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Emyn kuulumisia
Olemme vihdoin saaneet lunta. Liukkaat jalkakäytävät pakottavat itse kunkin varovaisuuteen ja liukuesteiden käyttämiseen, mutta valkea lumipeite ja silloin
tällöin näyttäytyvä aurinko kannustavat meitä ulos kävelylle. Kuiva pakkassää on hyvä syy kiertää vähän tavallista pidempi lenkki, jolloin saa helposti lisää askeleita
vakiintuneisiin reitteihin, mikäli vain jalat ovat kunnossa. Duodecimin Terveyskirjasto.fi mukaan terveysliikuntasuositus on reipasta kävelyä vähintään puoli tuntia
useimpina päivinä viikossa. Kävelyn voi toki tehdä myös
osissa, ja jokainen extra-askel on bonusta! Samainen
Liikunta ja painonhallinta -artikkeli Terveyskirjastossa
kertoo, että jos päivän jokaisena tuntina kävelisi kolmen
minuutin ajan, energiaa kuluisi viikossa enemmän kuin
kahdessa tunnin mittaisessa hikisessä liikuntaharrastuksessa yhteensä. No, joka tapauksessa tärkeintä on löytää itselle sopiva ja miellyttävä tapa liikkua. Mistä sinä
pidät?
Emyn helmikuun ohjelma on jälleen pullollaan tekemistä. Laurean sosionomiopiskelijat järjestävät torstaisin retkiä kiinnostaviin ja toivottuihin kohteisiin.
Fysioterapiaopiskelijat pitävät kohtaamispaikoissa omia
tuokioitaan. Nuo molemmat ovat muuten vallan mainiota arkiliikuntaa.
Heti kuun alussa luovan kirjoittamisen ryhmään (ks.
sivu 8) ehtii vielä mukaan, kunhan toimit nopeasti. Emyn
talvileiri Hilassa puolestaan kokoaa joukon emyläisiä yhteen nauttimaan luonnosta, ja olemaan yhdessä viikolla
7. Viikolla 8 on koululaisten hiihtolomaviikko, mikä tarkoittaa Emyn osalta muuten tavallista arkea, paitsi koulujen liikuntasaleissa ja Esittävän taiteen koulu ESKO:n
salissa pidettävien ryhmien taukoviikkoa.
Uuden kohtaamispaikan avaaminen on tätä kirjoittaessani tilojen etsintävaiheessa. Yksi sopiva tila
Kuitinmäestä onkin jo kiikarissa. Nuoriin aikuisiin kohdistuva kehittämishanke on kohta käynnistymässä, mahdollisesti maaliskuun aikana. Yhdistyksen
jäsenet, osallistujat ja sidosryhmät
pidetään ajan tasalla sitä mukaa,
kun kerrottavaa on.
Seuraa Emy-tiedotetta sekä kuukausittain päivitettäviä
verkkosivuja emy.fi. Emystä kuulee myös Facebookissa ja tietenkin tulemalla mukaan - vaikka
kuukausikokoukseen!
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3.2.

Retki Haltiaan

7.2.

Luovan kirjoittamisen ryhmä alkaa

8.2.

Retki Sinebrychoffin museoon

10.2.

Emyn kuukausikokous
Meriemyssä

12.-16.2.

Emyn talvileiri

13.2.

Laskiaistiistain touhuja
Lilla Karyllissa

14.2.

Ystävänpäivää vietetään
Lilla Karyllissa ja Meriemyssä

15.2.

Retki Päivälehden museoon

20.2.

Luontoiltapäivä

22.2.

Retki Villa Elfvikiin

1.3.

Retki Kansallismuseoon
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Ajankohtaisia
Emyn kuukausikokous
Emyn kuukausikokous pidetään
Meriemyssä lauantaina 10.2. klo 14.
Kokouksessa suunnitellaan Emyn
toimintaa ja käydään läpi aloitteita.
Kokous on kaikille avoin, joten tervetuloa mukaan! Aloitteita ja ideoita voi esittää kohtaamispaikan
aloitelaatikoiden tai kotisivujen palaute-osion kautta.

Jäsenten talvileiri
Emyn jäsenten talvileiri
Emyn talvileiri järjestetään Espoon
seurakuntien leirikeskuksessa Hilassa Kirkkonummella maanantaista 12.2. perjantaihin 16.2. Leirille
hakeneille on lähetetty kirjeet tammikuun lopulla. Voit tiedustella lisätietoja Tiinalta p. 050 310 7987.

Toimintaa ja tempauksia
Laskiaistiistaiksi Lilla Karylliin
Kohtaamispaikka Lilla Karyllissa nautitaan ti 13.2. laskiaisen kunniaksi talkooruoaksi hernekeittoa.
Talkoiden jälkeen on kaikille tarjolla laskiaispullat klo 12-13. Pullia sulatellaan fysioterapiaopiskelijoiden
ohjauksella klo 13 alkaen. Ilmoittauduthan mukaan ilmoitustaulun listalle! Talkoita varten saavuthan ennen klo 10 aamulla.

Kevyttä jumppaa
Fysioterapiaopiskelijat järjestävät
Meriemyssä ma 19.2. klo 13.15 aivojumppaa ja ma 26.2. klo 13.15 rentouttavaa liikkuvuusjumppaa. Tule
mukaan! Lilla Karyllissa osana tutustumisryhmää kokeillaan Tai Chita
torstaina 22.2. klo 13.30. Tervetuloa!
Ystävänpäivä Emyssä klo 13-15
Emyssä ystävänpäivää (keskiviikko
14.2.) vietetään yhdessäolon merkeissä talkoiden jälkeen sekä Meriemyssä että Lilla Karyllissa. Juuri
sinut on kutsuttu mukaan! Lilla Karyllissa voit osallistua suklaakonvehtityöpajaan, jossa voit kokeilla
valmistaa omia suklaisia makupaloja. Meriemyssä maistellaan erilaisia suklaita suklaalevyraadissa. Olisi
kuitenkin mukava, kun ilmoittautuisit mukaan etukäteen ilmoitustaulun listalle, vaikka soittamalla.
Luontoiltapäivä ti 20.2.
Lilla Karyllin olohuoneessa
Tiistaina 20.2. klo 14-16 katsotaan
luontokuvia ja keskustellaan luonnossa liikkumisesta kohtaamispaikka Lilla Karyllin olohuoneessa. Voit
ottaa mukaan myös omia valokuvia
esiteltäväksi (USB-tikku).

Retkeillään yhdessä
Luontoiltapäivä retkeilee la 3.2.
Teemme retken helmikuun alussa Suomen luontokeskus Haltiaan
lauantaina 3.2., jolloin Haltiassa vietetään talviluonnonpäivää. Ilmoittauduthan etukäteen retkelle Lilla
Karyllin ilmoitustaulun listalle. Retkeä varten kokoonnutaan K-Resiinan edessä Espoon keskuksessa la
3.2. klo 11.30. Tervetuloa!
Laurean opiskelijoiden
maksuton retkiryhmä
Ryhmä kokoontuu torstaisin 8.2.1.3. Kokoontuminen Lilla Karyllissa
ja Meriemyssä klo 12.45, lähtö klo
13. Ilmoittautuminen retkille ilmoitustaulujen listojen kautta, vaikka soittamalla. Ilmoitathan samalla,
kumpaan kohtaamispaikkaan saavut. Torstaina 1.2. opiskelijoita voi
tulla tapaamaan ja tutustumaan Lilla Karylliin klo 9.30 ja Meriemyyn
klo 13.
Retkikohteet:
To 8.2. Sinebrychoffin museo
To 15.2. Päivälehden museo
To 22.2. Villa Elfvik +
luontokävely
To 1.3. Kansallismuseo
Tervetuloa kaikki mukaan!

Vuoden 2018 jäsenmaksulaskut lähetetään
Emyn jäsenille erillisenä postina. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, ota yhteyttä Kaj Järvisaloon (kaj.jarvisaloa(at)emy.fi) tai p. 050 552 1049
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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)

•
•
		
		

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!

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

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

Psykoterapiaopiskelijoilta keskusteluaikoja

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!

Emyssä on jälleen uusia psykoterapiaopiskelijoita tekemässä opintoihinsa kuuluvaa harjoituspsykoterapiaa.
Keskustelu on maksutonta ja keskustelujen sisällöt sovitaan aina luottamuksellisesti opiskelijan ja keskustelijan
kesken. Keskusteluja voidaan järjestää Meriemyssä, Lilla
Karyllissa tai opiskelijan työtilassa. Tiedustelut Tiina Pajula p. 050 310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi
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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

arkisin ma-pe klo 9-16

•

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.

arkisin ma–pe klo 10–14

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.

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!

Tärppejä Kylämajan toiminnasta
• Pääsiäismyyjäiset 14.3. klo 10.30-13
• Tuolijumppa maanantaisin klo 13-13.30
• Meditaatio tiistaisin klo 10-11
• Vi snackar svenska! torstaisin klo 11–12
www.kylamaja.fi &
www.facebook.com/kylamaja

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
Liikutaan yhdessä
Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee
talvikaudella maanantaisin klo
15.30-16.30 Laaksolahden hallissa 8.1.23.4.2018 (ei 2.4.).
Poikkeuksena ma 5.2. treenit klo
16-17. Talvikauden futsal-harjoitukset pidetään keskiviikkoisin klo 1718 ajalla 10.1.-25.4. (ei 21.2.) Storängens skolan salissa (Rehtorinkuja 4).
Kesäkaudella pelataan ulkona seuraavasti: maanantaisin
(7.5. alkaen) klo 15-16.30 Laaksolahden tekonurmella ja keskiviikkoisin (2.5. alkaen) klo 15-16.30
Keski-Espoon tekonurmella.
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 maanantaisin klo 17-18
Lagstad skolan salissa ajalla 15.1.23.4.2018 (ei 19.2., eikä 2.4.). Perjantaisin joogataan (tai jos joogaohjaaja ei pääse paikalle niin venytellään
ja rentoudutaan) klo 13-14.15 ESKOn salissa (Pappilantie 2) 12.1.11.5. (ei 30.3., 23.2.).
Ilmoittauduthan perjantain
joogaryhmään ennakkoon soittamalla Pirjolle p. 050 310 7980, maanantain joogaan ei tarvitse ilmoittautua. Joogaryhmää 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 tiistaisin klo 14 Tapiolan
keilahallissa. Keväällä 2018 keilataan 6.2., 6.3., 10.4. ja 8.5. Ilmoittauduthan kunkin kuukauden keilaukseen erikseen soittamalla Meriemyn
puhelimeen p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun
listalle.
Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa 9.1.24.4.2018 (ei 20.2.) sekä torstaisin
klo 20.30-21.30 Omnian ammattiopiston salissa 24.5.2018 saakka.
Huom! Omnian salivuorot peruttu
1.3.-22.3. Mukaan sählytreeneihin
tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Pelaaminen on maksutonta.
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 2€/kerta maksetaan paikan
päällä. Tiedustelut p. 09-853 2328.
Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad skolan salissa 9.1.-24.4.2018 (ei
20.2.). 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 10.1.-2.5.2018 (ei 21.2.). Olet tervetullut mukaan, mailan ja pallon
saat tarvittaessa lainaksi.
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Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia torstaisin klo
16-17 Keski-Espoon uimahallissa
ajalla 11.1.-31.5. (ei 29.3. eikä 10.5.)
Ilmoittaudu mukaan soittamalla Virpille p. 050 310 7981.
Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille avoin kuntosalivuoro
on perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa 12.1.-25.5. Mukaan tarvitset sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen
ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman opastusta laitteiden
kanssa, joten rohkeasti mukaan!
Nuorten
aikuisten kuntosaliryhmä
18-32-vuotiaille suunnattu kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran
urheiluhallissa keskiviikkoisin 10.1.30.5.2018. Tiedustelut Virpiltä p. 050
310 7981.

Tukea ryhmästä
Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään
keskustelemaan ja jakamaan selviytymiskeinoja ahdistukseen. Ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen torstaisin klo 18-19.30 Villa
Apteekin yläkerrassa (Pappilantie
5) ajalla 11.1.-19.4.2018. Ryhmässä mukana vertaisohjaaja Monika
ja psykoterapiaopiskelija Sari. Ryhmä toimii avoimella periaatteella ja
ryhmän osallistujilta edellytetään
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastaville
kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olohuoneessa ajalla 9.1.-29.5. Ryhmä
perustuu vertaistukeen ja toimii
avoimella periaatteella. Osallistujilta
edellytetään luottamuksellisuutta.
Meren ja taivaan välillä - diakonin
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden
seurakunnan mielenterveystyöstä
vastaavan diakonin Marja-Liisa Kiiskin ohjauksella parittomien viikkojen torstaisin klo 14-15.30 Meriemyn
sinisessä huoneessa. Tervetuloa!

Kulttuuria ja
harrastuksia
Luovaa kirjoittamista
- VIELÄ EHDIT MUKAAN! Elämäkerrallinen luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 Meriemyssä
ajalla 7.2.-28.3. Ryhmä on suljettu
ja kurssimuotoinen, joten jos mielit mukaan ja haluat sitoutua kaikille ryhmäkerroille (8 kertaa), ota yhteyttä Pirjoon p. 050 310 7980.
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 13.30-15 8.1.18.5.2018 (ei 19.2., eikä 2.4.) ESKOn
salissa (Pappilantie 2). 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) ajalla 15.1.21.5.2018. Tervetuloa mukaan.

Nuorten aikuisten taideryhmä
Ryhmässä kuvataiteillaan rennossa seurassa joko teemojen mukaan
tai vapaamuotoisesti. Ryhmä kokoontuu tiistaisin Espoon keskuksen me-talossa (Terveyskuja 2 B) klo
16.30-18.30 ajalla 9.1.-29.5. Vetäjinä
toimivat Titta ja Viljami. Tiedustelut
p. 050 310 7981/Virpi.
Kuvataideryhmät kaikille
Sielun maisemien maalarit
kokoontuvat
maanantaisin
klo 17-19 Lilla
Karyllissa
8.1.-21.5.2018
ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 16.30-18.30 Meriemyssä 9.1.22.5. Kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan sopivat niin
aloittelijat ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi F. ja erityisesti Meriemyn
ryhmään mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten tule!
Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustumaan p. 050 310 7981. Tapaamiset
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa tai
Villa Apteekissa. 1.2. muovailua Villa Apteekissa, 8.2. ystävänpäivä-askartelua Villa Apteekissa, 15.2. yhteismaalausta Villa Apteekissa, 22.2.
Tai Chita fysioterapiaopiskelijoiden
ohjauksella. Yhteistyössä HUS/HYKS
psykiatria.
Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin klo 10-12 ajalla 9.1.-22.5. Tule
mukaan!

Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan kerran kuussa
torstaisin klo 17-19.30 hyvällä meiningillä vaihtuvin teemoin, mukana
Pia ja Arttu. To 15.2. Meriemyssä kasvisruokaa, to 22.3. Lilla Karyllissa ja
to 26.4. Merimyssä, 31.5. Lilla Karyllissa. Mukaan mahtuu noin 10 kokkaajaa, ilmoittauduthan mukaan
kunkin kuukauden kerralle erikseen
kuukauden puoliväliin mennessä.
Jos ilmoittautuneita on enemmän
kuin mukaan mahtuu, vuorottelemme osallistujia. Ryhmästä lisätietoja
antaa Arttu p. 050 312 5193.

Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran
musiikkihuoneessa perjantaisin klo
13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n ohjauksella. Kevätkausi 12.1.-25.5.2018
(ei 30.3.)
Levyraati
kokoontuu Meriemyssä perjantaina
9.2., 9.3. ja 13.4. klo 14. Levyraadissa analysoidaan, muistellaan ja arvostellaan soitettuja kappaleita. Voit
halutessasi ottaa omaa musiikkia
mukaan tai valita kappaleen Youtubesta. Mukana Tiina. Ystävänpäivän
bonusraitana ke 14.2. klo 13 suklaalevyraati Meriemyssä.
Musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 10.1.-16.5.2018. Ryhmäkerroilla
kuunnellaan musiikkia ja keskustellaan klo 12-13 Kylämajan luentosalissa, minkä jälkeen lauletaan vielä yhteislauluja klo 13-14 Kylämajan
pianohuoneessa. Voit osallistua molempii tai vain toiseen. Ryhmää ohjaa Helena, tervetuloa!

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Ryhmätoiminta Emyssä
Kutsu-hankkeen ystäväryhmät

Omaisille ja läheisille

Ystäväryhmätoiminta on tarkoitettu yksinäisille tai sosiaalisesti eristäytyneille 29-65-vuotiaille, jotka kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja mielekästä tekemistä. Ryhmät
ovat ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille, jotka eivät vielä ole mukana Emyn toiminnassa. Ryhmät ovat täydentyviä, ja niitä järjestetään eri puolilla Espoota. Mikäli et
ole vielä missään ystäväryhmässä mukana, kuulut kohderyhmään ja haluat mukaan, Virpi odottaa soittoasi
p. 050 310 7981.

Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille. Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä
kerran kuussa torstaina klo 18-20.

Matinkylän ystäväryhmä maanantaisin klo 14-15.30.
Leppävaaran ystäväryhmä Raitin Pysäkillä parittomien viikkojen maanantaisin klo 15-17 (15.1.-14.5.2018).

Espoossa toimii myös omaisten vertaistukeen perustuva
keskusteluryhmä, jossa on vieraana vaihtuva työntekijä.
Vertaisryhmän tapaamiset tiistaina klo 17.30: 9.1., 13.2.,
13.3. ja 10.4. Eedin yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo).

Kivenlahden ystäväryhmä Meriemyssä tiistaisin klo
13-15.

Omaisten yhteinen illanvietto tiistaina 8.5. klo 17.30 Lilla Karyllissa.

Espoon keskuksen ystäväryhmät me-talossa maanantaisin klo 10.30-12.30 ja Unelman kammarissa keskiviikkoisin klo 15-17.

Yhteistyössä: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
(emy.fi), Espoonlahden seurakunta (espoonseurakunnat.
fi), Eedi oy (eedi.fi), Finfami Uusimaa ry (otu.fi)

Kevään teemat:
22.2. omaisena jaksaminen,
22.3. mielenterveyspalvelut Espoossa,
19.4. toiveiden mukainen teema.

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

Tule etsimään uutta sisältöä elämääsi!
Kutsu-hanke auttaa sinua löytämään toimintaa ja yhteisöjä joihin kuulua.

Tule mukaan, yksin ei kannata jäädä!
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Runot
Talvimetsä
Viima syksyinen haastaa,

Lapsuuteni lumettomien talvien tutkimaton tuokio,

puut alastomaksi raastaa

ristikkäin ne sievät sukset ojossa,
Kaisaniemen puiston matalassa mutaojassa.

Valmistaa tulon kylmän vallan,

Juuri silloin Senaatintorille saapui sikeästi sihisevä sumu,

varjoon maan peittää kera hallan

Kirkonkellojen kohtalokas kumu,
kas siellä, nuoruuteni Kruununhaassa,

Heikot karsii,

jossa kostea merituuli on aina nousemassa,

vedet jääksi parsii

ja ne keltaiset katuvalot kelmeästi tuikkivat hämärässä,
voi, ne kaikki lapsuuteni lumettomat talvet,

Hautaa luonnon alle huurteisen hunnun,

hetki hetkeltä unohduksen rajamailla,

antaen pelkistetyn tunnun

vailla lunta, vailla täysikasvuisuuden harhaisuutta,
taivaalla kirkuvat lokkiparvet
kertovat meren kenties jäätyneen

Luminen täkki kasvaa päälle,
tuuli veistää nietoksia jäälle.

Kim G

Pakkanen rungoissa säveltä soittaa,
talvi valtaansa osoittaa.
Valolle se ei kuitenkaan päde,
pistää läpi auringon säde
Pitenevät puikot heleät jään,
taistoa käydään kohmeen sään
Uinuvat silmut hangen kehdossa,
leijuu jo keväinen tuoksu lehdossa
Ari Mikkola

Helmikuu
Jäiset lumikiteet kimaltavat hangella
On lumista tietä, lunta, on pakkasta.
On aurinko pilvien peitossa ja tunnelma hiljainen puistossa.
On punatulkutkin pihlajiin saapuneet ja jäisiä marjoja napsineet.
On tulossa kevät taas kukkineen ja vihreine koivunoksineen.
Vielä hetken kun jaksat odottaa
jo kohta valkovuokotkin kukkaan puhkeaa.
Emylle, Tuula Viljasalo
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Emyyn vapaaehtoiseksi
Emyn toiminta perustuu yhdistyksen toiminnassa mukana olevien vahvaan haluun työskennellä vapaaehtoisesti
yhdistyksen hyväksi. Tämä vapaaehtoistyö on yhdistyksen tärkein voimavara.
Tällä hetkellä Emyn ryhmistä yksi kaipaa vapaaehtoista vetäjää. Keskiviikkoisin klo 19.30-21 Meritorin koulun liikuntasalissa kokoontuva sulkapalloryhmä kaipaa uutta vetäjää, tai vetäjäparia.
Vapaaehtoisia kaivataan myös kohtaamispaikkojen viikonloppujen päivystykseen, jotta Meriemy olisi jatkossakin
avoinna lauantaisin klo 12-16 ja Lilla Karylli sunnuntaisin klo 12-16.
Emyn tapahtumiin ja tempauksiin toivotaan myös vapaaehtoisten auttavia käsiä. Tapahtumatärppeinä voisi tässä
vaiheessa mainita maaliskuun lopulla tarjoiltava emyläisten pääsiäislounas torstaina 29.3. Pääsiäislounasta valmistellaan talkoovoimin viikolla 13, ma, ti ja ke Lilla Karyllissa klo 10 alkaen. Tapahtumapäivänä torstaina 29.3. ovat
apukädet myös tervetulleita!
Espoonlahden alueelle on haussa naiselle uintiystävä, mieluusti nainen. Uintiystävän kanssa käydään yhdessä
säännöllisesti uimassa.
Kaikki vapaaehtoisena Emyssä toimimisesta kiinnostuneet voitte olla yhteydessä
Virpiin (virpi.uusitalo(at)emy.fi tai p. 050 310 7981.
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Ylämäki, alamäki, etureki, takareki,
aisat, länget ja kakkulat
Kirja-arvio: Minna Sadeniemi, Kirsi Jänkälä, Heli
Malm, Marko Sorvaniemi, Jan-Henry Stenberg, Kirsi
Suominen, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Opas
sairastuneille ja heidän omaisilleen
Duodecim 2017.

joka vaatii pahimillaan laitoshoitoa. Kyseessä on erittäin
vanha sairaus. Jo lääkäri Hippokrates diagnosoi masennuksen aikoinaan. Tautia kuvaavat mustan ja keltasisen
sapen vaihtelut, joka aiheutttaa taudin puhkeamista.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö, tyyppi 2, diagnisoitiin
vuonna 1976. Tautia kuvaavat myös periytyvyys ja itsemurhaalttius. Aluksi lääkkeenä käytettiin muun muassa
litiumia. Tautia kuvaavat mielialan ja jaksamisen vaihtelut. Hyvin tärkeää ainakin pitkällä tähtäimellä olisi
oman sairauden tunteminen.

Minna Sadeniemi on psykiatrian erikoislääkäri ja perheterapeutti, hän työskentelee Helsingin kaupungin
psykiatria- ja päihdekeskuksessa kaksisuuntaisen mielialahäiriön työryhmässä. Kirsi Jänkälä on yksityissektorilla toimiva psykiatrian erikoislääkäri ja kognittiivinen
psykoterapeutti. Hän on erityisen perehtynyt kaksisuuntaisen mielialahäiriön kognitiiviseen psykoterapiaan, ja kirjoittanut siitä alan oppikirjaan sekä toiminut
kouluttajana aiheesta.

Mika Waltari kuvaa vuonna 1961 ilmestyneessä teoksessaan ”Koiranheisipuu”, sairauden luonnetta. Maniaan tai hypomaniaan liittyvät sekamuotoiset jaksot
ja kaikkivoipaisuuden tunne. Sairaudessa koittaa niin
sanottu elpymisvaihe, joka on syytä todeta lääkärin
kanssa, muun muassa lääkityksen säätämisen ja muun
hoidon jatkamisen suhteen. Sairauteen liittyvät usein
myös ahdistuneisuushäiriöt, paniikkihäiriöt, sosiaaalisten tilanteiden pelko sekä päihdeongelmat.

Kun mielialat heilahtelevat äärimmäisyydestä toiseen –
itsetuhoisesta epätoivosta ja synkkyydestä eufooriseen
kaikkivoipaisuuteen ja maaniseen kiihkoon.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö – opas sairastuneille ja
heidän omaisilleen kertoo kaksisuunteisen mielialahäiriön eri muodoista ja siitä, miten mielialaoireiden
kanssa voi oppia elämään. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on vakava pitkäaikaissairaus, joka koskettaa koko
lähipiiriä. Vaikka mieliala ja jaksaminen vaihtelevat
tavanomaista voimakkaammin, voi oikeanlaisella lääkityksellä elää hyvää elämää sairaudesta huolimatta.

Taudin tyyppi 2 versiota sairastaa noin 5–15 % kansalaisista. Siihen liittyy usein itsetuhoista käyttytymustaipumusta. Myös taudinkantajan lapsien alttius sairastua
on noin 5–15 %. Hypomania maniajaksot tuovat vauhdikkuutta ja kaikkivoipaisuutta. Masennusjaksoihin liittyvät haitat ja kärsimykset. Elpymisvaiheeseen liittyvät
usein ylläpitolääkitykset.

Sairastunut itse, ja hänen läheisensä, voivat tehdä
paljon sairauden saamiseksi hallintaan. Tähän kaksisuuntainen mielialahäiriö – opas sairastuneille ja heidän omaisilleen -teoksen uudistettuun, ajantasaiseen
painokseen on lisätty luvut ahdistuksesta, ADHD:sta ja
tunnesäätelyvaikeuksista. Niiden esiintyminen kaksisuunteisen mielialahäiriön kanssa on tavallista, ja
huomioiminen hoidossa siksi tärkeää.

Elämänviivaa piirettäessä huomataan, että isot muutokset ovat usein vaikuttamassa taudin puhkeamiseen
ja mahdolliseen uusimiseen. Kirjan oiretaulukko ja
kooste ovat myös hyviä apuvälineitä niin potilaalle kuin
ammattiauttajalle. Uni ja mielialapäiväkirjat antavat
tärkeää tietoa, jokapäiväisen elämän merkittäville
elementeille. Lääkehoito lienee useimissa tapauksissa edes lyhytiakaisesti tarpeen. Sähköhoitoa voidaan
antaa sitten vaativissa tapauksissa.

Runsaasti kiitosta saanut Kaksisuuntainen mielialahäiriö – opas sairastuneille ja heidän omaisilleen on
ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se on tarkoitettu
perusteokseksi jokaiselle kaksisuunteista mielialahäiriötä sairastavalle, ja hänen läheiselleen. Kirjaan on koottu
tietoa myös ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille, jotka haluavat perehtyä kaksisuuntaiseen
mielialahäiriöön ja siihen, miten sitä hoidetaan.

Sairaus on vaativa ja vakava, mutta oikea lääkehoito
ja psykoterapia saavat ihmeitä aikaaan. Kyseessä on
yleensä sairaus, joka vaatinee vuosikausien psykoterapian ja lääkehoidon, turvallisen lopputuleman saavuttamiseksi. Luottamus omaan itseensä ja sairausen
vähittäinen tunteminen, edistävät mahdollisuuksia
päästä sinuiksi tämän vaikean kansantaudin kanssa.

Sairastuneella on hyviä ja huonoja päiviä, kuten meillä
kaikilla. Tämä sairaus tunnetaan myös maanis-depressiivisenä sairautena sekä bipolaari-ilmiönä. Sitä kuvaavat mielialojen voimakkaat vaihtelut ja heilahtelut,
suoranaiset tunnemyrskyt. Kyseessä on vakava sairaus,
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Unto Vaskuu

Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
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 11.30-12.30. 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.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Suomen Moniääniset ry

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 keskiviikkona ke
14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 20.6. klo 18-20. Nöykkiön neuvolassa
(Oxfotintie 8, Espoo). Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai
klonnqvist(at)gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com.

Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville Ohjaajana toimii vertaisohjaaja, kokoontumiset kerran kuussa maanantaisin klo 14-16 12.2., 12.3., 9.4., 7.5. 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

Mieli maasta ry:n ryhmät

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI

Äidit irti synnytysmasennuksesta

Järjestää vertaistoimintaa. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
• Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiistaisin klo 18. Tulethan ajoissa! Tiedustelut Mikko p.
044 756 0105.
• Tapiolan kirkon ryhmä keskiviikkoisin klo 18, Lulu
p. 040 757 3228 ja Mikko p. 044 756 0105.
• Tapiolan kirkolla kokoontuva eläkeläisten ja eläkeiän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050
500 1137.

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus Oodi

Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille.
Lisätietoja www.eedi.fi/toimintakeskus

Seurakunnan ryhmä Torstaiturinat parillisten

viikkojen torstaisin klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla.
Vetäjänä diakoni Marja-Liisa Kiiski p. 050 3752585
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Diakonia- ja kappelilounaat
Tarjolla kaikille, joilla on taloudellisia vaikeuksia tai
jotka kaipaavat ruokaseuraa. Diakoniatyöntekijä on
tavattavissa lounaan yhteydessä.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Espoon me-talo

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2, ti ja to
11.30-12.30, 3€. Kevätkausi 9.1.-24.5.
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo
11–13, 5€. Kevätkausi 11.1.-24.5.
Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30,
4€. Kevätkausi 9.1.-15.5.
Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Kevätkausi 16.1.-15.5.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13,
4€. Kevätkausi alkaa 9.1.
Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyynti alkaa klo 12.45, 2,50€. Kevätkausi 9.1.-22.5. Leipäkahvila perjantaisin klo 13-15. Tarjolla kahvia, teetä, sekä lahjoituksena saatuja ilmaisia leipiä ja pullia.
Kevätkausi 12.1.-25.5.
Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. ke klo 11.30-12.30, lipunmyynti klo 11.15, 2,50 €. Kevätkausi 10.1.-23.5.
Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15,
4€. Kevätkausi alkaa 9.1.
Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to klo
12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€. Kevätkausi
8.1.-31.5.
Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, lipunmyynti klo 10.30-11.30, 3€. Kevätkausi 9.1.-29.5.

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Avoinna arkisin klo 9-15
Espoon me-talon toiminta on suunnattu kaikille. Kokoamme alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkaiden toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa,
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.
Katso kuukausiohjelmamme facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta
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Taitokurssi tukena työelämään paluussa
Muistan erään kuntoutujan, joka totesi kurssin päätöstilaisuudessa
”Jos olisin saanut valita tämän kurssin tai lottovoiton väliltä, valitsisin kurssin, sillä sen kautta sain uuden elämän!”
Tämä nuorimies oli viettänyt kotona, työmarkkinoiden ja opintojen ulkopuolella yli 10 vuotta elämästään mielenterveydellisten oireiden vuoksi. Halu muutokseen oli kova, vaikka kynnys oli korkea. Yhdessä asiantuntijatiimin sekä
erinomaisesti onnistuneen työharjoittelun kautta, paluu työelämään oli mahdollinen. Henkilö sai solmittua harjoittelupaikkaansa oppisopimuksen.
Kuntoutujan oma motivaatio yhdessä oikein kohdennettujen tukipalveluiden kanssa mahdollistaa muutoksen, oli
henkilön lähtötilanne mikä tahansa. Yli 10 vuoden työskentelyni aikana kyseisten kurssien parissa en ole koskaan
kuullut kenenkään toteavan, että nämä 98 päivää olisi menneet hukkaan. Se, mitä kurssi antaa ihmiselle on hyvin
yksilöllistä, henkilökohtaista, suurta tai pientä. Kaikkia näitä anteja itse pidän merkityksellisinä.
Vuoden 2018 alussa Hyvinvointikartano Kaisankodissa alkavat Kelan TAITO-avomuotoiset kuntoutuskurssit. Kurssit
antavat tukea ja moniammatillista huippuasiantuntemusta osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen tukemiseen,
työelämään paluuseen tai ammattialan valintaan.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on lääkärin B-lausunnolla todennettava diagnosoitu sairaus. Henkilöillä voi olla taustalla vaihtoehtoisesti esimerkiksi pitkittynyttä työttömyyttä, sairaslomia, keskeytyneitä koulutuksia tai määräaikainen eläke. Kurssin kautta hän saa apua tilanteeseen, jolloin työelämään pääsy tai paluu ei itsenäisesti onnistu. Elämä ”junnaa” paikoillaan, vaikka motivaatiota työhön paluuseen riittää.
Kuntoutuksen kulkua ohjaavat jokaiselle yksilöllisesti tehtävät tavoitteet, joiden toteutumista tai muutostarvetta arvioidaan kuntoutuksen aikana. 70 päivän tuetun ja ohjatun työharjoittelun kautta kuntoutuja saa kosketusta siihen,
mitä hän jaksaa, pystyy tai kykenee tekemään työkseen. Se on myös oiva mahdollisuus tutustua vaikkapa omaan
haaveammattiin käytännössä.
Tärkeä osa kurssia on oman ryhmän antama vertaistuki sekä asiantuntijoiden ohjaus. Kaisankodissa työryhmään
kuuluvat lääkäri, psykologi, sosionomi ja työelämänasiantuntija sekä joukko muita ammattilaisia mm. IT-ohjaaja, fysioterapeutti ja aikuisopettaja.
Kurssia voi käydä kotoa käsin avomuotoisena. Kuntoutujilla on
mahdollisuus myös majoittuja ilmaiseksi meillä Kaisankodissa täysihoidolla. Kaisankodin historiallinen kartanomiljöö, upea luonto
sekä monipuoliset palvelut tarjoavat elvyttävän ja virikkeellisen ympäristön kurssilaisille.

Kerromme mielellämme
lisää kursseista, joten ota
rohkeasti yhteyttä!

Hyvinvointikartano Kaisankoti, Sanna Otranen, kehityspäällikkö, sanna.otranen(at)kaisankoti.fi p. 050 322 5504
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

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.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2018 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 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
									

espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
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)>@

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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