja
Mielenterveyden keskusliitto -sivulla, Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilla,
Instagramissa @mielenterveydenkl sekä Twitterissä @MTKL_fi.
#mielenterveysviikko #mielenterveysbarometri

Mielenterveysmessut jo 20. kerran
Tervetuloa joukolla mukaan messuille. Vietämme
messuja viimeisen kerran Helsingin Wanhassa
Satamassa. Vuoden 2018 Mielenterveysmessut
siirtyvät Helsingin kulttuuritalolle. Yhdistyksen
jäsenille sisäänpääsy Mielenterveysmessuille on
maksutonta MTKL:n jäsenkortilla tai Revanssilehden 4/2017 (ilm. 9.11.) lipukkeella.
Viihdesalin lavalle nousevat Seinäjoen
liittokokouksesta tutut puhikset Tarmo Raatikainen
ja ”varapuhis” Markus Raivio. Ja totta kai, messuilla
pääset perinteisesti pelaamaan messubingoa ja
kisailemaan tietovisassa. Musiikin tuovat messuille
mm. Mental Beauty Records. Käy kurkkaamassa
maksuton yleisöohjelma netistä
www.mielenterveysmessut.fi.
Yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua
Mielenterveysmessujen seminaareihin hyödyntäen jäsenetuutta: kahdelle yhdistyksen
edustajalle 50 %:n alennus Mielenterveysmessujen ammattilaisseminaareista.

Pieni ele: valmistautukaa ilmoittautumaan keräyksiin
Ilmoittautuminen Pieni Ele -vaalikeräyksiin alkaa joulukuun aikana. Tiedotamme
yhdistyksiä heti, kun haku avautuu. Tässä tärkeitä päivämääriä:
28.1.2018

11.2. 2018

Presidentinvaalit
(hoidetaan samojen yhdistysten kanssa kuin
2017 kuntavaalit)
Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä

Yhdistykset ilmoittautuvat kerralla kolmen vaalin keräyksiin:
Joulukuu 2017
1.3.2018
Lokakuu 2018
14.4.2019
Touko-kesäkuu 2019

Ilmoittautumisohjeet yhdistyksille & ilmoittautuminen alkaa
Ilmoittautuminen päättyy
Maakuntavaalit
Eduskuntavaalit
Europarlamenttivaalit

Lomatarjouksia Kuntorannasta
Mielenterveyden keskusliitto ja Kylpylähotelli Kuntoranta ovat tehneet
yhteistyösopimuksen, jonka perusteella liiton jäsenet saavat etuja lomista ym. Löydät
tarjouksia mm. Majoittuva pikkujoulu- ja Kaamoksen kaatajaiset lomista täältä.

Yhdistysten palvelupuhelin palvelee maanantaisin
Soita rohkeasti yhdistysten omaan palvelupuhelimeen.
Ensisijaisesti puhelimeen vastaa yhdistyskoordinaattori Helena
Koskelo-Suomi maanantaisin klo 12-16.

Pysy ajan tasalla ja seuraa jäsenkanavia
Tule mukaan keskustelemaan Mielenterveyden keskusliiton some-foorumeille! Niistä
löydät myös nopeimmin liiton uutiset.
www.facebook.com/mielenterveydenkeskusliitto
www.facebook.com/mtklyhdistysuutiset
Twitter: @MTKL_fi
www.mtkl.fi/yhdistysnetti

Tapahtumarikasta mielenterveysviikkoa!

