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Emyn kuulumisia
Helmikuussa auringon valo lisääntyy ja ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen voi tuntea auringon lämmittävän
kasvoja, vaikka lämpömittari näyttääkin vielä pakkasta.
Valon lisääntyminen keväällä vaikuttaa meihin ihmisiin
hyvin yksilöllisesti. Minä saan valosta energiaa, mutta
tiedän monen vaipuvan valon lisääntymisen myötä masennukseen ja osan tiedän kärsivän valoisuuden vuoksi
unettomuudesta. Valon vaikutusta ihmismieleen meille
avaa tämän tiedotteen loppupuolella asiaa tutkinut tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokselta.
Emyläisten kevättalveen on tarjolla monenlaista mieltä
virkistävää toimintaa arjen iloksi ja tueksi. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestävät koko kevään
säännöllistä toimintaa niin Lilla Karyllissa kuin Meriemyssäkin (katso sivu 9). Kylämajassa puolestaan toivotaan
lisää osallistujia Mielen Unelmat -taideryhmään parillisten viikkojen tiistaisin klo 12-14. Moneen muuhunkin
Emyn ryhmään ehtii vielä hyvin mukaan. Ryhmätarjontaan voit tutustua sivuilla 6-7. Olet tervetullut osallistumaan myös, vaikket olisi Emyssä koskaan käynytkään.
Sitten vielä suurella huutomerkillä: Solaris-vertaistukilomalle ehtii vielä hakea 10.2. saakka. Tällä hetkellä hakemuksia on tullut sen verran vähän, ettei loma välttämättä
niin pienellä ryhmällä toteudu. Nyt kannattaakin vinkata
lomamahdollisuudesta kaverille kans!
Hyvää Ystävänpäivää sekä ystävällismielistä helmikuuta
itse kullekin toivotellen, Tiina :)
PS. Käyhän kurkkaamassa uudet kotisivut www.emy.fi!
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Kokoukset

Tapahtumat

Emyn kuukausikokous

Valon päivän tilaisuus alle 30-vuotiaille
lauantaina 1.2. Meriemyssä. Kokous on kaikille mielenterveyskuntoutujille
avoin, tule mukaan ideoimaan Emyn toimintaa.

maanantaina 3.2. teemme retken Leikkiväki ry:n
tiloihin. Lähtö Lilla Karyllista klo 14, Emy maksaa
yhteislähtijöiden seutumatkat. Ilmoittaudu mukaan Riikalle p. 050 3672 676 (huom, tapahtuma
alle 30-vuotiaille). Tilaisuuden järjestää Leikkiväki ry, MTKL ja Helsingin seurakuntayhtymä.

Esittelytiimi & Tiedotustoimikunta

Tervetuloa mukaan tekemään Emy-tiedotetta ja
esittelemään yhdistystä. Kokoonnumme valitsemaan aineistoa ja keskustelemaan tiedotteesta
sekä yhdistyksen esittelyistä seuraavan kerran
ti 11.2. klo 11 Lilla Karyllin yläkerran siniseen
huoneeseen. Kiitoksena kokoukseen osallistuvat saavat talkoolounaan. Lisätietoja Tiinalta, p.
050 310 7987.

Ystävänpäiväkahvit Lilla Karyllissa
perjantaina 14.2. klo 14. Tervetuloa!

Leirit ja lomat

Etuus- ja vaikuttamistyöryhmä Et-Va

Et-Van avoin kokous pidetään to 6.2. klo 13
Lilla Karyllissa. Kokouksen tavoitteena on kannustaa lisää vapaaehtoisia jäseniä mukaan
Etuus- ja vaikuttamistyöryhmään sekä suunnitella ja ideoida esimerkiksi emyläisille tärkeää tietoa sisältäviä tilaisuuksia.

Emyn Talvileiri Velskolan Kartanossa

ma 24.2.- pe 28.2.2014. Osallistumismaksu leirille on 60€/jäsen. Leirille haetaan merkitsemällä
oma nimi ja mahdollinen erityisruokavalio ilmoitustaululle (tai soittamalla p. 09-859 2057). Leirille mukaan valituille toimitetaan leirikirje ja lasku
postitse. Tiedustelut tiina.pajula(at)emy.fi tai p.
050 310 7987.

Retket

Solaris-vertaistukiloma
Kylpylähotelli Päiväkummussa

Retki Nykytaiteenmuseo Kiasmaan

Torstaina 13.2. lähdetään yhdessä Lilla Karyllista klo 17 Kiasmaan. Kiasmassa on esillä mm.
Mika Taanilan Aikakoneita, Erkki Kurenniemen
Kohti vuotta 2048 ja vuoden 2014 Ars Fennica.
Retki toteutetaan osana kaikille avoimia Torstain
toimintailtoja, tervetuloa! Ennakkoon ei tarvitse
ilmoittautua, riittää, kun saavut Lilla Karylliin klo
17 mennessä.

RAY:n tukema loma Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla pidetään toukokuussa 25.30.5. 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.

Retki Heureka tulee
hulluksi -näyttelyyn

torstaina 13.3. Heurekaan lähdetään Lilla Karyllista klo 16.30 ja takaisin Espoossa olemme
klo 21 mennessä. Retken omavastuuhinta on
10€/hlö (varaathan mukaasi retkelle 10€ käteisenä). Hinta sisältää sisäänpääsymaksun ja yhteislähtijöiden seutuliput. Sitovat ilmoittautumiset
ilmoitustaulujen listoille (tai soittamalla p. 09 859
2057) viimeistään ma 10.3. Heureka tulee hulluksi on toiminnallinen näyttely mielenterveydestä. Retki on kuukausikokouksen ehdottama ja se
toteutetaan osana Emyn Torstain toimintailtoja.
Tervetuloa!

Vertaistukijat
Emyn vertaistuki on lyhytkestoista (1-5 kertaa)
yksilövertaistukea. Vertaistuki on maksutonta
tuettavalle ja tukijan kulut korvataan tarvittaessa. Sisällön voivat tukija ja tuettava sopia keskenään. Tuki voi olla esim. 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.
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Emyn kohtaamispaikat
Emyn kohtaamispaikoissa on tarjolla edullista kahvia ja teetä, päivän lehti, tietokone ja pelejä.
Jos toivot yhdistyksen tai kohtaamispaikan esittelyä, soitathan meille siitä etukäteen.
Emyssä ei kysellä diagnoosia, eikä lähetettä tarvita. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09-859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09-8632031

LILLA KARYLL

MERIEMY

Lilla Karyllin
ovet ovat avoinna
•
•

•

Meriemyn ovet ovat avoinna
•
•

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

•

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

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Tiinaan p.
050 310 7987.

Sinustako viikonlopun päivystäjä?

Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Riikkaan p.
050 367 2676.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille

Torstaisin klo 10-15. Ohjausaika varataan etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982.

Tietokoneen käytön ohjausta jäsenille

Talkootöitä tarjolla ma, ke ja pe

Maanantaisin klo 10-14. Ohjausaika varataan
etukäteen Sirpalta p. 050 310 7982.

Meriemyn talkoopäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Talkootoiminnan periaatteet
ovat samat kuin Lilla Karyllissa (ks. viereinen
palsta). Meriemyn talkootyöt voivat olla esimerkiksi siivousta tai ruoanlaittoa. Tervetuloa!

Talkootöitä tarjolla arkipäivisin

Lilla Karyllin talkoita pidetään maanantaista perjantaihin, joka arkipäivä. Talkoisiin osallistumista
varten saavutaan paikalle ennen klo 10 aamulla
ja ilmoittaudutaan talkoisiin talkoovastaavalle.
Talkoiden aluksi jaetaan yhdessä päivän talkootyöt, jotka voivat olla esimerkiksi siivousta, ruoanlaittoa, pihatöitä tai postitusta. Sitten suunnitellaan, mitä tehdään päivän talkoolounaaksi ja
ruvetaan hommiin. Kiitoksena tehdystä talkootyöstä jokainen talkoolainen saa syödäkseen
lounaan. Talkoisiin osallistumista varten kannattaa varata aikaa noin klo 9.45-13. Tervetuloa
osallistumaan - talkoot ovat avoimia kaikille!

Emyn kirpputorit
Lilla Karyllin yläkerrassa ja Meriemyssä.
Voit tuoda kirpparille siistiä ja puhdasta
tavaraa ja vaatteita. Kirpputorin hinnat
vaihtelevat 0,5-4€, ellei toisin mainita.

Tule tekemään löytöjä!
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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

Kylämajassa tapahtuu

ma-pe klo 10-14

Raitin Pysäkillä
on toimintaa

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 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 mielenterKylämajaan voi tulla pistäytymään kahville, luke- veysyhdistys EMY ry. Raitin Pysäkin sähköposmaan lehtiä, oleilemaan, juttelemaan työntekijöi- tiosoite on raitinpysakki(at)gmail.com. Ruokajaden kanssa tai osallistumaan toimintaan. Kylä- kotoiminnasta lisätietoa sivulta 9.
majan 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€ maksu.
Lisätiedotoja p. 044 964 9652.

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
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Emyn ryhmätoiminta

• Ryhmiä on Emyllä jokaiseen makuun eri puolilla Espoota. Osa ryhmistä kokoontuu
viikoittain ja osa kerran tai pari kertaa kuukaudessa. Tervetuloa mukaan!
• Emyn ryhmätoimintaa koordinoi Pirjo Heikkinen. Pirjolta saat
lisätietoja kaikista ryhmistä pirjo.heikkinen(at)emy.fi tai p. 050 310 7980.

LIIKUNNALLISET
RYHMÄT
Jalkapallojoukkue FC Askel

pelaa maanantaisin klo 15-16 Laaksolahdessa
(Lähdepurontie 1). Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana hauskanpito. Tiedustelut Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Salsaa ja rivitanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

maanantaisin klo 17-18, Lagstads skolan salissa (Espoonkatu 7). Parillisina viikkoina ryhmässä tanssitaan salsaa tai parisalsaa ja parittomina
viikkoina rivitanssia. Otathan omat sisäkengät
mukaan. Vetäjänä Sanna H. Ei ryhmää 17.2.

Rentoutusryhmä Kylämajassa

maanantaisin klo 9.30-10.45. Päälle mukavat
ja tarpeeksi lämpöiset vaatteet. Mukana Mari M.

Joogaa Kylämajassa

torstaisin klo 15-16. Ohjaajana Jila.

Kuntosalivuoro Espoon keskuksessa

perjantaisin klo 16-17 Keski-Espoon uimahallin kuntosalilla (Kaivomestarinniitty 2). Mukana
Emyn työntekijöistä Sirpa tai Arttu.

Keilausta Matinkylässä

kerran kuussa, ma 17.2. klo 13.30-14.30. Matinkylän keilahallilla (Gr8, Piispanportti 12). Yhteislähtö Meriemystä klo 13. Ilmoittaudu viimeistään edeltävän viikon keskiviikkona Meriemyn
ilmoitustaulun listalle tai soita p. 09-8632031.
Emy maksaa ratavuokran sekä ilmoittautuneiden keilauskenkien vuokran. Mukana Janne N.

KESKUSTELURYHMÄT

Valonpisarat-ryhmä
Sählyä pelataan Espoon keskuksessa pakko-oireisesta häiriöstä kärsiville
tiistaisin klo 17-18 Koulumestarin koulun salis- henkilöille Espoon keskuksessa
sa (Muuralanpiha 3). Ei ryhmää 18.2.

Sählyä pelataan myös torstaisin klo 20.3021.30 Omnian ammattiopiston salissa (Kirkkokatu 16). Tiedustelut sählystä Kaj Järvisalo, p. 050
552 1049. Ei ryhmää 20.2.

tiistaina 18.2., 18.3., 1.4., 29.4., 20.5. ja 10.6.
klo 17.30-19. Villa apteekin yläkerrassa (Pappilantie 5). Mukana psykoterapiaopiskelija Michel.
Ryhmä perustuu vertaistukeen ja osallistujien
toivotaan ilmoittautuvan sekä sitoutuvan ryhmään. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pirjo Heikkinen p. 050 310 7980.

Itämaista tanssia tanssitaan
Espoon keskuksessa

Keskusteluryhmä kaksisuuntaista
tiistaisin klo 18-19 Lagstads skolan salissa (Es- mielialahäiriötä sairastaville
poonkatu 7). Tanssi sopii pehmeillä liikkeillään Lilla Karyllissa
myös heille, joilla on polvi-ja/tai lonkkaongelmia.
Ryhmä on tarkoitettu kaiken ikäisille aikuisille
naisille. Ohjaajana toimii Heta. Ei ryhmää 18.2.

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

Sulkapalloa pelataan Kivenlahdessa

English Group at Kylämaja

keskiviikkoisin klo 19.30-21 Meritorin koulun Wednesdays at 11.30-13. Everybody is welcome
salissa (Merivalkama 9). Mukana Anssi. Ei ryh- - come and use your english skills! More info
from Riikka, tel. 050 367 2676.
mää 19.2.
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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 27.2. ja
27.3. klo 13-14.

TOIMINNALLISET
RYHMÄT
Sielun maisemien maalarit
Lilla Karyllissa
Maanantaisin klo 17-19.

Mielen maisemien maalarit
Meriemyssä

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

Mielen unelmat -taideryhmä
Kylämajassa

Käsityökerho Kylämajassa

keskiviikoisin klo 13. Aiheet: 5.2. ystävänpäiväkortit, 12.2. T-paidan painanta, 26.2. vielä
avoin, 5.3. kahvipussiaskartelua.

Yhteislaulutuokio Kylämajassa

keskiviikkona 12.2. klo 13-14. Säestäjänä ja
vetäjänä Helena.

Emyn yhteiset toimintaillat torstaisin

Toimintailtoja pidetään Lilla Karyllissa joka
torstai. Jokainen on tervetullut mukaan! Iltoja
ohjaa Emyn työntekijä, tied. Tiinalta p. 050 310
7987. To 6.2. klo 18-20 leivotaan pikkuleipiä.
To 13.2. retki Kiasmaan, lähtö Lilla Karyllista klo
17, ei tarvitse ilmoittautua. To 20.2. klo 18-20
luetaan ja kirjoitetaan runoja. Ei taitovaatimuksia, rohkeasti mukaan vaan! To 27.2. klo 18-20
pelataan lauta- ja korttipelejä. To 6.3. klo 17-20
kokkaillaan marokkolaista ruokaa, ilmoittautumiset 5.3. mennessä ilmoitustaulujen listoille.
To 13.3. klo 16.30 Retki Heurekaan, ilm. 10.3.
mennessä ilmoitustaulujen listoille, omavastuuhinta 10€ (varaa raha mukaan retkelle).

Joka toinen tiistai (parilliset viikot) klo 12-14.
Vetäjänä toimii Helena Laurikainen. Ilmoittaudu
Pirjolle p. 050 310 7980 ja tule mukaan!

Miesten +55v. ryhmä Kylämajassa

Järjestökadun teatteriryhmä
Espoon keskuksessa

Yhteislaulutuokiot Raitin Pysäkillä

Tiistaisin klo 13.30-15 ESKOn salissa (Pappilantie 2). Ohjaajana teatteriopettaja Jenni Mäkelä. Et tarvitse aiempaa kokemusta näyttelemisestä. Ilmoittaudu ennakkoon Pirjolle p. 050
310 7980. Yhteistyössä Esittävän taiteen koulu
ESKO, Askel ja Emy. Tällä hetkellä mukaan toivotaan lisää väkeä, etenkin miehiä!

Nuorten aikuisten avoin ryhmä
Auroranportissa (Aurorankuja 2)

Ryhmä on tarkoitettu 18-35-vuotiaille ja ryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistaisin
klo 17-19. Ti 4.2. Retki pelaamaan biljardia, Ti
18.2. lautapelailua ja ti 4.3. elokuvailta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset ryhmänohjaaja Tiina 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 3672676.
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aloittaa toimintansa torstaina 13.2. klo 13-15,
jolloin suunnitellaan toimintaa yhdessä. Tule!
parillisten viikkojen perjantaisin klo 12.3013.30. Säestäjänä ja vetäjänä Helena.

Musaryhmä Lilla Karyllin yläkerrassa

kuuntelee musiikkia perjantaisin klo 12-13
Mukana Kim. Tervetuloa!

Bänditaitoryhmä
Lilla Karyllin yläkerrassa

perjantaisin klo 13-14.30 Vetäjänä musiikkipedagogi Sari Jaarila. Tervetuloa mukaan!

Karaokea Lilla Karyllin yläkerrassa

kerran kuussa, to 13.2. klo 13-15. Mukana
Satu J. tai opiskelija Katariina.

Levyraati Meriemyssä pe 14.2. klo 14

Kuunnellaan ja arvioidaan musiikkia yhdessä
iltapäivämme iloksi kerran kuussa. Voit tuoda
myös omia CD-levyjä. Mukana Tiina.

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 tai Merja
Matilainen 040 450 8256

www.mielenterveystalo.fi
Vastauksia ja apua kätevästi netissä

Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista.
Tarjolla on luotettavaa tietoa mielenterveyteen liittyvistä asioita sekä apua oireen tai ongelman
vakavuustason määrittelyyn ja itsehoito-ohjeita.
Palvelu sisältää lisäksi ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.
Palvelun tarjoaa HUS.
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Kaipaatko rentoutumista?
Tervetuloa Meriemyssä aloittavaan
rentoutumisryhmä Retiisiin!

Kevään aikana tehdään erilaisia harjoituksia ja
leppoisia aktiviteetteja: tavoitteena hyvä mieli
ja positiivinen tunnelma.
Ensimmäinen kokoontuminen tiistaina 11.2.2014 kello 13.30-15.
Ryhmä kokoontuu kevään aikana yhteensä yhdeksän
kertaa tiistaisin. Ryhmän ohjaajina toimivat sosionomiopiskelijat
Juulia Kinnunen ja Anna-Leena Kulonen.
Mukaan mahtuu kymmenen ensimmäistä ilmoittautunutta.
Ilmoittautumiset Meriemyn ilmoitustaululle tai soittamalla p. 09 863 2031.

Tervetuloa!

Askartelua Ystävänpäiväksi
Lilla Karyllissa lähihoitajaopiskelija Katariinan kanssa
maanantaina 10.2.2014 klo 13.30-15.
Tervetuloa!

Mielihyvän metsästystä koko kevään ajan
Mielihyvää metsästetään yhdessä toimimisen keinoin
Lilla Karyllissa tiistaisin klo 15-16.30 ajalla 11.2.-6.5.2014.
Toimintaa järjestävät Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Taru ja Saara.
• Ti 11.2. Yhdessäoloa lautapelien pelaamisen merkeissä.
• Ti 18.2. Levyraati, ota mukaasi sellaista musiikkia, joka tuottaa sinulle hyvän mielen.
Voit osallistua, vaikket toisikaan mitään kuunneltavaa mukanasi.
• Ti 25.2. Kokkikerho, leivotaan yhdessä laskiaspullia.
• Ti 4.3. Kävelyretki luontoon. Kerätään luonnosta mukaan jokin kauniiksi kokemamme asia.
Palattuamme Lilla Karylliin keskustellaan hyvinvoinnista.
• Ti 11.3. Etsiskellään mielihyvää lihasrentoutuksen ja hengitysharjoitusten kautta.
• Ti 25.3. Maalataan mieleisillä väreillä ja keskustellaan onnellisuudesta.
• Ti 15.4. Keskustellaan ja laaditaan miellekartat, teemana hyvä elämä.
• Ti 22.4. Rentoutumista musiikin ja visualisoinnin avulla.
• Ti 6.5. Kokkaillaan ensin pizzaa ja sen jälkeen katsotaan yhdessä elokuva.
Tämä ryhmäkerta ei lopu vielä klo 16.30!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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Miesten saunaretket

Seurakuntien
toimintaa ja ryhmiä
Seurakuntien diakonian retkipäivät

Helmikuun retkipäivä pidetään to 6.2. Hvittorpissa, ilmoittautumiset Leppävaaran seurakuntaan
p. 040 531 1057. Maaliskuun retkipäivä pidetään
to 6.3. Hilassa, ilmoittautumiset Espoonlahden
seurakuntaan p. 040 537 6848.

Seurakunnan Kohtaamispaikka

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

Seurakunnan Torstaipiiri

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

Mielenterveyskuntoutujien avoin
keskusteluryhmä Hyvä olo

kokoontu parillisten viikkojen tiistaisin 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 7.2. ja 21.2. klo
13-14.15 Tiedustelut diakoni Ritva Aarnio,
p. 040 537 6854.

Omaiset mielenterveystyön tukena
Uudenmaan yhdistyksen ja
seurakunnan yhteinen 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 3.2., 17.3., 14.4. ja
19.5.2014 klo 18-19.30 Matinkappelilla (Liisankuja 3).

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.

MieTe: Luottamuksellinen ja avoin
vertaistuki- ja keskusteluryhmä

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

Kädenjälki-ryhmä
nuorille & nuorille aikuisille

”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.

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 2,5€.
Matinkappeli, Liisankuja 3,
to klo 13-13.30, hinta 2,5€.
Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2,
ti klo 12-13, hinta 4€ .
Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1,
to klo 12-13, hinta 4€.
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Ilmaiset ateriat ja
ruokajakopaikat
Ilmaiset ateriapaikat Espoossa

Elintarvikkejako (leipää ja vihanneksia) ti ja pe
alkaen klo 10. Maitotuotejakoa useimmiten ke
alkaen klo 12.
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B (Matinkylä), yhteystiedot: p. 010 231 3760, tiina.
kaleva(at)samaria.fi Leipäjakoa ke klo 9-14.

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

Elintarvikejakelua Espoossa

Elintarvikkeita jaetaan avustusta tarvitseville niin
kauan kuin jaettavaa riittää. Muutokset ja poikkeukset ovat mahdollisia.
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.
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.
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1, yhteystiedot: p. 09-5102792, raitinpysakki(at)gmail.com.
11

Piirros: Johanna Luotio

Mieli Maasta ry:n ryhmät Espoossa
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

Mieli maasta ry:n ryhmät ovat avoimia ja vapaamuotoisia keskusteluryhmiä, joissa keskustellaan ryhmäläisille yhteisistä aiheista.

Sarjakuvassa Masennukseen taipuvainen
Tekijä: Tiina Nenonen

Lukijoiden runot
Niin hiljaa tää aikojen
kuljen luo muistojen
niin rakkaat on mulle nuo
kyynelhelmen silmääni tuo

Helmikuu
Lumihuurteiset puut
kuin helminauha
valkeaa tietä reunustaa.

En vaihtais pois muistojain
niin paljon kerran mä sain

Talven ensimmäiset
auringon säteet
oksien lomista pilkottaa.

Jos kaiken viel alkaisin
niin samat muistot nuo tahtoisin

Lumi narskuu
jalkojen alla
talven kulkija
ensimmäinen
tietä pitkin astelee
ja meri jossain
kaukana jäinen.

Seija Åkerlund
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Tuula V.

Kevään valo voi ahdistaa
Uuno Kailas (1901–1933) kirjoitti runossaan Hymni valolle:

Valon tulva tää / miten maan yli kirmaa!
Se päihdyttää./
On kuin jokin kristallimalja väikkyis /
kädess’ enkelin - viiniä maahan läikkyis; / … /
kuin lainehtis /
povi maan, valo aivoja kirvelis, /
pääkopassa ois ilot heinäsirkkain, /
sydämissä sois sävel kiurun kirkkain - /
ja alla maan /
myös tuntisi vainajat haudoissaan: /
kuin mahla ja paisuvat silmut puihin /
elo ehtynyt taas palas suonihin, luihin - / …
Runo pukee hyvin osuvasti sanoiksi sen, millainen vaikutus ihmisiin kevään valolla voi olla.
Tieteelliset tutkimukset antavat vähitellen yhä enemmän tietoa valon merkityksestä terveydelle.
Vuorokauden valoisa aika pitenee keväisin nopeasti. Etenkin mielialahäiriötä sairastavat kokevat
vointinsa vaihtuvan vuodenaikojen vaihtuessa paitsi syksystä talveen, jolloin kaamosmasennus
alkaa, myös talvesta kevääseen.
Talvesta kesään kuljettaessa suurimmalla osalla mieliala paranee. Sekä lievät kaamosoireet että
varsinainen kaamosmasennus väistyvät tuolloin pois itsestään ilman hoitoakin. Osalla ihmisistä
kuitenkin auringonpaisteen voimistuessa ja ilmanalan valoisuuden kasvaessa kevään aikana
hyvinvoinnin tunne heikkenee ja olo on raskas. Valo tuntuu ahdistavalta, saa olon levottomaksi ja
aiheuttaa jopa fyysistä kipua. Nämä oireet vievät voimia, toimintatarmo hiipuu ja halu olla muiden
seurassa vähenee. Kipua ja väsymystä pahentavat myös huonosti nukutut yöt.
On pitkään tiedetty, että keväällä masennus pyrkii vain entisestään syvenemään, mitä pahentaa
voimistunut ahdistuksen tunne ja äkillinen unettomuus. Osalla mieliala voi puolestaan kevään
aikana aluksi nousta ylikierroksille, minkä jälkeen tavallisesti seuraa vaihdos masennukseen.
Vielä ei tarkkaan tiedetä, mikä aiheuttaa nämä keväällä ilmenevät ristiriitaisetkin muutokset
ihmisen voinnissa. Se tiedetään, että aivoissa serotoniinin käyttö hermosolujen kemialliseen
viestinsiirtoon on hitainta talven aikana ja vilkastuu nopeasti auringonpaisteen voimistuessa
keväällä. Ihmiset ovat myös eri tavalla herkkiä valolle vuorokauden valoisan ajan muuttuessa:
osa reagoi voimakkaasti, osa laimeasti. He voivat myös reagoida päinvastaisin oirein: osaa valo
virkistää, osaa ahdistaa.
Jatkuvan pimeyden tavoin myöskään ylenmääräinen valo ei ole ihmiselle yksinomaan hyväksi.
Tarvitsemme valoisan ja pimeän säännöllistä, rauhallista vaihtelua: lepohetkiä valotulvasta ja
virkistystä pitkistä pimeän kausista.

Kirjoittaja: Timo Partonen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
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Onko teillä oma bändi?

Kuvamatkalle Intiaan
keskiviikkona 12.2. klo 13-15

Moniäänirock on mielenterveyskuntoutujien
oma bändikilpailu, joka järjestetään tänä
vuonna Lahdessa tiistaina 8.4.

Sari H. näyttää valokuvia
Intiasta Lilla Karyllissa

Jos bändinne haluaa mukaan kilpaan
edustamaan Emyä, ilmoittautukaa Artulle
13.2. mennessä p. 050 312 5193.

Tervetuloa mukaan nojatuolimatkalle!

Jos kaikki ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan,
suoritetaan arvonta.

Iloliikkuja tiistaina 4.3. klo 10.30-14

Mielenterveystoimijoiden yhteinen liikuntatapahtuma
Pirkkolan Urheilupuistossa
Yhteislähtö Lilla Karyllista klo 9.30. Emy maksaa
yhteislähtijöiden seutumatkat,
ilmoittaudu mukaan ilmoitustaulujen listoille.
Lajeina Iloliikkujassa ovat potkukelkkaviesti, jääcurling,
lumikenkäily, kolmijalkajuoksu, hiihto, sauvakävely ja luistelu.
Ilmainen uintimahdollisuus tapahtuman jälkeen klo 14.15.
Tarjolla lämmintä keittoa hintaan 1,5€ ja makkaraa 1€.
Tapahtumassa on myös arpajaiset!
Pakkasraja tapahtumaan järjestämiselle on -15 astetta.

Tervetuloa mukaan!

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
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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 vuodelle 2014 on 18€ ja kannatusjäsenmaksu on 80€.
Pankkiyhteys IBAN-tilinumero: FI07 40550010120729, BIC-koodi HELSFIHH.
Laitathan maksaessasi viestikenttään nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.
Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisellä Emyn ohjaajalle.
		
		
		

*
*
*

Emyn arvot
Jäsenlähtöisyys		
*
Itsemääräämisoikeus
Yhdenvertaisuus		
*
Avoimuus
Yhteisöllisyys			
*
Toiminnallisuus

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

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. 050 312 5193
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

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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Pappilantie 7, 02770 ESPOO

