TOIMINTA-AVUSTUSTEN MAKSU ALKAA MAALISKUUN LOPUSSA
Liitto jakaa yhdistyksille 172 000 euroa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää STEA-avustusta.
Avustusta haki 93 jäsenyhdistystä, jotka eivät saa suoraan STEA:lta avustusta. Maksatus alkaa yhdistysten
tileille maaliskuun lopussa, kun seuraavat asiakirjat on toimitettu liittoon heti kevät- tai vuosikokouksen
jälkeen: vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus, allekirjoitettu kevättai vuosikokouksen pöytäkirja sekä allekirjoitettu sopimus STEA-avustuksen siirrosta ja käytöstä
(sopimuksen voi tulostaa tästä). Kysy lisää: Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi tai
yhdistyspalvelupuhelin 050 339 4971 maanantaisin kello 12-16.

ALOITTEET LIITTOVALTUUSTOLLE 15.3.
Jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä aloitteita esimerkiksi liiton toiminnan kehittämisestä. Aloitteet
käsittelee kahdesti vuodessa liittovaltuusto. Kirjoita siis selkeä esitys ja sille hyvät perustelut, ja lähetä se
15.3. mennessä Eija Tuomiselle, eija.tuominen@mtkl.fi (viestin aiheeksi Valtuustoaloite). Näin se ehtii
kevään liittovaltuustoon, joka kokoontuu toukokuun alussa. Seuraava kokous on vasta marraskuussa.

NYT ON AIKA ILMOITTAUTUA MESTARUUSTURNAUKSEEN
Ilmoittautuminen Mestaruusturnaukseen on alkanut. Yhdistyksissä treenataan jo kovasti salibandya ja
lentopalloa kisoja varten, joka pelataan Tampereella 26.-27.5. Muistutuksena vielä että, pitkäaikainen
turnauspaikka on vaihtunut, ja nyt pelataan uudessa Kauppi Sports Centerissä. Ilmoittautuminen päättyy
26.3. Lue lisää>>

UUTTA PUHTIA KURSSITARJONNASTA
Järjestöpäivät – kuinka voimme olla avuksi? Sotkamossa 21.-22.3. kutsuu yhdistysten luottamushenkilöitä
pohtimaan yhdistystoiminnan tulevaisuutta. Osallistua voi kaksi henkilöä per yhdistys. Ilmoittaudu pian,
vielä mahtuu mukaan>>
Veturipäivät 12.-14.6. Kuopiossa on kaikkien vertaisohjaajien, -neuvojien ja kokemusasiantuntijoiden
yhteinen koulutus- ja virkistystapahtuma. Kurssilla kuullaan mielenkiintoisia luentoja, osallistutaan erilaisiin
työpajoihin, keskustellaan ja rentoudutaan. Haku aukeaa maaliskuussa. Katso kuvia ja tunnelmia viime
joulukuun Veturipäiviltä Peurungalla.
Kevään kurssit ja tapahtumat löydät sähköisestä kurssioppaasta ja ilmoittautua voit kurssikalenterin kautta.

HAE MUKAAN EU:N RUOKAJAKELUUN 2019

Haku EU:n ruoka-avun piiriin vuodelle 2019 toimitetaan liitosta keskitetysti Maaseutuvirastolle
huhtikuussa. Jos yhdistyksesi haluaa ruokaa jaettavaksi, ilmoita siitä viimeistään 30.3.2018 sähköpostilla
silja.lepisto@mtkl.fi. Mukana jakelussa on seuraavat elintarvikkeet: Lihasäilyke, hapankorppu, makaroni,
aamiaisviljavalmiste, puurohiutale, sämpyläjauho, vehnäjauho, maitojauhe, hernekeitto ja pasta
juustokastikkeessa.

KIINNOSTAAKO KURSSIYHTEISTYÖ LIITON KANSSA?
Liitto järjestää kuntoutumista tukevia kursseja yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Nelipäiväisessä (4 h/pv)
Toivon työpajassa herätellään toivoa, löydetään elämästä myönteisiä asioita ja omia voimavaroja sekä
jaetaan kokemuksia. Kymmenen kerran (6 h/kerta) Suuret unelmat, pienet askeleet -kurssilla syvennytään
voimavarojen, vahvuuksien ja arjen hyvinvoinnin teemoihin sekä asetetaan pieni tavoitteita kohti uusia
alkuja. Kurssit ovat maksuttomia.
Haemme nyt kumppaneita loppusyksyksi ja ensi vuodeksi. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan>>

VERKKOAIVORIIHI JA JÄSENKYSELY
Liitto kartoitti vuodenvaihteessa verkkoaiheriihessä jäsenyhdistysten näkemyksiä mielenterveystyön
tulevaisuudesta liiton strategia- ja brändityön pohjaksi. Tammikuussa lähetimme kaikille yhdistyksille
jäsenkyselyn, joka keskittyi jäsenyhdistyksien tarpeisiin. Kyselyyn vastasi 68 yhdistystä. Kiitos kaikille
vastanneille! Tuloksia käydään läpi maaliskuun järjestöpäivillä.
Arvoimme vastanneiden kesken kolme palkintoa. Liiton koulutus- ja sopeutumisvalmennuksen räätälöimän
päiväkurssin voitti Miete ry, Lahti. Viestinnän ammattilainen menee päiväksi ratkaisemaan ajankohtaisia
viestinnän haasteita Outokumpuun Välke ry:hyn. Hyvän mielen seinäkalenterin voittivat Emppis ry,
Mielentaide ry, Pertunmaan Mielenterveysyhdistys ry, Ylä-Karjalan mielenterveysyhdistys ja Ääneseudun
Ilona ry. Onnea voittajille! Lahden ja Outokummun yhdistyksiin otetaan pian yhteyttä.

TUNNE & MIELI -LEHDEN LUKIJAKYSELY JA ARVONTA
Tunne & Mieli -lehti tekee lukijatutkimusta. Siinä kysytään muun muassa mielipidettä lehdestä ja tietoja
siitä, mitkä jutut painetun lehden numerosta 1/2018 jäivät mieleen. Mukana on myös verkkosivuihin ja
sosiaaliseen mediaan liittyviä kysymyksiä. Vastauksia hyödynnetään lehden sisältöjen kehittämisessä.
Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan viisi kappaletta Maaretta Tukiaisen Hyvän mielen vuosi tehtäväkirjoja kahden leffalipun kanssa! Tutkimukseen voit vastata tästä.

TEKEEKÖ SINUN YHDISTYKSESI VUODEN POMPUN?
YHDISTYKSET MUKANA PIENI ELE -KERÄYKSESSÄ
Haku ja ilmoittautuminen vammaisjärjestöjen Pieni ele -vaalikeräykseen 2018 - 2019 on loppunut.
Vaalikeräykseen ilmoittautui määräaikaan mennessä noin 50 yhdistystä eri puolelta Suomea.
Onko jotain kysyttävää yhdistystoimintaan liittyen? Yhdistysten palvelupuhelimeen voit soittaa
maanantaisin klo 10-16. Helena päivystää numerossa 050 339 4971.

Lue uusin Revanssi -lehti TÄSTÄ!

Seuraa meitä somessa!

www.mtkl.fi

