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Emyn kuulumisia
Otahan kynä käteen. Semmoinen kivan tuntuinen ja miellyttävän värinen kynä. Listataan sillä kynällä jollekin kivalle paperille, tai vaikka tämän lehden kulmaan kymmenen
asiaa, jotka tekevät meidät itsemme, sinut, onnelliseksi, tai ainakin iloiseksi. Laita lista sitten vaikkapa jääkaapinoveen, sieltä se välillä osuu silmään muistuttamaan mukavista asioista. Vai saisiko niistä kirjoitettua jopa runon
Emyn tiedotteeseen? Muistuttaminen niistä asioista, jotka ovat hyvin, on itse kullekin välillä tarpeen.
Emyssä on lokakuussa asiat aika hyvin.
Ryhmätoimintoja on moneen lähtöön ja vielä ehdit hyvin mukaan syyskauden ryhmien toimintoihinkin. Huomaathan kuitenkin koululaisten syyslomaviikon
16.-22.10., jolloin sekä ESKOn salin että koulujen liikuntasalien käyttövuorot on peruttu ja osa ryhmistä ei siksi
kokoonnu.
Lokakuussa kuukausikokouksessa toivotun mukaisesti vieraillaan Lohjalla Tytyrin kaivoksessa sekä Tapiolassa
teellä ja taidenäyttelyssä. Lokakuun aikana kootaan myös
porukka marraskuun retkelle Tallinnaan. Haluatko sinä
lähteä reissuun mukaan?
Kuun loppupuolella saamme kokoontua usean mielenterveysyhdistyksen kesken Tikkurilan Vernissaan, siellä
pidetään näet hauskat marrasiltamat keskiviikkona 25.10.
Illalliskortin saat osataa ennakkoon Emyn kohtaamispaikasta kolmen euron suopeaan hintaan.
Yhdistystoiminnassa keskisyksy on tulevan vuoden
suunnittelemisen ja sääntömääräisten kokousten aikaa.
Lokakuun alussa laaditaan Emyn ensi vuotta varten toimintasuunnitelmaa ja talousarvioita, joita sitten käydään
yhdessä lävitse syyskokouksessa 2.11. Syyskokoukseen
kannattaa tulla vaikka myös siksi, että samalla näet
Espoon keskuksen uuden me-talon tilat vanhan Muuralan
sairaalan punaisessa puutalossa osoitteessa Terveyskuja
2 B. Ja toki kokouksessa käydään lävitse meidän kaikkien
yhteisen yhdistyksen tärkeitä
asioita.
Kohdataan Emyssä!
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Kansikuva: Mika P.

Kuukausikokous
Emyn kuukausikokous pidetään Meriemyssä lauantaina 7.10. klo 14. Kokouksessa suunnitellaan Emyn toimintaa ja käydään läpi kokoukselle
tehtyjä aloitteita. Kokous on kaikille
avoin, joten tervetuloa mukaan!

Emyn syyskokous
Emy kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 2.11. klo 18 Espoon
keskuksen me-taloon, Terveyskuja
2 B. Kokouksen esityslista sekä muu
kokousmateriaali julkaistaan marraskuun tiedotteessa.

Retket
Retki Tapiolaan taidenäyttelyyn
ja teelle torstaina 26.10. klo 13
Teemme retken Espoon Tapiolaan.
Retkellä käymme nauttimassa teetä
Kauppakeskus Ainoan teekaupassa, jonka jälkeen käymme tutustumassa WeeGee-talossa sijaitsevan
Espoon modernin taiteen museon
(EMMA) näyttelyihin (www.emma.
museum/nayttelyt/nyt). Lähdemme yhdessä Lilla Karyllista klo 13.
Ilmoittauduthan retkelle mukaan
etukäteen soittamalla Lilla Karylliin
kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun
listalle.

Emyläisten päiväristeily
Tallinnaan tiistaina 28.11.
Emy tekee päiväristeilyn Tallinnaan
ti 28.11. Eckerö Linen m/s Finlandialla. Retkipäivä kestää aamusta iltaan,
joten arvioithan jaksamisesi jo ennen
ilmoittautumistasi. Tallinnassa ollaan
maissa noin seitsemän tuntia, jolloin
ehdimme tutustua kaupunkiin, toreille sekä tehdä ostoksia. Laivamatkan
omavastuuhinta on 15€/osallistuja.
Retkelle lähtijän tulee varata omaa rahaa mukaan aterioita ja muita ostoksia
varten. Lisätietoja Pirjolta p. 050 310
7980. Jos haluat mukaan retkelle, kirjoita nimesi, sukunimesi ja syntymäaikasi ilmoitustaululle viimeistään 10.11.
Ilmoittautuminen on sitova. Muistathan, että kaikki Emyn toiminta on
päihteetöntä ja tarvitset mukaan voimassaolevan passin tai kuvallisen
henkilökortin. Jos et ole Emyn jäsen,
huolehdithan postiosoitteesi Pirjolle retkikirjeen ja laskun postittamista
varten.

Leirit

Ajankohtaisia
Kurssipäivät sisältävät lyhyitä alustuksia, ajatusten jakamista ja
keskustelua, omien haaveiden ja tavoitteiden kartoittamista tulevaisuudelle. Kurssi on osallistujilleen
maksuton. Päivien aikana tarjotaan
lounas ja kahvi. Matkakulut korvataan jälkikäteen edullisimman kulkuneuvon mukaan.
Kurssille osallistuminen edellyttää sitoutumista läsnäoloon jokaisena kurssipäivänä. Jos haluat mukaan kurssille, ota yhteyttä Virpiin
20.10. mennessä p. 050 310 7981.

Tekemistä ja yhdessäoloa
Haravahumpat Pappilantiellä
Tervetuloa mukaan siistimään yhteistä pihapiiriä torstaina 12.10 klo
10 alkaen. Talkoisiin osallistujille tarjotaan kiitokseksi keittolounas
Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 24.10. klo 14-16. Katsotaan luontokuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta. Voit ottaa mukaan
myös omia valokuvia. Teemme retken Haltian luontolauantaihin 7.10.
ja 4.11., ilmoittaudu Lilla Karyllin
tai Meriemyn ilmoitustaulun listalle
etukäteen. Tervetuloa!

Emyn jäsenten syysleiri
Emyn syysleiri järjestetään Espoon
seurakuntien leirikeskuksessa Hilassa
Kirkkonummella maanantaista 6.11.
perjantaihin 10.11. Leirille hakuaika oli
jo syyskuussa, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Tiinalta p. 050 310 7987. Hakeneille ilmoitetaan lokakuun alkupuolella kirjeitse.
Emy järjestää retken
Seuraava Emyn leiri on talvileiri, joka Kirjastotunnit
Lohjalle Tytyrin kaivokseen
Lokakuun kirjastotunnilla MerieRetkelle mukaan hakeutuminen oli on suunnitteilla viikolle 7/2018.
myssä keskiviikkona 25.10. klo 13syyskuussa, mutta voit tiedustella
14 on ohjelmassa taskukirjaston
mahdollisia vapaita paikkoja soitmahdollisuuksiin tutustumista ja
tamalla Arttu Pöyhtärille p. 050 312
pinssien tekoa. Tervetuloa mukaan!
5193. Retki tehdään perjantaina
13.10., mukaan retkelle mahtuu 15 Emy ja Mielenterveyden keskusliitto
järjestävät yhdessä kurssin uutta pot- Uudenmaan marttojen kotitalouosallistujaa ja retken hinta on 15€.
kua kuntoutumiseen. Kurssi on suun- den asiantuntija Meriemyssä
nattu työelämän ulkopuolella oleville Meriemyn talkoissa keskiviikkona
mielenterveyskuntoutujille. Kurssi jär- 25.10. klo 10 alkaen tehdään ruojestetään Espoossa Unelma Tapiolan ti- kaa kotitalouden asiantuntija Hanloissa (Kauppamiehentie 6) 7.11., 8.11. na Pikkaraisen opastuksella.
ja 10.11.2017 klo 10.30-15
Marrasiltamat 25.10., katso lisää sivulta 14!

Uutta potkua
kuntoutumiseen
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla kohtaamisia ja juttuseuraa, edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja
pelejä. Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille etukäteen.
Emyssä ei kysytä diagnoosia eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Tervetuloa Lilla Karyllin
•
•

Tervetuloa Meriemyyn

arkipäivisin klo 9–16.30
avoinna vapaaehtoisvoimin sunnuntaisin
klo 12–16 (varmistathan puhelimitse)

• arkipäivisin klo 9–16.30
• avoinna vapaaehtoisvoimin useimmiten lauantaisin ja pyhäpäivinä klo 12–16 (varmistathan
puhelimitse).

Lilla Karyll on vuonna 1902 rakennettu, yhdistyksen
90-luvulla kunnostama puuhuvila omalla pihalla Espoon
keskuksen Pappilanmäellä, kivenheiton päässä Espoon
keskuksen asemasta ja Espoon vanhasta tuomiokirkosta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

Meriemy sijaitsee Ala-Kivenlahden ostoskeskuksessa,
noin viiden minuutin kävelymatkan päässä Kivenlahden
merimaisemasta. Kävelykadun varrella sijaitsevaan katutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaikka surffaamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa on
koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin avaamme
sinulle oven. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla Lilla Karyllissa joka arkipäivä
ja Meriemyssä ma, ke ja pe
Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin eli joka arkipäivä. Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai (arkena).

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan ennen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkootyöt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä: Meriemyn asioissa Tiinaan p. 050 310 7987
ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa
ja Lilla Karyllissa myös pihatöitä ja toisinaan postitusta.
Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen
saa syödäkseen lounaan. Talkoisiin osallistumista varten
kannattaa varata aikaa klo 9.45–13.00. Tervetuloa!

Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin keskusteluihin psykoterapiaopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden
esittelyt löytyvät Emyn kotisivuilta www.emy.fi/apua-jatukea. Jos et käytä internettiä, voit tiedustella asiasta Tiinalta p. 050 310 7987.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
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Yhteistyössä kohtaamispaikat
Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Aukioloajat
•

Aukioloajat

ma-pe klo 9-15

•

ma–pe klo 10–14

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne 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.

Raitin Pysäkki on kohtaamis- ja kahvittelupaikka kaikille. Maukasta kotiruokaa tarjolla keskiviikkoisin klo 12.
Raitinpysäkillä on käytettävissä ompelukone ja kangaspuut. Raitin Pysäkin toiminnasta vastaavat yhteistyössä
Punaisen Ristin Kehä-Espoon osasto, Espoon kaupunki,
Leppävaaran seurakunta ja Emy.

Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä
peritään pieni loimimaksu.

Lauluryhmä Raitin Pysäkillä kuun viimeinen perjantai
(29.9., 27.10. ja 24.11.) klo 13-14. Tervetuloa!

Lisätietoja www.kylamaja.fi

Kirpputori Lilla Karyllissa
Lilla Karyllin yläkerrassa on pieni kirpputori,
jonne voit tuoda siistiä ja puhdasta tavaraa ja
vaatteita. Kirpputorin hinnat vaihtelevat 0,5–4€.
Tule tekemään löytöjä!

Tervetuloa kahville ja tuoreelle pullalle!

Terassikahvio

Jorvin sairaalan psykiatrian osastojen aula
Avoinna:
ma–pe klo 9.30–14.30

Asioimalla Emyn kahvioissa tuet Emyn työtoimintaa.
Jos haluat ryhtyä kahviomyyjäksi tai haluat pitää taidenäyttelyn kahviossa,
otathan yhteyttä Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980.
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Ryhmätoiminta Emyssä
Tule mukaan rohkeasti, ennakkoon ei tarvitse ilmoittautua ellei toisin mainita. Lisätietoja Emyn ryhmätoiminnasta antaa toiminnanohjaaja Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980. Ota talteen syyskuun liitteenä oleva ryhmäkalenteri!

Liikuntaa
Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee maanantaisin
klo 15-16 Laaksolahden tekonurmikentällä 16.10. saakka. Talvikaudella eli 23.10. alkaen maanantain
treenit pidetään Laaksolahden hallissa 18.12. saakka. Keskiviikkoisin
futsal-harjoitukset 4.10.-29.11. (ei
18.10.) klo 17-18 Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4). Pelaaminen on maksutonta ja pääasiana
on hauskanpito. Kaikki kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan
pelaamaan! Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.
Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa joka maanantai klo 17-18
Lagstad skolan salissa 27.11. saakka
(ei 16.10.). Perjantaisin joogataan
klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 15.12. saakka (ei 20.10.). Ilmoittauduthan mukaan perjantain
joogaryhmää varten soittamalla
Pirjolle p. 050 310 7980. Joogaa varten pue yllesi mukavat ja joustavat
vaatteet ja ota mukaan oma pyyhe
tai ohut viltti. Muistathan olla syömättä ja juomatta puoli tuntia ennen ja jälkeen joogan.
Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään
kerran kuussa Tapiolan keilahallissa
klo 14. Syksyllä 2017 keilataan vielä
10.10., 7.11. ja 12.12. Ilmoittauduthan keilaukseen kunkin kuukauden
alussa soittamalla Meriemyn puhelimeen p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa (28.11.
saakka, ei 17.10.) sekä torstaisin klo
20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa 14.12. saakka (ei 3.10., eikä 19.10.). Mukaan sählytreeneihin
tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Pelaaminen on maksutonta ja
niin mailan kuin pallonkin saat tarvittaessa lainaksi.
Tiedoksi:
Vantaan Hyvät
Tuulet ry pelaa sählyä perjantaisin Rajatorpan väestönsuojassa klo
14-15 ja emyläiset ovat tervetulleita mukaan. Sählyporukan kokoontuminen viimeistään klo 13.45 väestönsuojan edessä, omavastuumaksu
1€/kerta maksetaan paikan päällä.
Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad skolan salissa (28.11. saakka, ei
17.10.). Mukaan tarvitset sisäkengät
tai sukat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta. Ilmoittauduthan mukaan
etukäteen Pirjolle p. 050 310 7980.
Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin
klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa
(29.11. saakka, ei 18.10.). Olet tervetullut mukaan, mailan ja pallon saat
tarvittaessa lainaksi. Vetäjänä toimii
Anssi.
Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia mukavassa
seurassa torstaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallissa ajalla 14.9.7.12. Ilmoittauduthan kuitenkin mukaan ennakkoon p. 050 310 7981.
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Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille avoin kuntosalivuoro
on joka perjantai klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa (15.12. saakka). Mukaan tarvitset
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman opastusta laitteiden kanssa, joten rohkeasti mukaan!

Vertaistukea ja keskusteluapua
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan ja jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin klo 18-19.30
Villa Apteekissa (Pappilantie 5) ajalla 11.9.-4.12. Ryhmän vetäjinä toimivat psykoterapiaopiskelija Tiina
sekä vertaisohjaaja Monika. Ryhmä
toimii avoimella periaatteella ja ryhmän osallistujilta vaaditaan luottamuksellisuutta. Tervetuloa!
Valonpisarat - OCD tukiryhmä
Tukiryhmä pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien tueksi kokoontuu parittomien viikkojen tiistaisin
klo 16.30-18.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 12.9.-21.11. Ryhmä toimii avoimella periaatteella ja ryhmän osallistujilta vaaditaan
luottamuksellisuutta.
Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 5.9.-12.12. Ryhmä toimii avoimella periaatteella
ja ryhmän osallistujilta vaaditaan
luottamuksellisuutta.

Meren ja taivaan välillä - diakonin
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden
seurakunnan mielenterveystyöstä
vastaavan diakoni Marja-Liisa Kiiskin ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!
Omaisille ja läheisille
Omaisten teemaillat jakavat tietoa
ja tukea psyykkisesti sairastuneiden
henkilöiden omaisille ja läheisille.
Teemailtoja järjestetään Meriemyssä kerran kuussa klo 18-20: 19.10.
Lokakuussa teemana eroon syyllisyydestä ja häpeästä, alustajana Anna-Liisa Valtavaara.
Tiedoksi: Espoon Kilossa kokoontuu omaisille suunnattu vertaisryhmä kerran kuukaudessa:
ke 11.10., ti 14.11. ja ti 12.12. klo
17.30–19.
Kokoontumispaikkana
Eedi Asumispalvelujen kerhotila,
Kilonkallio 7, 4. krs, Espoo.

Kulttuuria ja harrastuksia
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 13.30-15 ESKOn
salissa (Pappilantie 2). Ei ryhmää
16.10. Ryhmässä harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Pirjon
kautta p. 050 310 7980.
Runoryhmä
Parittomien viikkojen maanantaisin klo 14-15 kirjoitamme, luemme
ja juttelemme runoista, haikuista
sun muista. Ryhmä kokoontuu Villa
Apteekissa (Pappilantie 5) joka toinen ma ajalla 11.9.-4.12. Tervetuloa
mukaan.
Luovaa kirjoittamista
Kuuden tapaamiskerran pituinen
luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu maanantaisin 16.10. saakka klo 16.30-18.30 Meriemyssä. Ilmoittauduthan mukaan etukäteen
soittamalla Pirjolle p. 050 310 7980.

Ryhmässä kirjoitetaan elämäkerrallisista teemoista sanataideohjaajaopiskelija Millan opastuksella.
Kuvataideryhmät
Sielun maisemien maalarit kokoontuvat maanantaisin klo 17-19 Lilla
Karyllissa (11.12. saakka) ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 16.3018.30 Meriemyssä (12.12. saakka).
Kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan sopii niin aloittelijat
ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen
ilo. Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi
F. ja erityisesti Meriemyn ryhmä kaipaa lisää osallistujia, joten tule!
Kirjastotunnit
Kirjastotunteja pidetään Meriemyssä kerran kuussa keskiviikkona
25.10., 29.11. ja 20.12. klo 13-14. Kirjastotunneilla paikalla on Helmetkirjaston työntekijä ja tunnin aiheena on vaihtuva ajankohtainen tai
muuten kiinnostava asia, kuten älylaitteiden käyttäminen, tiedonhaku,
kirjavinkkaus, novellikahvila... Tule
mukaan ja esitä oma teematoiveesi.
Kahvitarjoilu!
Dekkariryhmä
Dekkariryhmässä luetaan dekkareita yhdessä, pohditaan juonikuvioita
ja jutellaan aiheesta. Tervetuloa mukaan! Ryhmä kokoontuu parillisten
viikkojen keskiviikkoisin Leppävaarassa Sellon kirjastossa kokoustila
Mauri 6.9.-20.12. klo 13-15. Lisätietoja Arttu 050 312 5193.
Kulttuurin ystävät - käydään yhdessä kulttuurikohteissa
Käydään läpi tulevia kulttuuritapahtumia, etenkin Kaikukorttikohteita
ja käydään yhdessä tapahtumissa.
Kokoontumiset Villa Apteekissa torstaisin 5.10., 2.11. ja 7.12. klo 15-16.
Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 11-13 ajalla 5.9.-12.12. Tule
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mukaan! Vetäjänä Pasi.
Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan hyvällä meiningillä hyviä ruokia, tervetuloa Lilla
Karyllin keittiöön! Mukana Pia ja Arttu. Kerran kuussa 26.10. ja 30.11. klo
17-19.30. Ilmoittauduthan etukäteen ilmoitustaulun listalle tai p. 09
859 2057.
Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneessa
perjantaisin
(8.12. saakka) klo 13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n ohjauksella.
Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantaina 13.10., 3.11. ja 8.12. klo 14. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan
ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit halutessasi ottaa omaa musiikkia mukaan tai valita kappaleen
Youtubesta. Mukana Tiina.
Musiikkiraati
Keskustellaan laulujen sanoista, sävelistä ja tunnelmista. Kylämajassa
(Matinkatu 7) kerran kuussa: 4.10.,
1.11. ja 29.11. klo 12-14.
Lauluryhmä
Helena laulattaa ja säestää pianolla Kylämajassa klo 12.15-13.15 Kylämajassa: 18.10. ja 15.11.

...lisää ryhmiä
seuraavalla
sivulla!

Ryhmätoiminta Emyssä
Tutustumista ja uusia ystäviä

Nuorille aikuisille
(18-32-v) suunnattu
ryhmätoiminta

Tutustumisryhmä

Nuorten aikuisten taideryhmä

Tutustumisryhmä kutsuu sekä Emyyn tu-

Ryhmässä pääset kokeilemaan eri

tustujia että jo tuttuja emyläisiä mukaan

tekniikoita, taiteilemaan ja pitä-

tutustumaan toisiinsa toiminnan merkeis-

mään hauskaa hyvällä porukalla.

sä. Kokoontuminen torstaisin klo 13.30–15.

Kokoontumiset tiistaisin klo 16.30-

Tapaaminen ryhmää varten Lilla Karyllissa,

18.30 me-talossa, Terveyskuja 2 B

muistathan ilmoittautua mukaan (Virpi p.

(26.9.-19.12.). Mukana Titta & Suvi.

050 310 7981). Yhteistyössä HUS. Ryhmä-

Lisätietoja Virpi 050 310 7981.

kertojen teemoja: 5.10. Ruskaretki (sateella
lautapelejä), 12.10 Syysaskartelua, 19.10

Nuorten aikuisten liikuntaryhmä

Muffinsseja, 26.10 Halloween-askartelua.

Leppävaarassa liikutaan keskiviikkoisin klo 16-17 mukavassa porukassa. Parittomat viikot vesiliikuntaa
uimahallissa (6.9.-29.11.) ja parilliset
viikot kuntosalivuoro urheiluhallissa

Ystäväryhmiä uusia ystäviä ja
kavereita kaipaaville

(13.9.-22.11.), tiedustelut p. 050 310
7981/Virpi

Matinkylän ystäväryhmä
maanantaisin klo 15-16.30. Ryhmä on suljettu, tiedustelut p. 050 310 7981/Virpi.
Leppävaaran ystäväryhmä
parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17 Rai-

Oletko 29–65-vuotias espoolainen ja kaipaat mielekkyyttä arkeesi?
Onko läheisesi eristäytynyt, mutta saattaisi osallistua, jos joku kutsuisi?

tin Pysäkillä (Konstaapelinkatu 1). Kokoontumiset

Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi!

ajalla 4.9.-27.11. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kutsu-hanke auttaa sinua löytämään toimintaa ja yhteisöjä joihin kuulua.

Tiedustelut Tiina p. 050 310 7987.

Tule mukaan, yksin ei kannata jäädä!

Unelman kammarin ystäväryhmä keskiviikkoisin klo 15-17 suljettu ryhmä, tiedustelut p. 050 310
7981/Virpi.
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Asunnottomien yö 17.10.
YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi vietetään vuosittain 17. lokakuuta. 17.10.
Suomessa YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden
poistamiseksi on vietetty vuodesta 2002 lähtien Asunnottomien yön merkeissä. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta
vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Asunnottomien yön kansalaisliikkeen tapahtumia järjestetään Espoossa Espoon keskuksessa, Espoonlahden kirkolla, Leppavaarassa ja Matinkylässä.
Espoonlahden kirkolla tapahtuma tiistaina
17.10. klo 19 alkaen. Ohjelmassa Asunnottomien yön tulien sytytys, grillausta, keskustelua asunnottomuudesta ja Espoonlahden alueen tilanteen kehityksestä sekä musiikkia ja kohtaamisia.
Espoon keskuksessa Espoontorilla ohjelmaa,
keskustelua asunnottomuudesta, tarjoiluja ja
kohtaamisia klo 17-20, jonka jälkeen jatkot Pappilantiellä (Pappilantie 5).
Leppävaaran, Matinkylän sekä muiden paikkakuntien tapahtumista tietoa netistä
www.asunnottomienyo.fi

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16
vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti tiukassa
tilanteessa.
Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.fi p. 050 310 7981.
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Emyn retkellä Seinäjoella
Mielenterveyden keskusliiton kulttuuri- ja yleisurheilupäivät järjestettiiin tänä vuonna Seinäjoella perjantaista
25.8. sunnuntaihin 27.8. saakka. Emyn retki kesti perjantaiaamusta lauantain myöhäiseen iltaan. Matkasimme IC2junalla Seinäjoelle ja takaisin. Yövyimme hotelli Cumulus Cityssä, koska varsinaisena tapahtumapaikkana toiminut
Sokos Hotelli Lakeus oli varattu täyteen jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Retkiporukkaa ohjaamassa olivat Virpi
ja Jyrki.
Perjantaina oli ohjelmassa kokoontuminen Helsingin rautatieaseman edessä sisällä. kokoontumisen jälkeen juna
lähti kohti Seinäjokea. Reilun kahden ja puolen tunnin kuluttua pääsimme perille ja kello näytti puolta päivää.
Menimme suoraan hotellille jättämään tavarat ja syömään. Huoneet saatiin heti lounaan jälkeen. Vähän vaille kaksi
lähdettiinkin jo Hotelli Lakeuteen osallistumaan Kulttuuripäivien työpajoihin.
Itse osallistuin luontogoutsi-pajaan. Mentiin bussilla lähellä sijaitsevaan elämypuistoon. Meitä oli sellainen viitisentoista. Kävimme muun muassa Aarnikotkan kodalla ja hiljaisuuden kappelilla. Retki oli oikein mukavaa luonnossa
hiljentymistä. Alue oli ilmeisti puolustuvoimien entinen harjoitusalue, jossa näin myös entisen ampumaradan.
Päivällisen jälkeen illalla oli iltamat tanssikilpailuineen karaoke-esityksineen. Iltamien jälkeen mentiin takaisin
hotellille. Tanssikilpailusta saatiin Emylle kolmas sija.
Seuraavana aamuna lauantaina sitten huoneiden luovutuksen ja aamutoimien jälkeen suunnattiin taas hotelli
Lakeuteen aamiaiselle ja kamojen säilytykseen laittoon. Vähän ennen kymmentä lähdettiin kävellen Seinäjoen
keskuskentälle. Lajeina olivat 1200 metrin kävely, pituushyppy, kolmoisottelu eli pituus, kuula ja 60 m juoksu sekä
ruotsalaisviesti. Yleisölajeina 1200 metrin kävely ja kolme rastia. Rasteilla pääsi heittämään turbokeihästä ja mölkkyä sekä tekemään Suomi100-sanaristikkoa. Kisat kestivät kymmenestä viiteen. Me jouduimme lähtemään aikataulusyistä jo vähän vaille neljä ensin syömään ja sitten juna-asemalle. Kaikki lajit ruotsalaisviestiä lukuuottamatta
ehdittiin nähdä ja palkintojen jako jäi meiltä väliin. Pokaalit tulivat postissa. Kaksi ensimmäistä pokaalia saatiin
kävelystä ja kolmas pokaali 3-ottelusta. Pokaalikahvit pidettiin syyskuun alussa Lilla Karyllissa. -Jukka
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Runot
Mahdollisuus
Seisot aukiolla.
Ikkunoiden rivit, peiliovet.
Todellisuus antaa vaot.
Vain nimi mainitaan.
Unohdustako.
Seisot hiljaa, puristetuin sormin.
Purppuratie johtaa sinut. Yhä eteenpäin,
kunnes pienet kivet. Jalkojesi
hidas liike,
Tähtitarhojen lepo, äänetön.
Kunnes näet taivaan kristallin
valkein liljaharsoin. Kirkkain.
Tiedät.
Kuun vene ui valjastettuna.
Sakarat täynnä
rohkeuden mahlaa. Juo,
maljojen malja.
Tähtitarhoissa liukuu valjastettuja venheitä. Nouse,
mene mukaan.
Yön timanttitähti lepää yön sametilla.
Sinun matkasi on galaksien pyramidiin.
Sieltä kuulet jumalten laulun.
Sinne astut, Totuuden kabinetit.
Sinut ohjataan. Ja kohtaat poismenneet. Olet läsnä.
Tähtimerien aallot hiljentyvät.
Et ole menettänyt. Et ole yksin.
Yön hämärä tuuli tarttuu sinuun. Ja vie,
minne eksynyt jo olet.
Tämä on vain osa totuutta, mutta läsnäolosi toistuu.
Tähtitarhoista saapuu vain hän, jota kaipaat.
Sinulla on mahdollisuus.
Mahdollisuuksien vapaus. Olet jo osa häntä.
Laila Nielsen
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Yhteistyökumppaneiden toiminta
Ruokajakoa ja apua arkeen

Hyvä Arki ry

Espoon Ankkuri

p. 040 591 9698, info(at)hyva-arki.fi

Siltakuja 3 B
•

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)
p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•

•
•
•

diakonia-aamiainen arkisin klo 9–10 (puuro, leipä,
kahvi ja mehu)
leipäjakoa arkisin klo 9
Espoon Ankkuri on tarkoitettu erilaisista päihdeongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös

•
•

ryhmätoimintaa.

hinta on 2 euroa ja asunnottomille ilmainen.

Manna-Apu ry

Raitin Pysäkki

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Konstaapelinkatu 1

p. 040 040 1114

•

tuore-elintarvikkeita jaossa ma, ke ja pe klo 11.30
alkaen niin kauan kuin tavaraa riittää
leipäjakoa ti ja to klo 10–13
EU-kasseja to klo 9–13
Aamiaista ma-pe klo 8-9. Seisova pöytä sisältää
kahvia, teetä, aamupuuron, mehua, valmiita juusto
-ja kinkkuleipiä, kakkua, pullaa, hedelmiä ym. Aamupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan

•
•

elintarvikkeita jaossa ti, to ja pe klo 10–12. Kelakortti
ja oma kassi mukaan.

•

Espoonlahden seurakunta

Avoinna arkisin klo 10 -14
Elintarvikejakelu tiistaisin ja perjantaisin klo 10,
vuoronumeroiden jako klo 9.45.
Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12.

Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
• Elintarvikejakelu ma-pe klo 9 Espoonlahden kirkko
(Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo 8.40.

Seurakuntien toimintaa
Espoon seurakuntien diakoniaretket
•
•
•

Perjantaiporinat

5.10. Hilaan, yhteistyössä Emy ja seurakunta. Tiedustelut Virpi Uusitalo p. 050 310 7081.
2.11. Velskola (ilm. Tuomiokirkkoseurakunta p. 09
8050 3503)
7.12. Velskolan kartano (ilm. Leppävaara p. 040
531 1057)

Avoin keskusteluryhmä mielenterveyden tueksi Soukan kappelin monitoimitilassa (Soukankuja 3) parillisten viikkojen perjantaisin klo 13–14.30 ajalla 8.9.–15.12.
Tied. Ritva Aarnio 040 537 6854.

Ruotsinkielinen keskusteluryhmä
En ljusare vardag! Känns vardagen grå och tung? Längtar du efter ljusare nyanser i livets färgpalett? Kom med
till vår samtalsgrupp i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4. Vi samlas över en kopp kaffe och pratar om allt
mellan himmel och jord. Om allt som gör livet glatt att
leva, men även om det som känns tungt. Vi träffas varannan måndag med start 18.9 klo 13-14.30. Följande träffar 2.10, 16.10, 30.10 och 13.11 klo 13-14.30. Kom som
du är ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen! För
info Diakon Nina Wallenius tfn 050 432 4323, e-post nina.wallenius(at)evl.fi

Torstaipiiri
Suvelan uudella kappelilla (Kirstintie 24) parillisten viikkojen torstaisin klo 15–16. Tiedustelut Anni Vanhanen p.
050 438 0189.

MieTe
Vertaistukea yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen Espoonlahden kirkolla (Kipparinkatu 8), joka maanantai
klo 18–20. Ryhmässä on vertaisohjaaja. Tied. Marja-Liisa
Kiiski 050 375 2585.
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Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

omaisille ja läheisille kokoontuu lokakuussa ke
11.10. ja muutoin kerran kuukaudessa tiistaisin:
14.11. ja 12.12. klo 17.30–19. Kokoontumispaikkana
Eedi Asumispalvelujen kerhotila, Kilonkallio 7, 4. krs,
Espoo

Äidit irti synnytysmasennuksesta

Äiti, oletko väsynyt, uupunut, alavireinen tai kärsitkö synnytyksen jälkeisestä masennuksesta? Valtakunnallisen Äidit irti
synnytysmasennuksesta Äimä ry:n vertaistukiryhmässä voit
kohdata äitejä, joilla on sama elämäntilanne. Äimän vertaistukiryhmä kokoontuu Espoossa kerran kuussa keskiviikkoisin
klo 18-20. 11.10., 15.11., 13.12. Paikkana on Nöykkiön neuvola (Oxfotintie 8, Espoo). Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941
tai klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com.

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiistaisin klo 17.30-19.30. Tiedustelut Mikko p. 040 365
0880.
• Tapiolan kirkon ryhmä joka ke klo 18, ohjaajana
Lulu p. 040 757 3228 ja Mikko p. 040 365 0880.
• Tapiolan kirkolla kokoontuva eläkeläisten ja eläkeiän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050
500 1137.

Tukea psyykkisesti sairastuneiden ja
mielenterveyskuntoutujien omaisille
•

•

Teemaillat psyykkisesti sairastuneiden
omaisille ja läheisille torstaina 19.10. klo 18–20
kohtaamispaikka Meriemyssä, Merenkäynti 3,
Espoo. Kahvitarjoilu. Tiedustelut Tiina Pajula/Emy
ry p. 050 310 7987. Lokakuussa teemana eroon
syyllisyydestä ja häpeästä, alustajana Anna-Liisa
Valtavaara.
Vertaistukiryhmä

psyykkisesti

Ääniä kuuleville vertaisryhmiä järjestää Suomen
Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville ma 9.10., 23.10., 6.11.,
20.11., 4.12. ja 18.12. klo 15.30-17.30 Villa Apteekissa (Pappilantie 5). Mielen sisäisistä äänistä puhuminen
on tärkeä askel kohti tasapainoisempaa elämää äänien
kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

sairastuneiden

Diakonia- ja kappelilounaat
Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on tavattavissa lounaan yhteydessä.
• Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to
11.30-12.30, 3€
• Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, (4.9. alkaen) ma
ja to klo 11–13, 5€
• Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, (5.9. alkaen) ti
klo 11–12.30, 4€
• Suvelan uusi kappeli, Kirstintie 24, (5.9. alkaen) ti klo
12–13, 3€
• Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, (5.9. alkaen)
ti klo 12-13, 4€
• Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyynti
alkaa klo 12.45, 2,50€. Matinkappelin
• Leipäkahvila perjantaisin klo 13-15. Tarjolla kahvia,
teetä, sekä lahjoituksena saatuja ilmaisia leipiä ja
pullia.
• Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. (11.1. alkaen) ke klo
11.30-12.30, lipunmyynti klo 11.15, 2,50 €
• Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15,
4€
• Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, (4.9 alkaen)
ma ja to klo 12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€
• Soukan kappeli, Soukankuja 3, (4.9 alkaen) ti klo 1112, lipunmyynti klo 10.30-11.30, 3€

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
•

•

Avoimet vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairastaville ja siitä toipuville Sellon kirjastossa (ryhmätyötila Elina) keskiviikkoisin 11.10., 15.11. ja 13.12 klo
17.30-19.00
Syömishäiriöt – mistä on kyse? Yleisöluento syömishäiriöön sairastuneiden läheisille ja ammatillisesti
kiinnostuneille tiistaina 31.10.2017 klo 17.30-19.30
Metropolia Leppävaaran auditoriossa (Vanha maantie 6)

Espoon diakoniasäätiön
toimintakeskus ja Espoon klubitalo
tarjoavat toimintaa ja kursseja mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille. Lisätietoja www.espoonklubitalo.fi
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Jos toivot, että Emy järjestää yhteislähdön Espoosta Marrasiltamia varten, otathan yhteyttä
lokakuun puoliväliin mennessä toiminnanohjaaja Pirjo Heikkiseen p. 050 310 7980
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Yhdistys ja yhteystiedot
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia kokeneita sekä herättää
ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden
alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia.
Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan
toimintaan!

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2017 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

Emyn pankkiyhteys
Helsingin OP pankki Oyj, IBAN-tilinumero: FI44 5780 4120 0578 46, BIC-koodi OKOYFIHH. Maksaessasi jäsenmaksua, laitathan viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Käteisellä jäsenmaksun voi maksaa kohtaamispaikassa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle kuitin.

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja		
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja
Eeva Räty
Toiminnanjohtaja
Kaj Järvisalo 		
p. 050 552 1049
Toiminnanohjaaja
Tiina Pajula 		
p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja
Pirjo Heikkinen
p. 050 310 7980
Toiminnanohjaaja
Virpi Uusitalo		
p. 050 310 7981
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri		
p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä
Eeva Leinonen		
p. 050 310 7984
Järjestötyöntekijä
Minna Kettunen
p. 050 310 7983
Järjestötyöntekijä
Jouni Laakkonen
									

kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
pirjo.heikkinen(at)emy.fi
virpi.uusitalo(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
vaihda (at)>@

espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
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Pappilantie 7
02770 Espoo

