Mielenterveysyhdistyksen
kevät 2016
HELMIKUU
3.2.

MTKL Jäsenkirje

HUHTIKUU

KESÄKUU

1.4.

1.6.

 Yhdistysavustukset:
haku alkaa!

11.2.
11.2.

5.–6.4.
Kirjoituskisa elokuvista
alkaa

23.–25.2. Pohjois-Suomen

järjestöpäivät:
Voimaseminaari
vapaaehtoisille,
Rovaniemi

6.4.
12.-14.4.
15.4.

8.–9.3.

15.3.

Mielenterveys
yhdistyksille
oma uutiskanava
Facebookiin
Etelä-Suomen
järjestöpäivät,
Vantaa
Yhdistyksen aloitteet
kevään liittovaltuustolle
viimeistään tänään

Keski-Suomen
järjestöpäivät,
Kuopio
MTKL Jäsenkirje

 Henkisen hyvinvoinnin
viikon materiaali
Liikuntavastaavien
kurssi, Rovaniemi (osa 2)
Toukokuun Revanssin
jutut ja kuvat
toimitukseen
viimeistään tänään

25.–31.4.

Henkisen
hyvinvoinnin viikko:
Hyvää mieltä
kävelemällä!

28.4.

Mestaruusturnaus:
ilmoittautuminen päättyy
Yhdistysavustukset:
haku päättyy!

MAALISKUU
1.3.

Mestaruusturnaus:
salibandy- ja
futsaljoukkueiden
ilmoittautuminen alkaa

29.4.

MTKL Jäsenkirje

 Mielenterveysyhdistyksen
syksy 2016

1.6.

Liikuntavastaaville
tukiryhmä
Facebookiin

HEINÄKUU

TOUKOKUU
11.5.

Kirjoituskisa elokuvista
päättyy

11.–12.5. Mielenterveys

yhdistysten työn
tekijäpäivät, Vantaa

12.5.
13.5.

Kukan päivä – ihmisten
yhteisyyden päivä
13.–14.5. Mielenterveyden
keskusliiton liittovaltuusto

ELOKUU
12.8.

26.-28.8. Kulttuuri- ja

yleisurheilupäivät,
Imatra

26.-28.8. Elokuva-

kirjoituskisan
voittaja
julkistetaan

21.–22.5.
31.8.

Mestaruusturnaus
(salibandy ja futsal),
Tampere

Syyskuun Revanssin jutut
ja kuvat toimitukseen
viimeistään tänään

Yhdistyksen aloitteet
syksyn liittovaltuustolle
viimeistään tänään

Muista myös nämä
Seuturyhmät koolla
helmi- ja lokakuussa

Onko teillä koulutusta, johon voisivat
hakea muutkin?

Ilmoittaudu
Vuoden Pomppu
-ehdokkaaksi

Mielenterveyden keskusliitto
avaa verkkosivunsa jäsenyhdistysten kokemusasian
tuntija-, vertais- ja muille
koulutuksille. Saat ohjeet
jäsenkirjeessä helmikuussa.
Yhdessä olemme enemmän –
näytetään se!

Merkittävän kehitysloikan
ottanut mielenterveysyhdistys
palkitaan syksyllä toista
kertaa Vuoden Pomppu
-palkinnolla. Olisiko sinun
yhdistykselläsi edellytyksiä?
Mieti perusteet valmiiksi,
hakuohjeet tulossa.

Mukaan Pieni ele
-vaalikeräykseen!

Jäsenmaksut ratkaisevat äänivaltasi

Kiinnostaako
EU-ruokajakelu?

Kotimaiset vammaisjärjestöt
keräävät varoja kevään
2017 kuntavaaleissa. Osa
tuotosta jää kerääjille, kuten
mielenterveysyhdistyksille.
Ilmoittautuminen alkaa
15.8. Lisätietoa mm.
kevään järjestöpäivillä.
www.pieniele.fi.

Mielenterveyden keskusliiton
ylin päättävä elin, liittokokous,
on jälleen keväällä 2017.
Jäsenmaksujen maksaminen
vuoden 2016 aikana on tärkeää, koska jäsenmäärästä
riippuu kokousedustajien
määrä: 2–6 edustajaa/
yhdistys.

2015 mukaan ilmoittautuneet yhdistykset pääsevät
jakamaan EU-ruokapaketteja kahdessa erässä: tammi
kuusta huhtikuun alkuun
sekä heinäkuun lopusta
lähtien. Vuosien 2017–2020
ruokajakeluun hakemisesta
tulossa tietoa kesällä tai
syyskaudella Maaseutu
viraston päätösten jälkeen.

Mielenterveysyhdistykset
kutsutaan alueittain koolle
kahdesti tänä vuonna. Luvassa
ajankohtaista tietoa ja rutkasti
vertaistukea naapureilta.
Seuraa postiasi!

Mistä lisätietoa?
www.mtkl.fi/liitto/ajankohtaista – seuraa etusivun uutisia
www.mtkl.fi/yhdistysnetti
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