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Emyn kuulumisia
Alkavan vuoden kunniaksi olen tehnyt uudistuksia tiedotteeseen. Tavoitteenani oli selkiyttää lehden rakennetta ja
helpottaa tietojen löytymistä. Toivon, että nyt on entistä
kätevämpi saada käsitys Emyn toiminnasta sekä siitä,
miten helposti Emyn toimintaan voi tulla mukaan. Kokosin esimerkiksi kohtaamispaikat omalle aukeamalleen ja
ryhmät omalleen. Keskustelimme syksyn mittaan tiedotteen uudistuksista Tiedotustoimikunnassa ja nyt tuntui
oikealta hetkeltä toteuttaa ne. Otan mielelläni vastaan
palautetta ja saattaapi olla, että vielä joitakin muutoksia
on tulossa. Tervetuloa mukaan Tiedotustoimikuntaan!
Emy on kutsuttu mukaan kehittämään mielenterveyskuntoutujille suunnattuja asumisyksiköitä. Kehittämiseen liittyvä työpaja pidetään tammikuussa ja sinne olisi tärkeää
saada mukaan ihmisiä, jotka itse asuvat hoiva-,palvelutai vastaavassa asumispalveluyksikössä. Otathan yhteyttä, jos haluat lähteä mukaani tuohon työpajaan.
Menotärppejä on jälleen lehti pullollaan, joten kotiin ei
tarvitse jäädä. Näin tammikuussa Emyn ryhmät palaavat
joulutauoiltaan ja niin uusilla ryhmäläisillä kuin aikaisemmin mukana olleilla on otollinen hetki jatkaa hyväksi
havaittua tai aloittaa jotakin ihan uutta. Jos vaikka aloittaisit tänä vuonna uuden harrastuksen, ehkä jopa liikunnallisen sellaisen...?

EMY-tiedote 1/2014				

Onnea ja elämäniloa vuoteen 2014 kaikille
tiedotteen lukijoille toivoen, Tiina :)

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987

Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, Y-tunnus: 0678820-6
Pappilantie 7, 02770 Espoo, p. 09-859 2057, espoonmielenterveys(at)emy.fi
Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)emy.fi
Emy on myös Facebookissa!
Vastaava toimittaja: Tiina Pajula 			
Tiedotustoimikunta: Avoin kaikille emyläisille. 		
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki

Taitto, toimitus: Tiina Pajula
Tätä numeroa työstämässä: -

Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu 18 €/kalenterivuosi
Ilmestyminen: Emy-tiedote ilmestyy aina kuukauden alussa, 12 krt vuodessa.
Aineisto: Otamme mielellämme vastaan kirjoituksia ja mustavalkoisia piirroskuvituksia (mieluiten valkoinen,
ruuduton tausta), joko sähköpostitse tai postitse. Tiedotteen materiaali tulee toimittaa Sirpa Strömbergille (sirpa.
stromberg(at)emy.fi) ja Tiina Pajulalle (tiina.pajula(at)emy.fi) edeltävän kuukauden puoliväliin mennessä.
Kansi: Mika P.						

Kiitos kaikille tiedotteen tekoon osallistuneille!
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Kokoukset

Leirit ja lomat

Emyn kuukausikokous

Emyn Talvileiri Velskolan Kartanossa

lauantaina 4.1. Meriemyssä. Kokous on kaikille
avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toimintaa.

Emyn Talvileiri pidetään Velskolan leirikeskuksessa ma-pe 24.2.-28.2.2014. Osallistumismaksu leirille on 60€/jäsen. Hinta sisältää matkat,
ohjelman, yöpymiset ja ruokailut. Leirille haetaan
merkitsemällä oma nimi ja mahdollinen erityisruokavalio ilmoitustaululle (tai soittamalla p. 09859 2057). Jos haet leirille ja suunnittelet saapuvasi omalla autolla, merkitse sekin ilmoitustaulun
listalle tai kerro siitä soittaessasi. Leirille mukaan
valituille toimitetaan leirikirje ja lasku postitse.
Tiedustelut tiina.pajula(at)emy.fi tai p. 050 310
7987.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta

Tervetuloa mukaan tekemään Emy-tiedotetta ja
esittelemään yhdistystä. Kokoonnumme valitsemaan aineistoa ja keskustelemaan tiedotteesta
sekä yhdistyksen esittelyistä seuraavan kerran ti
14.1. klo 11 Lilla Karyllin yläkerran siniseen huoneeseen. Kiitoksena kokoukseen osallistuvat
saavat talkoolounaan. Lisätietoja Tiinalta, p. 050
310 7987.

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä Et-Va

Solaris-vertaistukiloma
Kylpylähotelli Päiväkummussa

Et-Van avoin kokous pidetään to 9.1. klo 13
alkaen Meriemyssä. Tervetuloa mukaan kokoukseen ja ideoimaan Et-Van tulevaa toimintaa.

RAY:n tukema loma Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla pidetään toukokuussa
25.-30.5.2014. Vertaistukilomalla nautitaan
Kylpylähotellin palveluista, lomaohjelmasta ja
keskusteluista. Loman omavastuuhinta on 120€/
osallistuja. Lomalle haetaan Emyn ilmoitustaululta saatavalla hakulomakkeella 10.2.2014 mennessä. Lomake palautetaan täytettynä Emyn ohjaajalle. Lomalle hakijalta ei vaadita yhdistyksen
jäsenyyttä.

Retket
Retki Espoon kaupungin
Liikuntapalvelujen Lystiä liikuntaa!
-ulkoilupäivään perjantaina 10.1.

Yhteislähtö retkelle Lilla Karyllista klo 10. Ilmoittatutumiset ilmoitustaulujen listoille. Tapahtuma
on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kuntoisille. Ulkoilupäivä pidetään klo 10.30-14 Oittaan ulkoilukeskuksessa (Kunnarlantie 33-39). Ohjelmassa
on mm. talvista jumppaa, sisäcurlingia, ohjattua lumikenkäilyä, rastiralli-hiihtosuunnistusta,
talvitemppupiste, sauvakävelyä, pulkkamäki,
monotanssit, suksi- ja voiteluvinkkejä ja potkukelkkailua. Paikan päällä on myös saunomis- ja
avantouintimahdollisuus, mutta tällöin varaathan
mukaasi oman pyyhkeen ja 5€ rahaa. Itse tapahtuma on ilmainen. Kaikki mukaan!

Vertaistukijat
Emyn vertaistuki tarkoittaa lyhytkestoista (1-5
kertaa kestävää) yksilövertaistukea. Vertaistuki
on maksutonta tuettavalle ja tukijan kulut korvataan tarvittaessa. Sisällön voivat tukija ja tuettava
sopia keskenään. Tuki voi olla esimerkiksi keskustelua sekä Emyyn ja muihin paikkoihin tutustumista. Vertaistuki ei ole hoitoa korvaavaa vaan
hoitoa tukevaa toimintaa. Vertaistukiasioissa voit
olla yhteydessä Riikkaan, p. 050 367 2676.

Retki Kylämajaan torstaina 16.1.

Tule tutustumaan Matinkylän asukastalo Kylämajan toimintaan. Yhteislähtö Lilla Karyllista klo
12.30. Mukana Riikka, ilmoittaudu ilmoitustaulujen listaan. Paluu omatoiminen. Retki toteutuu
mikäli vähintään kolme henkilöä ilmoittautuu yhteislähtöön. Tervetuloa!
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Emyn kohtaamispaikat
Tervetuloa mukaan toimintaan

Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, kannattaa sopia siitä soittamalla etukäteen.

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-8632031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Meriemyn ovet ovat avoinna

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
•
•
•
•

•
•

ma-pe klo 9-16.30
vapaaehtoispäivystys lauantaisin klo 12-16
(varmistathan la aukiolon soittamalla)
Tervetuloa tutustumaan!

ma-pe klo 9-16.30
Suljettuna
•
1.1. ja 6.1.2014
vapaaehtoispäivystys sunnuntaisin klo 12-16
Sinustako viikonlopun päivystäjä?
(varmistathan su aukiolon soittamalla)
Viikonlopun aukiolosta vastaavat vapaaehtoiset.
Tervetuloa tutustumaan!
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Tiinaan p.
050 310 7987.

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riikkaan p.
Torstaisin klo 10-15. Ohjausaika varataan etukä050 367 2676.
teen Sirpalta p. 050 310 7982. Ohjaukset tauolla
16.1. saakka.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille

Maanantaisin klo 10-14. Ohjausaika varataan
Talkootöitä tarjolla ma, ke ja pe
etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982. Ohjaukset
Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskitauolla 13.1. saakka.
viikko ja perjantai. Talkootoiminnan periaatteet
ovat samat kuin Lilla Karyllissa (ks. viereinen
Talkootöitä tarjolla arkipäivisin
palsta). Meriemyn talkootyöt voivat olla esimerLilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Tervetuloa!
jantaihin, joka arkipäivä. Talkoisiin osallistumista
varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja
ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä päivän talkootyöt,
Emyn kirpputorit
jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa, pihatöitä tai postitusta. Sitten suunnitellaan,
Lilla Karyllin yläkerrassa ja Meriemyssä.
mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja ruvetaan
Voit tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta
hommiin. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokaitavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat
nen talkoolainen saa syödäkseen talkooaterian.
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita.
Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata
aikaa noin klo 9.45-13. Tervetuloa osallistumaan
Tule tekemään löytöjä!
- Talkoot ovat avoimia kaikille!

4

Kohtaamispaikat yhteistyössä
Asukastalo

Kohtaamispaikka

KYLÄMAJA

RAITIN PYSÄKKI

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 044 964 9652

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09-510 2792

Aukioloajat
•
•
•

Aukioloajat

ma, ti, to ja pe klo 9-16
ke klo 9-18
Suljettuna (joulutauko) 20.12.-6.1.

•
•

ma-pe klo 10-14
suljettuna ma 6.1.

Kylämajassa tapahtuu

Kylämaja on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille Matinkylä-Olarin asukkaille, mutta muualla asuvatkin ovat tervetulleita. Asukastalo on
asukkaiden ja toimijoiden kohtaamispaikka sekä
kokoontumis- ja toimintatila. Kylämajasta löytyy olohuone, kahvio ja itsehoitopiste, tietotupa
sekä erilaisia ryhmätiloja. Tilat sopivat esimerkiksi asukasyhteisö- ja verkostotapaamisiin sekä
erilaisiin kerho- ja ryhmätoimintoihin. Talossa on
monenlaista ryhmätoimintaa ja tapahtumia.

Raitin Pysäkillä on toimintaa

Raitin Pysäkki on kohtaamispaikka kaikille. Kahvipöytä on katettuna joka arkipäivä klo 10-14.
Maukasta kotiruokaa on tarjolla keskiviikkoisin
klo 12 ja puuroa syödään muina arkipäivinä klo
12. Ompelukone ja kangaspuut ovat käytettävissä. Emyn työntekijä on läsnä perjantaisin.
Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat Punaisen
Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
Leppävaaran seurakunta ja Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry. Raitin Pysäkin sähköpostiosoite on raitinpysakki(at)gmail.com. Ruokajakotoiminnasta lisätietoa sivulta 9.

Kylämajaan voi tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setlementti,
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Kangaspuut Kylämajassa

Voit varata Kylämajasta käyttöösi kangaspuut
yhdeksi viikoksi kerrallaan. Kangaspuiden käyttöön saa opastusta tarvittaessa etukäteen varaamalla. Loimista (80cm) peritään 4€/m maksu.
Lisätiedot ja tiedustelut p. 044 964 9652.

Ryhmätoiminta
Kohtaamispaikoissa järjestetään
monipuolista ryhmätoimintaa.
Tietoa ryhmistä saat seuraavalta
aukeamalta!

Kylämajan ATK-luokka

Kylämajan ATK-luokassa harjoitellaan tietokoneen käyttöä joka perjantai klo 13-15. Vapaaehtoinen ATK-tutor Oscar opastaa. Voit ottaa myös
oman kannettavan tietokoneen mukaan.

Lisätietoja www.kylamaja.fi
5

Emyn ryhmätoiminta
Emyllä on ryhmiä jokaiseen makuun eri puolilla Espoota. Osa ryhmistä kokoontuu viikoittain ja osa
kerran tai pari kertaa kuukaudessa. Lähes kaikki ryhmät ovat avoimia, tervetuloa mukaan! Osaan
ryhmistä tulee ilmoittautua ennakkoon. Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen ja häneltä
saat lisätietoja kaikista ryhmistä pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980.

Liikunnalliset ryhmät

Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa

perjantaisin 10.1. alkaen klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty
2). Tervetuloa kuntoilemaan yhdessä. Mukana
Emyn järjestötyöntekijä.

Jalkapallojoukkue FC Askel

pelaa maanantaisin 13.1. alkaen klo 15-16
Laaksolahdessa (Lähdepurontie 1). Pelaaminen
on maksutonta ja pääasiana hauskanpito. Kaikki pelaamisesta kiinnostuneet aikuiset taidoista
riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut Kaj
Järvisalo, p. 050 552 1049.

Keilausta Matinkylässä

kerran kuussa, tammikuussa ma 13.1. klo
13. Keilaus tapahtuu Matinkylän keilahallilla ja
yhteislähtö Meriemystä järjestetään klo 12.30.
Ilmoittaudu viimeistään edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn ilmoitustaulun listalle tai soita
p. 09-8632031. Emy maksaa ratavuokran sekä
ilmoittautuneiden keilauskenkien vuokran. Mukana Janne N.

Salsaa ja rivitanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

maanantaisin 13.1. alkaen klo 17-18 Lagstads
skolan salissa (Espoonkatu 7). Parillisina viikkoina ryhmässä tanssitaan salsaa tai parisalsaa ja
parittomina viikkoina rivitanssia. Otathan omat
sisäkengät mukaan. Tanssi sopii kaikille ikään,
kokoon tai kuntoon katsomatta. Vetäjänä Sanna
H.

Keskusteluryhmät
Valonpisarat-ryhmä
pakko-oireisesta häiriöstä kärsiville
henkilöille Espoon keskuksessa

Sählyä pelataan Espoon keskuksessa

tiistaisin 7.1. alkaen klo 17-18 Koulumestarin kokoontuu tiistaina 28.1., 18.2., 18.3., 1.4.,
koulun salissa (Muuralanpiha 3). Tiedustelut Kaj 29.4., 20.5. ja 10.6. klo 17.30-19. Villa apteekin
Järvisalo, p. 050 552 1049.
yläkerrassa (Pappilantie 5). Huom! muutokset
ovat mahdollisia. Mukana psykoterapiaopiskelija
Sählyä pelataan myös torstaisin 9.1. alkaen Michel. Ryhmä perustuu vertaistukeen ja osalklo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa listujien toivotaan ilmoittautuvan sekä sitoutuvan
(Kirkkokatu 16). Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 ryhmään. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pirjo
552 1049.
Heikkinen p. 050 310 7980.

Itämaista tanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
mielialahäiriötä sairastaville
tiistaisin 14.1. alkaen klo 18-19 Lagstads sko- Lilla Karyllissa
lan salissa (Espoonkatu 7). Tanssi sopii pehmeillä liikkeillään myös heille, joilla on polvi-ja/
tai lonkkaongelmia. Ryhmä on tarkoitettu kaiken ikäisille aikuisille naisille, ja ohjaajana toimii
Heta. Tervetuloa!

Kokoontuu 7.1. alkaen parillisten viikkojen
(viikkonumero) tiistaisin klo 18-19.30. Mukana
Reijo, Johanna tai Timo. Tervetuloa!

Sulkapalloa pelataan Kivenlahdessa

Wednesdays at 11.30-13. Everybody is welcome
- come and use your english skills! More info
from Kian, tel. 050 312 5192.

English Group at Kylämaja

keskiviikkoisin 8.1. alkaen klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa (Merivalkama 9). Mukana
Anssi.
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Meren ja taivaan välillä Meriemyssä

Keskusteluryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa torstaisin. Ryhmää ohjaa diakoni Lea
Puotiniemi (p. 050 375 2585, lea.puotiniemi(at)
evl.fi). Seuraavat kokoontumiset ovat 30.1. ja
27.2. klo 13-14.

Harrasteryhmät
Sielun maisemien maalarit
Lilla Karyllissa

Maanantaisin 13.1. alkaen klo 17-19.

Mielen maisemien maalarit
Meriemyssä

Tiistaisin 14.1. alkaen klo 17-19.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan maalausryhmiin
löytämään maalaamisen ja värien ilo. Molemmat
ryhmät toimivat Olavin ohjauksella ja taitovaatimuksia osallistujille ei ole.

Mielen unelmat -taideryhmä
Kylämajassa

Joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12-14,
ti 11.2. alkaen. Vetäjänä toimii Helena Laurikainen. Ilmoittaudu mukaan Pirjolle p. 050 310 7980
tai pirjo.heikkinen(at)emy.fi. Tervetuloa!

Järjestökadun teatteriryhmä
Espoon keskuksessa

Tiistaisin klo 13.30-15 ESKOn salissa (Pappilantie 2). Ohjaajana teatteriopettaja Jenni Mäkelä. Sopii kaikille - et tarvitse aiempaa kokemusta
näyttelemisestä. Ilmoittaudu ennakkoon Pirjolle
p. 050 310 7980 tai pirjo.heikkinen(at)emy.fi. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu ESKO, Askel
ja Emy.

Nuorten aikuisten avoin ryhmä
Auroranportissa (Aurorankuja 2)

Ryhmä on tarkoitettu 18-35-vuotiaille ja ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin
klo 17-19. Ti 7.1. ohjelmassa on kevään ryhmäkertojen suunnittelua ja minipizzojen leipomista.
Tiistain 21.1. ohjelmasta sovitaan 7.1. ryhmäkerralla. Tiedustelut ryhmänohjaajalta Tiinalta p.
050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi

MieliHyvä-ryhmä naisille Kylämajassa

tiistaisin. Ryhmä on täynnä/The group is full.
info: riikka.koola(at)emy.fi p. 050 367 2676.
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Käsityökerho Kylämajassa

keskiviikoisin klo 13. Aiheet: 8.1. tiski- ja pölyrätit, 15.1. lasitöiden maalausta, 22.1. villasukan
kantapää (tee varsi jo valmiiksi), ke 29.1. virkkausta, ke 5.2. ystävänpäiväkortit.

Yhteislaulutuokio Kylämajassa

keskiviikkona 15.1. klo 13-14. Säestäjänä ja
vetäjänä Helena, tervetuloa!

Lautapelien pelaamista Kylämajassa

torstaisin klo 13-15. Mukana Kian, tervetuloa.

Toimintaillat torstaisin/keskiviikkona

Toimintailtoja pidetään Lilla Karyllissa joka
torstai ja jokainen on tervetullut mukaan. Iltoja
ohjaa Emyn työntekijä (yleensä Tiina tai Eeva).
Tuleva toiminta:
To 9.1. klo 18-20 Pizzailta
To 16.1. Retki luistelemaan Tapiolan Jääpuutarhaan. Lähtö Lilla Karyllista klo 17.
To 23.1. klo 18-20 Leffailta: Sel8nne -elokuva.
Ke 29.1. Retki WeeGee-taloon Tapiolaan. Lähtö
Lilla Karyllista klo 17.30.
To 6.2. klo 18-20 Leivotaan pikkuleipiä.

Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä

parillisten viikkojen perjantaisin 10.1. alkaen
klo 12.30-13.30. Säestäjänä ja vetäjänä Helena,
tervetuloa!

Musaryhmä Lilla Karyllissa

kuuntelee musiikkia perjantaisin klo 12-13 Lilla Karyllin yläkerran Sinisessä huoneessa. Mukana Kim. Tervetuloa!

Bänditaitoryhmä Lilla Karyllissa

perjantaisin 10.1. alkaen klo 13-14.30 Lilla
Karyllin yläkerran musiikkihuoneessa. Vetäjänä
musiikkipedagogi Sari Jaarila. Tervetuloa mukaan!

Karaokea Lilla Karyllin yläkerrassa

kerran kuussa, to 23.1. klo 13-15. Mukana
Satu J. Tervetuloa laulamaan!

Levyraati Meriemyssä

kokoontuu kerran kuussa, perjantaina 17.1.
klo 14. Ota sekalaisia CD-levyjä mukaan, kuunnellaan ja keskustellaan niistä yhdessä iltapäivämme iloksi. Varalla on myös läjä kirjaston levyjä. Mukana Tiina, tervetuloa mukaan!

Miesten saunaretket

Miehille tarkoitettuja diakoniasaunaretkiä järjestetään seurakunnan leirikeskuksiin kerran kuussa. Retkien ohjelmassa on keskustelua, ruokailu, saunomista ja hartaus. Retken hinta hinta 5€/
osallistuja. Tiedustelut diakoni Timo Lounio, p.
0400 415 335.

SEURAKUNTIEN
toimintaa ja ryhmiä
Seurakuntien diakonian retkipäivät

Retkipäiviä pidetään yleensä kuukauden ensimmäisenä torstaina. Tammikuun retkipäivästä tullee ilmoitus Esse-lehteen.

MieTe: Luottamuksellinen ja avoin
vertaistuki- ja keskusteluryhmä

Kokoontuu Soukan kappelilla (Soukankuja 3,
02360 Espoo) maanantaisin klo 18-20 alkaen
13.1. Tiedustelut diakoni Lea Puotiniemi 050 357
2585.

Seurakunnan Kohtaamispaikka

Tapiolan kirkolla. Kohtaamispaikka on avoin ryhmä, joka kokoontuu torstaisin klo 13-14.30. Ei
ryhmää 2.1. Tiedustelut diakoni Timo Lounio, p.
0400 415 335.

Kädenjälki-ryhmä
nuorille & nuorille aikuisille

Seurakunnan Torstaipiiri

on mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä. Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen
torstaina 23.1. alkaen Suvelan kappelilla (Kirstinpiha 3). Kahvitarjoilu. Lisätietoja diakoni Anni
Vanhanen, p. 050 438 0189.

”Tule kertomaan mikä kuviin/taiteeseen liittyvä
sua kiinnostaa!” Tiistaisin 14.1.-18.2. klo 1517, järjestää Olarin seurakunta. Lisätietoja diakoni Veera Värtelältä, p.040-5097762, veera.
vartela(at)evl.fi.

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo

Diakonia- ja kappelilounaat

Seurakuntien diakonia- ja kappelilounaat on tarkoitettu kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia,
tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Tule nauttimaan
herkullisesta kotiruuasta! Lounailla on diakoniatyöntekijä tavattavissa.
Suvelan kappeli, Kirstinpiha 3,
ti klo 12-15, hinta 2,50€.
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8,
ma ja to lipunmyynti alkaa klo 11.30
ja ruokailu klo 12, hinta 2,50€.
Soukan kappeli, Soukankuja 3,
ti lipunmyynti alkaa klo 10.30 ja ruokailu klo 11,
hinta 2,50€. Huom, ei lounasta ti 11.2.
Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2,
ti klo 11.30-12.30, hinta 3€.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4,
ma klo 13-13.30, hinta 2€.
Matinkappeli, Liisankuja 3,
to klo 13-13.30, hinta 2€.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2,
ti klo 12-13, hinta 4€ .
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1,
to klo 12-13, hinta 4€.

Seuraava kokoontumiskerta on 28.1. klo 14.3015.30 Kokoontumispaikkana Leppävaaran kirkon Olotila (Veräjäkallionkatu 2). Tiedustelut diakoni Harriet Lohikari, p. 040 531 1057.

Perjantaiporinat - mielenterveyskuntoutujien avoin keskusteluryhmä

kokoontuu Soukan kappelilla pe 10.1. ja 24.1.
klo 13-14.15 Tiedustelut diakoni Ritva Aarnio,
p. 040 537 6854.

Omaiset mielenterveystyön tukena
Uudenmaan yhdistyksen ja
seurakunnan ryhmä
mielenterveyskuntoutujien omaisille

Ryhmä on tarkoitettu mielenterveyden ongelmista kärsivien henkilöjen omaisille ja läheisille.
Ryhmässä jaetaan ajatuksia, kokemuksia ja
tunteita toisten samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten kanssa. Ryhmä kokoontuu kerran
kuukaudessa maanantaisin Matinkappelilla
(Liisankuja 3). Seuraavat kokoontumiset ovat:
13.1. teemana sairastuminen, 3.2., 17.3., 14.4.
ja 19.5.2014.
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Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, yhteystiedot: p. 09-5102792, raitinpysakki(at)gmail.com.
Elintarvikkejako (leipää ja vihanneksia) ti ja pe
alkaen klo 10. Maitotuotejakoa useimmiten ke
alkaen klo 12.

Ilmaiset ateriat ja
ruokajakopaikat

Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Matinkylä), yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi Leipäjakoa ke klo 9-14.

Ilmaiset ateriapaikat Espoossa

Vähävaraisille ja muille tarvitseville on tarjolla ilmaisia aterioita. Muutokset ja poikkeukset ovat
mahdollisia.
Espoon Asumisluotsi, Lokirinne 1, keittolounas ke klo 11-13 ja aamupuuro ma, ti, to ja pe
klo 10-12. Asumisluotsi on Espoonlahdessa ja
se toimii palvelukeskuksena, joka on keskittynyt
asumiseen liittyviin ongelmien ratkaisuun, palveluohjauksen sekä elämänhallinnan tukeen Yhteystiedot p. 050 327 0105, tarja.savonlahti(at)
sininauha.fi
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä) diakonia-aamiainen arkisin klo 9-10
(puuro, leipä, kahvi ja mehu). Espoon Ankkuri
on avopalvelukeskus pääsääntöisesti erilaisista
päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille miehille ja naisille. yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi

Piirros: Johanna Luotio

Elintarvikejakelua Espoossa

Elintarvikkeita jaetaan avustusta tarvitseville niin
kauan kuin jaettavaa riittää. Muutokset ja poikkeukset ovat mahdollisia.

Mieli Maasta ry:n
ryhmät Espoossa

Hyvä Arki ry, Siltakuja 3 B (Espoon keskus),
yhteystiedot: p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.
fi. Tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo
11.30 alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää. Leipäjakoa ma-pe klo 10-13.

Tapiolan kirkolla ke klo 18-20.15
Vetäjänä Lulu p. 040 757 3228
Raitin Pysäkillä ti 17.30-19.30
Vetäjänä Monika 040 700 8188
ja Antti (tekstiviestein) 050 5344054

Manna-Apu ry, Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus), yhteystiedot: p. 040 040 1114. Elintarvikkeita ti, to ja pe klo 10–12
Espoonlahden seurakunta, Espoonlahden kirkon aulatila, Kipparinkatu 8 (Espoonlahti),
yhteystiedot: p. 050 375 2585. Leipää ja muita
elintarvikkeita jaossa ma-la (ei arkipyhinä) jonotusnumeroiden jako alkaa klo 8 ja ruokajako alkaa klo 9.

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat avoimia
ja vapaamuotoisia keskusteluryhmiä,
joissa keskustellaan ryhmäläisille yhteisistä aiheista.
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Emyn Syysleiri Velskolassa
11.-15.11.2013
Ensin Lilla Karylliin. Klo 10.00 ”Rolle” tuli hienolla linja-autolla ja ajoi Velskolan leirikeskuksen
kartanoon. Ensin tavaroiden ottaminen pois bussista, sen jälkeen tervetuliaislounaalle.
Lounaan jälkeen oli tutustumispalaveri. Ei ole ollut ennen niin avointa keskustelua, jota oli
vetämässä diakoni Timo Lounio. Leiriläiset jaettiin kolmeen ryhmään. Tehtävä oli kirjoittaa
kaikkien leiriläisten nimet kolmessa minuutissa. Seppo H:n joukkue voitti. Timo käsitteli tunteita
kaksikymmentä minuuttia kestävässä esityksessä. Timo veti myös kävelylenkin. Timo soudatti
meitätä leiriläisiä kirkkoveneellä Velskolan Pitkäjärvellä. Soutajia oli 13. Timo piti meille myös
jumpan. Tehokas jumppa. Klo 15.00 Timon poika Toni piti esityksen Tansaniasta. Hän kertoi
köyhyydestä ja kehitysavusta siellä. Timo viihtyi seurassamme kaksi päivää ja yhden yön.
Tomi paistoi vohveleita tiistaina. Maistuivat hyvin. Iltapalan jälkeen Juhani soitti pianoa.
Todellinen virtuoosi. Leirillä oli 6 naista ja 20 miestä. Päiväkahvin ja iltapalan hoidimme itse.
Neidot kävivät saunassa klo 19, miehet klo 20.
Riikka ja Kian tulivat leirille. Kävelylenkillä kerättiin risuja, saniaisia ja vaahteran lehtiä.
Riikka veti luovaa toimintaa. Maalattiin isolle paperille ja liimattiin siihen aamulla kerätyt
luonnonmateriaalit. Kian veti iranilaista korttipeliä, taputusta sekä rahanheittoa. Pelasimme
myös Pictionarya ja Alias-pelejä. Ruoka oli hyvää, mm. riistapataa, broileria, suikalepataa
riisin kera, kalapihvejä, lihamakaroonilaatikkoa, makkarasoppaa ym. hyvää. Aamupala oli
klo 8-9. Lounas klo 11.30-12.00, päiväkahvi klo 14, päivällinen klo 17, iltapala klo 20 ja illalla
makkaranpaisto. Hiljaisuus oli klo 23. Jotkut valvoivat myös pitempään.
Hyvin nukuttu yö. Tomi herätti porukan miehekkäästi. Aamupalalle ja tunnin tirsat. Tiina
tuli leirille. Hän piti tuolijumpan. A3 paperille tehtiin hyvän mielen kartta. Tiina veti myös
kävelylenkin, osallistuin siihenkin. Oli laulutuokion aika. Juhani ja Andy soittivat. Leiriläiset
lauloivat. Mukava laulutuokio. Illalla Juhani, Jyrki,, Antti ja Esa kävivät uimassa Velskolan
Pitkäjärvessä. Porukka oli väsynyttä ja leiriläiset menivät nukkumaan yllättävän varhain. Niin oli
viimeinen ilta vietetty.
Klo 8 aamupalalle. Sen jälkeen huoneiden siivous. Sitten saapui ”Rolle” linja-autolla kartanon
pihamaalle. Ensin Emyn tavarat autoon, sen jälkeenleiriläisten kassit, rinkat ja matkalaukut.
Lopuksi haluan kiittää ohjaajia Tiinaa, Tomia ja Jannea hyvästä työstä. Kiitos myös leiriläisille,
teimme yhdessä hienon leirin.
							
Espoon Viherkalliossa 23.11.2013
							
”Leirineuvos” Seppo Nurmi

Kuvamatkalle Iraniin ja Afganistaniin
Matka alkaa Lilla Karyllista 27.1. klo 13-15
Kian näyttää valokuvia ja kertoo matkoistaan Iranissa ja Afganistanissa
vuosilta 2005-2010. Tervetuloa kuuntelemaan ja ihmettelemään!

10

Runoja lukijoilta
Tammikuun tähti

Lentokone

Tammikuun tähti
se yllättäin matkaan lähti.
Teki tähden upean
halki taivaan tummansinisen.
Se lensi halki
kaupungin valojen
ja metsien lumisten.
Viimein palasi se avaruuteen
joukkoon tähtien muiden.
Oli lento hieno, näyttävä.
Tähtitaivaan tumman
näky välkkyvä.

Lentokone lentää pilvien ylllä
meri on alla
hohtavana kyllä
Lapsuuden ulkovessan
seinään kirjoitettua,
pikkusiskoani lainaten,
Eeva

EMYLLE:
Tuula Viljasalo
Piirros: Tuula V.

Tukilinja - tukena elämän haasteissa
Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry tukee vammaisten ja sairauden
vuoksi osatyökykyisten ihmisten aktiivista elämää jakamalla heille apurahoja
koulutusta, tasa-arvoista osallistumista ja aktiivista elämää tukeviin hankkeisiin.
Tavoitteena on estää syrjäytyminen tarjoamalla taloudellista tukea kynnysten
ylittämiseen silloin, kun sitä tarvitaan.
Myönnettäviä tukia ovat muun muassa tietokone opiskeluun tai kuntoutumisen
edistämiseen, apuraha opiskeluun, ammattimaiseen harrastamiseen tai
pienyrittäjyyteen sekä harrastus-, kilpailu- ja kulkuvälineapurahaa tarpeeseen.
Tukihakemukseen vaaditaan liitteeksi useimmiten lääkärin lausunto tai
hoitokertomus sekä omia ja puolison tulotietoja.
Tarkemmat hakuohjeet saat internetistä www.tukilinja.fi,
Tukilinja-lehdestä tai pyytämällä Emyn ohjaajalta.
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Mielenterveyden keskusliiton kursseja
Muutoksen avaimet -kurssi

Pääkaupunkiseudulla asuville mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea liikkeelle
lähtemiseen ja kuntoutumiseen sekä työllistymiseen ja opiskeluun liittyvien tavoitteiden alkuun
saattamiseen. Kurssi toteutetaan kerran viikossa tiistaisin klo 13-16. Kurssin pituus on 12
viikkoa ajalla 25.2-13.5.2014. Kurssi on RAY:n rahoittama ja osallistujille maksuton. Kurssille
haetaan 5.2. mennessä hakulomakkeella*.

Mahdollisuuksia kohti -kurssi

Pääkaupunkiseudulla asuville mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat poissa työelämästä ja
haluavat aktiivisempaa elämää, pohtivat mahdollisuutta opiskeluun tai työhön tarvitsevat
uutta tietoa, keinoja ja rohkaisua tavoitteidensa saavuttamiseksi ja työskentelevät mielellään
ryhmässä. Kurssiaika on 26.2.-4.6.2014. Kurssi on RAY:n rahoittama ja osallistujille maksuton.
Kurssille haetaan 5.2. mennessä hakulomakkeella*.

Unelmakeidas -kurssi

Mistä unelmoit? Uskallatko unelmoida? Haluatko saada voimavarasi ja kykysi käyttöösi?
Meillä kaikilla on unelmia. Juuri unelmat kantavat meitä eteenpäin elämässä. Työskentely
omien unelmien parissa voi olla elämäsi käännekohta! Anna itsellesi aikaa omien unelmiesi ja
haaveittesi löytämiseen. Kurssilla työskennellään kahtena peräkkäisenä päivänä pienryhmässä
3 tuntia kerrallaan. Työskentelyn ensimmäisenä päivänä tehdään Mielen Kartta ja toisena
päivänä Voimavara -kartoitus. Keväällä 2014 järjestetään Helsingissä Unelmakeitaita
11.-12.2, 20.-21.3 sekä 10.-11.6.2014 klo 13-16. Keitaaseen ilmoittaudutaan Työ- ja
koulutusvalmentajille*, hakulomaketta ei tarvita.

Kurssit pidetään Helsingissä

Mielenterveyden keskusliiton tiloissa,
osoitteessa Ratakatu 9.

*Hakulomakkeen kurssia varten

saat Emyn ohjaajalta tai internetistä osoitteesta
http://www.mtkl.fi/liiton_toiminta/ammatillisen_kuntoutumisen_tukip/

Lisätietoja kursseista ja hakeutumisesta sekä
ilmoittautuminen Unelmakeitaaseen:
Työ- ja koulutusvalmentajat
Jyrki Rinta-Jouppi 046 850 7587
Merja Matilainen 040 450 8256

Piirros: Johanna Luotio

Piirtäisitkö tai kirjoittaisitko meille?
Emyn tiedotteessa julkaistaan lukijoiden kirjoituksia ja piirroksia. Tällä hetkellä kaipaamme
erityisesti mustavalkoisia piirroksia lehden sisäpuolen kuvitukseen, mutta luonnollisesti kaikki
muukin aineisto runoista ja maalauksien kuvista tarinoihin ja ajatuksiin ovat tervetulleita.
Voit lähettää julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa sähköpostilla
tiina.pajula(at)emy.fi ja sirpa.stromberg(at)emy.fi, tuoda tai lähettää postitse Emyyn.
Huomioithan, että vain osa materiaalista julkaistaan!
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Keskusteluapua tarjolla
Mahdollisuuksien paja®
Löydä itsestäsi uusia voimavaroja ja uutta mielekkyyttä elämääsi
Rasittaako sinua omassa elämässäsi jokin pulmatilanne, johon haluaisit muutosta? Ehkä sinua askarruttaa jokin ihmissuhteisiisi tai perheeseesi liittyvä asia? Tuntuuko siltä, että tarkoitus on hukassa? Ehkä itseluottamuksesi kaipaisi vahvistumista tai haluaisit kenties vain paremmin ohjata omaa
elämääsi onnellisemmaksi. Jos jotain tällaista pyörii mielessäsi etkä oikein tiedä, kuinka lähteä liikkeelle, niin tule juttelemaan.
Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ajattelutavan periaatteita ovat asiakaslähtöisyys ja
yhteistyö, positiivisuus, luovuus, huumori ja kannustaminen.

Tule juttelemaan, keskustelu on maksutonta!
Keskustelukumppanina Ossi Salin

lehtori,työnohjaaja, yhteiskuntatieteiden tohtori,
opiskelee psykoterapeutiksi
Lyhytterapia-instituutissa Helsingissä

Sovi keskusteluaika itsellesi Tiinan kautta
Tiina Pajula p. 050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi

Mielenterveystalo

Espoon kaupunki tiedottaa

- Vastauksia ja apua kätevästi netissä

Espoon terveysasemilla toimivat
mielenterveystyöntekijät ja mielenterveys- ja päihdepalvelukeskus Empun
avokuntoutusosasto keskittivät
ajanvarauksensa yhteen numeroon.

www.mielenterveystalo.fi
Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa,
nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Uusi yhteinen ajanvarausnumero:
(09) 8163 1300
ma-pe klo 9-15.30

Tarjolla on luotettavaa tietoa mielenterveyteen liittyvistä asioita sekä apua
oireen tai ongelman vakavuustason
määrittelyyn ja itsehoito-ohjeita.

Ajanvarausnumero toimii niin kutsutulla takaisinsoittoperiaatteella. Mikäli
asiakaspalvelijat eivät pysty vastaamaan tuleviin puheluihin, soittavat he
tulleisiin puheluihin takaisin.

Palvelu sisältää lisäksi ohjausta sopiviin
hoito- ja palvelupaikkoihin.
Palvelun tarjoaa HUS.
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Emy yhdistyksenä
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo mentalhälso förening EMF rf) on potilasyhdistys mielenterveyskuntoutujille. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueen mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää
työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme mm. ryhmä-, opinto- ja
työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista.
Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta (yhteystiedot alla).
Emyssä ei kysellä diagnoosia eikä vaadita lähetettä kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan haluamallaan tavalla!
Emyn jäsenmaksu on vuodelle 2014 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€.
Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH.
Laitathan maksaessasi viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Vuoden 2013 jäsenille toimitetaan jäsenmaksulomake postitse kotiin.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Emyn ohjaajalle.
		
		
		

*
*
*

Jäsenlähtöisyys		
Yhdenvertaisuus		
Yhteisöllisyys			

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja
Tomi Ojala
Toiminnanjohtaja
Kaj Järvisalo 		
Toiminnanohjaaja
Riikka Koola 		
Toiminnanohjaaja
Tiina Pajula 		
Ohjaaja 		
Pirjo Heikkinen
Ohjaaja 		
Eeva Räty 		
Ohjaaja 		
Risto Hannukka
Ohjaaja 		
Kian Dowlatabadi
Ohjaaja 		
Bouchra Fathallah
Järjestötyöntekijä
Sirpa Strömberg
Järjestötyöntekijä
Satu Jääskeläinen

Emyn arvot
*
Itsemääräämisoikeus
*
Avoimuus
*
Toiminnallisuus

p. 050 552 1049
Työntekijöiden
p. 050 367 2676
sähköpostiosoitteet:
p. 050 310 7987
etunimi.sukunimi@emy.fi
p. 050 310 7980
(muistathan ö=>o ja ä=>a)
p. 050 310 7983		
p. 050 310 7984
Työntekijöiden yhteinen
p. 050 312 5192
sähköpostiosoite on
p. 050 310 7981
espoonmielenterveys(at)emy.fi
p. 050 310 7982
p. 050 310 7986

TERASSIKAHVIO

KAHVIKULMA

Jorvin sairaala,
psykiatrian yksikkö
Avoinna:
ma-pe klo 9.30-14.30

Aurorakoti,
Träskandan puisto
Avoinna:
ti-pe klo 10.30-14
la-su klo 12-15
Kahvikulman 10-vuotispäivät 16.1.2014

Asioimalla kahvioissamme tuet Emyn kuntouttavaa työtoimintaa.
Kahviot ovat avoimia yleisökahvioita ja otamme vastaan myös tilauksia.
Jos haluat pitää näyttelyn kahviossa, ota yhteyttä Risto Hannukkaan.

TERVETULOA!
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Vinkki:
Leikkaa tämä sivu irti muistuttamaan
Emyn kevään 2014 ryhmistä. Tervetuloa osallistumaan!
15

