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Jäsenedut ja -palvelut pähkinänkuoressa
Jäsenyhdistyksille
















taloudellista tukea koulutusten järjestämiseen yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa
taloudellista tukea perustoimintaan sekä vaikuttamis- ja kehittämistyöhön pienavustusten
muodossa niille jäsenyhdistyksille, jotka eivät suoraan saa STEAn rahoitusta
mahdollisuus hankkia varoja osallistumalla vammaisjärjestöjen valtakunnalliseen Pieni ele vaalikeräykseen
mahdollisuus jakaa EU:n ilmaista ruoka-apua jäsenistölle
valmista materiaalia vuosittaisiin yhteiskampanjoihin: Henkisen hyvinvoinnin viikko,
Kynttilätapahtumat, Mielenterveysviikko sekä yhdistysten näihin liittyvien tapahtumien
yhteismarkkinointia medialle
yhteisiä koulutus-, ajankohtais- ja verkostoitumistapahtumia jäsenyhdistyksille alle
omakustannushinnan: alueelliset järjestöpäivät luottamusjohdolle ja valtakunnalliset
työntekijäpäivät palkatulle henkilöstölle, alueellisia koulutuksia liikunta-, kulttuuri- ja muille
vertaisryhmien vetäjille sekä alueellisia teemakoulutuksia ajankohtaisista teemoista
kahdelle yhdistyksen edustajalle 50 %:n alennus Mielenterveysmessujen ammattilaisseminaareista
kuntoutuskursseja ja voimavaravalmennuksen menetelmäkoulutusta yhteistyössä jäsenyhdistysten
kanssa
valtakunnallinen mestaruusturnaus vuosittain keväällä mielenterveysalan salibandy-, futsal- ja
lentopallojoukkueille (300 hengen 2-päiväinen urheilutapahtuma, tänä vuonna Tampereella
toukokuussa) – jäsenyhdistysten joukkueille edullisempi osallistumismaksu
musiikin soittaminen, äänitemusiikin tallennus ja käyttö on ilmaista rekisteröityjen jäsenyhdistysten
alle 200 hengen tilaisuuksissa liiton Teosto- ja Gramex-sopimuksen ansiosta
ilmainen jäsenrekisteriohjelma Kilta sekä koulutus sen käyttöön
neuvoja yhdistystoiminnan haasteisiin:
o yhdistysten palvelupuhelin maanantaisin klo 12-16, vastaamassa MTKL:n
yhdistyskoordinaattori Helena Koskelo-Suomi
o lisäksi MTKL:n lakimies Merja Karinen neuvoo juridisissa ongelmissa
o lokakuussa 2017 yhdistystoiminnan koulutuspäivä seutukunnittain
mielenterveysyhdistyksille eri puolilla Suomea

Jäsenyhdistysten jäsenille







24-sivuinen Revanssi-jäsenlehti kotiin kannettuna 4 x vuodessa
Tunne ja mieli -aikakauslehti (6 x vuodessa) kesto- tai määräaikaistilauksena 30 €/vuosi
(normaalihinta kestotilauksena 57 € ja määräaikaistilauksena 75 €)
liiton jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Mielenterveysmessuille tutustumaan näyttelyyn ja
runsaaseen yleisöohjelmaan
valtakunnalliset kulttuuri- ja yleisurheilupäivät vuosittain elokuussa (400 hengen 3-päiväinen
jäsentapahtuma, tänä vuonna Seinäjoella)
kulttuuriaiheisia kilpailuja, esim. 2017 Suomi 100 -räpvideokisa, 2016 Elokuva joka mullisti mieleni kirjoituskilpailu, 2015 valokuvakisa vertaistuesta
alennuksia vaihtuvien kumppaneiden palveluista: tällä hetkellä Holiday Club-kohteissa (kylpylä,
hotelli tai loma-asunto) 15 % majoitusalennus jäsenkoodilla
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Jäsenmaksussa on katto: Yhdistys maksaa liitolle enintään 600 jäsenestä, mikä tarkoittaa nykyisin 2400
€/vuosi. Jäsenmaksun suuruuden päättää liittokokous.

Lisätietoa:
www.mtkl.fi/yhdistysnetti
www.mielenterveysmessut.fi
http://www.pieniele.fi

Facebook: MTKL Yhdistysuutiset
www.tunnejamieli.fi
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