
Mielentaide ry tarjoaa jäsenilleen
• taidenäyttelyihin haun asuinpaikasta riippumatta
• leiri- ja retkitoimintaa 
• tuen esittävälle taiteelle
• luovat tai liikunnalliset vertaisryhmät
• itse tehtyjen tuotteiden myyjäiset
• vapaaehtoistehtäviä jäsentoiminnan tai hallinnon tueksi
• sähköisiä palveluja 

Jäsenetuja ovat
• jäsenyys vähintään 12 kk ennen seuraavaa vuosijäsenmaksua 
• 30 vrk maksuaika ja jäsenmaksuhelpotukset vähävaraisille 
• jäsentapahtumien ravintolaruokailussa 10€ ateriatuki 
• 50% matkatukea anottavissa 150 km kauempaa osallistuville  
• 50% alennusta osallistumismaksuissa ja ryhmän pääsylipuissa
• jäsenkirje vähintään kerran kuukaudessa sähköisesti 

Toiminta-alueet, joihin panostetaan 
• Uusimaa (Helsinki / Vantaa)
• Keski-Suomi (Jyväskylä)
• Pirkanmaa (Tampere)



Jäsentoiminta
Jäsenet voivat hakea taiteilijaksi näyttelyihin, joita yhdistys järjestää. Teokset 
valitaan näyttelypaikan tai mahdollisen teeman määräämin kriteerein. Kävijät 
valitsevat näyttelyn parhaat teokset, joiden taiteilijat yhdistys nostaa esiin ja 
palkitsee. 

Luontoleiri järjestetään kesäkuussa ennen juhannusta. Toiminnalliset vertais-
ryhmät tarjoavat mahdollisuuden olotilan purkamiseen luovuuden kautta ilman 
puhepakkoa. Liikunnallisilla ryhmillä edistetään myös fyysistä terveyttä. 

Esittävän taiteen harrastajille voidaan mahdollistaa vertaistuettua toimintaa. 
Erilaiset yhdistyksen julkiset tapahtumat mahdollistavat yleisölle esiintymisen.

Livetoiminnan lisäksi erilaisia verkkopalveluita löytyy yhdistyksen kotisivuilta, 
joilta löytyy myös paljon tietoa toiminnasta sekä tulevista tapahtumista. 

Tarveharkinnalla voidaan toteuttaa erilaista toimintaa jäsenistön tarpeiden ja 
toiveiden mukaan. Jäseniltä toivotaan aloitekykyä tuomaan esille toiveensa 
jäsentoiminnan järjestämisestä. Jäsenet päättävät syyskokouksessa seuraavan 
vuoden toiminnasta. 

Vapaaehtoistoiminta
Kaikki toimijat Mielentaiteessa ovat vapaaehtoisia ja hallintoa myöten ”samasta 
puusta veistettyjä” jäsenten kanssa. Jäsenet päättävät yhdistyksen asioista sään-
tömääräisten yhdistyskokousten avulla. 

Yhdistys pystyy järjestämään jäsenten päättämää toimintaa, kun sillä on toimiva 
hallitus. Hallitus valitaan syyskokouksessa hallitusjäseneksi tai puheenjohtajaksi 
ehdolle asettuvista jäsenistä. Erilaiset harrastukset ja osaamiset sekä sosiaaliset 
taidot tukevat hallituksessa onnistumista. Hallitus päättää itsenäisesti työsken-
telytavoistaan ja valitsee tarvittavat toimihenkilöt hoitamaan osaamisalueensa 
ulkopuolisia tehtäviä. 

Luovat ja liikunnalliset vertaisryhmät tarvitsevat alueellisia ohjaajia pääkaupun-
kiseudulle, Jyväskylään ja Tampereelle. Jäsenet voivat avustaa tapahtumakoh-
taisesti eri tapahtumien järjestämisessä riippumatta omasta osallistumisestaan 
tapahtumaan. 

Yhdistys tarvitsee säännöllisesti vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin. Kaikki tehtävät 
eivät ole ennalta määriteltyjä, joten vähäisinkin apu voi olla merkityksellinen. 
Jokainen osaa jotain. 

Jäsenyys kuntoutujan eduksi
Mielentaiteen jäsenyys vahvistaa kuntoutujan omia vahvuuksia olla luova. Luova 
toiminta vahvistaa osana jaksamista. Taidetta yhdistyksen kautta esittävät kokevat 
taiteellisen kasvun ja lahjakkuudet löytävät yleisönsä. Mielentaide ry auttaa tai-
teellisen uran selkiyttämisessä. 

Jäsentoiminnassa voit olla oma itsesi riippumatta sairautesi laadusta. Löydät ver-
taisia kavereita, jotka eivät jätä sinua, vaikka itse yhdistyksen jättäisit. 

Jäsentoiminta-alueet
Alueellisesti toimintaa voidaan keskittää maakuntiin, joiden seutukunnissa asuu 
jäseniä. Maakunnallisena toimintakeskuksena on kaupunki, josta etäisyydet seu-
tukunnan muihin kaupunkeihin ovat mahdollisimman lyhyet. 

Yhdistyksen kotikaupunki on Helsinki, joka siten myös toimii Uudellamaalla 
toiminnan keskuksena Vantaan kanssa. Muita jäsentoiminta-alueita keskuksineen 
ovat Pirkanmaalla Tampere sekä Keski-Suomessa Jyväskylä. Toimintaa järjeste-
tään jäsentoiminta-alueille tarveharkinnalla, kun vapaaehtoisia ohjaajiksi löytyy.

Asuinalueesta riippumatonta toimintaa ovat näyttelyt ja pientuotemyyjäiset, 
joissa kauempana asuvien osalta ei vaadita läsnäoloa, vaan teokset / tuotteet 
voidaan toimittaa vaikkapa postitse. Leireille ja retkille sekä yhdistyskokouksiin 
mahdollistetaan osallistuminen kauempaa tuleville erilaisin tukiratkaisuin.

Jäsenhaku 
Voit hakea jäsenyyttä sähköisesti mielentaide.fi sivun kautta tai ilmoittamalla 
tekstiviestillä nimesi ja postiosoitteesi, jolloin lähetämme sinulle jäsenhaku-
lomakkeen sekä postimaksulla varustetun palautuskuoren. Liittymisestä lasku 
lähetetään postitse kuukauden maksuajalla.

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 
omaa taiteellista kiinnostusta tai on mielenterveyskuntoutujan lähiomainen. Jos 
haluat auttaa yhdistystä toimimaan, voit jäsenenä hakea vapaaehtoistehtäviin.    

Nuorisojäseneksi (15-17v) hakeva ilmoittaa lisätiedoissa huoltajan yhteystiedot. 
Varsinaisjäseneksi voivat hakea 18 vuotta täyttäneet. Läheisjäseneksi voidaan 
hyväksyä varsinaisjäsenenä olevan läheiset. Kannatusjäsenenä voi avustaa yhdis-
tyksen toimintaa. 

 



Mielentaide ry on Mielenterveyden Keskusliiton, Kansalaisareena ry:n 
sekä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n jäsen.

Yhteystiedot
Sähköposti: mielentaide@mielentaide.fi 
Verkko-osoite: mielentaide.fi 
Puhelin: +358465301903

Postiosoite (vain postia varten): 
Mielentaide ry, Lähdepolku 22, 00660 Helsinki

Pankkiyhteys lahjoituksille, avustuksille ja testamenteille:  
FI31 8318 9710 0007 47

Yhdistyksen sääntöjen 2§ perusteella toimintansa tukemiseksi yhdistys 
voi vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Mielentaide ry
Valtakunnallinen mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, joka toimii 
vapaaehtoistyön turvin. Yhdistys perustettiin vuonna 2005.

Painotyön sponsoroinut Picaset Oy

Mi
el

en
te

rv
eyden keskusliitto

Jäsenyhdist
ys

Mi
el

en
te

rv
eyden keskusliitto

Jäsenyhdist
ys


