JÄSENKORTEISTA SUURIN OSA POSTITETTU
Liiton uudet jäsenkortit 2018-2020 postitettiin jäsenille maaliskuun alussa, noin kuukautta suunniteltua
myöhemmin liitosta riippumattomista syistä. Inhimillisten virheiden vuoksi osalle jäsenistä ei vielä ole
lähetetty korttia. Kortit toimitetaan viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

UUDEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAIKUTUKSET YHDISTYKSEN TOIMINTAAN
Uusi EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus koskee luonnollisten henkilöiden
henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Asetuksen piiriin kuuluvia henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi,
osoite, puhelinnumero, laitetunniste, IP-osoite ja auton rekisteritunnus. Toisin sanoen kaikki sellainen tieto,
jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä.
Asetus koskee kaikkia niitä organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja. Asetus
lisää kansalaisten oikeuksia, mutta asettaa toisaalta organisaatioille uusia velvollisuuksia. Yhdistysten
pitämät jäsenrekisterit jäsenistöstään ovat asetuksen tarkoittamia henkilörekistereitä. Olennaista on, että
yhdistykset joutuvat nyt päivittämään toimintatapansa tietosuoja-asetuksen mukaiseksi.
Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta on tulossa toukokuun alussa ilmestyvässä jäsenkirjeessä ja Revanssissa.
Liitto järjestää lisäksi kesäkuussa kaksi ”Kilta ja EU:n tietosuoja-asetus käytännössä” -koulutustilaisuutta.
Ilmoittaudu mukaan, niin opit, mitä tietosuoja-asetus käytännössä tarkoittaa ja mitä se muuttaa yleisesti
sekä erityisesti Kilta-jäsenrekisterin käyttäjän kannalta.
11.6.2018 SOSTE, Yliopistonkatu 5, 6. krs, 00100 Helsinki. Lue lisää >>
13.6.2018 Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio. Lue lisää >>
16.4.2018 SOSTE järjestää Käytännön tietosuojaa -koulutuksen, johon voi osallistua myös netin välityksellä.
Lue lisää >>

HUHTIKUUN TUNNE & MIELI KÄSITTELEE RAVITSEMUSTA – MUISTA EDULLINEN
JÄSENTILAUS!
Tunne & Mieli -lehden huhtikuun numero (ilmestyy 5.4.2018) käsittelee ravitsemusta mielen hyvinvoinnin
tukena. Lehdessä pureudutaankin esimerkiksi mielen liikkeisiin tunnesyömisen taustalla. Äidin ja tyttären
koskettava yhteishaastattelu kertoo anoreksiasta toipumisesta. Lehdessä on monia muitakin kiinnostavia
juttuja: esimerkiksi uusinta tutkimustietoa käsittelevässä Mieli & Tieto -artikkelissa tutkija Erika
Jääskeläinen toteaa, että skitsofreniaan sairastuneilla on paljon enemmän potentiaalia kuin usein
ajatellaan. Mielenterveyden keskusliiton jäsenet saavat Tunne & Mieli -lehden edulliseen jäsenhintaan 30

euroa / vuosi (kestotilaus 6 numeroa). Tilaukset: mailto:tilaajapalvelu@mtkl.fi tai puh. 09 8566 834.
Mainitse jäsenyydestä tilatessasi.

ILMIANNA VUODEN POMPPU -YHDISTYS!
Mielenterveyden keskusliitto jakaa elokuussa Kemissä Kulttuuri- ja yleisurheilupäivillä Vuoden Pomppu yhdistyspalkinnon ansioituneelle jäsenyhdistykselle. Pari viime Pomppua on mennyt Savoon - olisiko nyt
vaikkapa pohjoisen Suomen vuoro? Ehdota rohkeasti ja perustele konkreettisesti! Lue lisää >>

MIELENTERVEYSNEUVONNAN CHAT-VIIKKO HUHTIKUUN LOPUSSA
Mielenterveysneuvonnan chat-palvelu päivystää netissä 23.-27.4. joka arkipäivä klo 10-16. Chatissa voi
valita joko ammattilaisen, jolta kysyä mielenterveyteen liittyvistä asioista tai vertaistukihenkilön, jonka
kanssa voi jakaa kokemuksia sekä saada vertaistukea. Lisäksi maanantaina 23.4. ja perjantai 27.4. linjoilla
vastaavat liiton lakimies ja sosiaalineuvoja. Nyt on helppo kokeilla uutta palvelumuotoa: www.mtkl.fi.

PUHELIMET PÄIVYSTÄVÄT JA PITÄVÄT TAUKOA
Onko jotain kysyttävää yhdistystoimintaan liittyen? Yhdistystoiminnan kävelevä tietosanakirja ja käytännön
konkari Helena Koskelo-Suomi päivystää maanantaisin palvelupuhelimessa klo 10-16. Liiton puhelinvaihde
aukeaa jälleen perjantaina 6.4. pääsiäisloman jälkeen. Neuvontapalvelut ja keskustoimiston väki palvelevat
arkisin normaalisti.

MESTARUUSTURNAUKSESSA 240 PELAAJAA
Ilmoittautuminen jokakeväiseen Mestaruusturnaukseen on päättynyt. Tänä vuonna mukana on noin 240
innostunutta salibandyn ja lentopallon pelaajaa. Tapaamisiin Tampereella 26.-27.5.2018!

POIMINTOJA KOULUTUKSISTA JA TAPAHTUMISTA
27.4. Mieletön Perjantai Kuopiossa: varaslähtö vappuun tarjoaa monenlaista tekemistä vaikka koko
perheelle. Illan juontavat duo Puhikset eli Tarmo Raatikainen ja Markus Raivio. Pajoihin ja iltabileisiin on
vapaa pääsy. Lue lisää >>
14.-16.6.Veturipäivät, Kuopio – ilmoittautuminen on avattu! Lue lisää ja ilmoittaudu nyt >>
Sinustako asiakkaan tupakoinnin lopettamisen sparraaja? Savuttomuuskoutsi -koulutukset Jyväskylässä,
Mikkelissä, Rovaniemellä, Seinäjoella, Helsingissä, Kuopiossa, Turussa ja Tampereella. Lue lisää >>

Seuraava jäsenkirje ilmestyy 2.5.
Lue uusin Revanssi -lehti TÄSTÄ! Seuraava numero ilmestyy 3.5.
Seuraa meitä somessa!
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