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JÄSENETUUDET 
 

 

 

Sinun etusi mielenterveysyhdistys Valkeamieli ry:n jäsenenä: 

 Revanssi-jäsenlehti kotiin kannettuna neljä kertaa vuodessa – maksutta! 

 Tunne ja mieli -lehti kuusi kertaa vuodessa jäsenhintaan 30 € / vuosi (kesto- tai 
määräaikaistilaus, norm. 57 / 75 €). Mainitse tilauksen yhteydessä 
jäsenyydestäsi. Tee tilaus sähköpostilla tilaajapalvelu@mtkl.fi tai soittamalla 
puh. 09 8566 8349. 

 Jäsenkortilla ilmainen sisäänpääsy Mielenterveysmessuille. Messuilla on 
runsaasti ohjelmaa, monipuolinen näyttely, yleisöluentoja ja viihdettä. 

 Alennuksia vaihtuvien yhteistyökumppaneiden palveluista: tällä hetkellä Holiday 
Club -kohteissa (kylpylä, hotelli tai loma-asunto) 15-25 % majoitusalennus 
jäsenkoodilla. 

 Valtakunnalliset kulttuuri- ja yleisurheilupäivät vuosittain elokuussa (400 hengen 
3 päiväinen jäsentapahtuma, tänä vuonna Seinäjoella). 

 Elokuvateatterireissuja paikalliskinoon (Kino-Sampo), Valkeamieli ry tarjoaa 
alennetun lippuhinnan. Reissut järjestetään yleisen kiinnostuksen mukaisesti. 
Jätä tekstiviesti "KINO" puh. 045 7832 0001 osallistuaksesi WhatsApp-listalle. 

Lisäksi Valkeamieli ry:n kuulumalla annat samalla valtakirjan Mielenterveyden 
keskusliitolle tärkeään edunvalvontatehtäviin, joita ovat mm: 

 Valvoa ja ajaa mielenterveyspotilaiden, mielenterveyskuntoutujien ja heidän 
läheistensä oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 Toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia 
palveluja. 

 Tarjota koulutuksia, neuvontapalveluja ja valmennusta, jotta jokaisella 
mielenterveysongelmia kohdanneella olisi mahdollisuuksia kuntoutumiseen. 

 

  

http://www.tunnejamieli.fi/
http://www.mielenterveysmessut.fi/
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Valkeamieli ry:n jäsenyhdistysedut Mielenterveyden keskusliitolta: 

 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. 
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