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Keikkuen, mutta kuitenkin, kevät tänne saapuu. Mitä ke-
vään merkkejä sinä olet jo ympäristöstämme bongan-
nut? Kuulitko kiurua tai kottaraista? Näitkö krookuksen 
tai leskenlehden nousevan maasta aurinkoisella seinus-
talla? Pyörikö pätkä serpentiiniä tai virpomisoksasta pu-
donnut höyhen pitkin piennarta? Entä millä kaikella 
aprillipäivänä ihmisiä puijattiin ja onnistuiko joku höy-
näyttämään jopa sinua?
 Huhtikuussa on aika ilmoittautua mukaan Emyn 
monille tuleville retkille, joita kuukausikokouksessa on 
ehdotettu ja kannattettu. Emy mahdollistaa ja tukee toi-
minnassa mukana olevien ihmisten osallistumismah-
dollisuuksia matkoihin, konsertteihin, retkiin, ryhmiin 
ja vaikka mihin monipuoliseen ja toivottuun toimin-
taan, elämyksiin, hyötyyn, huviin ja virkistykseen. Käy-
tännön syistä useimpiin Emyn järjestämiin toimintoi-
hin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen Lilla Karyllin 
tai Meriemyn ilmoituslistojen kautta, tai toisinaan il-
moittautumiset osoitetaan suoraan retkeä organisoival-
le työntekijälle. On tärkeää ilmoittautua vain sellaisiin 
juttuihin, joihin todella osallistuu tai muistaa ilmoittaa 
ajoissa, jos väistämäton este tulee eteen. Näin homma 
sujuu!
 Emyn kolmannen, meidän ihan uuden, kohtaa-
mispaikan remontti on tätä kirjoittaessani vielä suunnit-
teluvaiheessa. Remontti on suunniteltava hyvin, ja sitä 
varten on tehtävä yhtä sun toista laskelmaa, suunnitel-
maa, lupaa ja pyyntöä. Asiat edistyvät vähitellen ja tur-
haa kiirettä ei kannata pitää. Uusi, ja toivottavasti ha-
maan tulevaisuuteen Emyn käytössä pysyvä, tila sijaitsee 
Olarissa osoitteessa Maapallonkatu 8 E-F. Juhlitaan sit-
ten kunnolla avajaisia, sitten kun sen aika syksymmällä 
koittaa.
 Huhtikuussa saamme Emyyn vieraita! Turun 
mielenterveysyhdistys ITU ry ja Salon mielenterveys-
yhdistys Salmi ry tekevät retken Espooseen perjantai-

na 27.4. He vierailevat ensin Ta-
lomuseo Glimssissä, ja tulevat 
sitten moikkaamaan meitä Lil-
la Karylliin. Lilla Karyllissa tarjoi-
lemme heille soppaa, minkä jäl-
keen olisi ohjelmassa vapaata 
tutustumista, Emyn esittelyä ja 
vaikka pihapelejä.

Tulehan käymään, ja samalla ter-
vehtimään yhteisiä vieraitamme!

EMY-tiedote 4/2018

Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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Aineisto: Materiaali tulee toimittaa edeltävän kuukau-
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  Kansikuva: Sanna

Emyn kuulumisia

30.3.-2.4. Pääsiäispyhät tuovat poikkeuksia 
Emyn aukioloihin ja joidenkin ryh-
mien kokoontumisiin

7.4. Kuukausikokous Meriemyssä

12.4. Kokkausopastusta Lilla Karyllissa

19.4. Kauneuspäivä Meriemyssä

23.4. Kokkausopastusta Meriemyssä

26.4. Kevättalkoot Pappilantiellä

27.4. Vierailijoita Turun ja Salon
yhdistyksistä Lilla Karylliin

30.4. Vappupippalot Lilla Karyllissa

1.5. Vappupäivä: kohtaamispaikat 
avoinna klo 12-16 vain jos vapaa-
ehtoisia riittää, Ilon maalarit ko-
koontuvat Meriemyssä klo 16.30

4.5. Linturetki Suomenojalle (lisätie-
dot toukokuun lehdessä!)

Tiina :)
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Ajankohtaisia
Kokoukset

Emyn kuukausikokous pidetään 
Meriemyssä lauantaina 7.4. klo 14. 
Kokouksessa suunnitellaan Emyn 
toimintaa ja käydään läpi aloittei-
ta. Kokous on kaikille avoin, terve-
tuloa mukaan! Aloitteita ja ideoita 
voi esittää kohtaamispaikan aloite-
laatikoiden tai kotisivujen palaute-
osion kautta.

Hyötyä ja huvia
Neuvoja, vinkkejä ja opastusta 
terveelliseen ruoanlaittoon sekä 
kasvisten käytön lisäämiseen
Uudenmaan Marttojen kotitalous-
neuvoja Hanna Pikkarainen opas-
taa emyläisiä ruoanlaitossa ja kas-
viksien käytön lisäämisessä osana 
terveellistä ruokavaliota. Ilmoit-
tauduthan kullekin kerralle mu-
kaan etukäteen, ja kerro samal-
la mahdollisesta allergiastasi tai 
erityisruokavaliostasi.

•	 Kohtaamispaikka Meriemys-
sä maanantaina 23.4. ja 7.5. klo 
10-13 (ilmoittaudu mukaan il-
moitustaulun kautta tai soita).

•	 Kohtaamispaikka Lilla Karyl-
lissa torstaina 12.4. ja 19.4. klo 
10-13  (ilmoittaudu mukaan il-
moitustaulun kautta tai soita).

•	 Emyn tutustumisryhmässä 
torstaina 5.4. klo 13.30-15 (il-
moittautumiset puhelimitse 
Virpille p. 050 310 7981).

Pappilantien kevättalkoot
torstaina 26.4. - tule avuksi!
Tule kanssamme siistimään yhteis-
tä pihapiiriä Pappilantielle torstaina 
26.4. klo 10 alkaen. Laitetaan piha 
kevätkuntoon! Talkoolaisille kiitok-
seksi keittolounas.

Retkeillään yhdessä

Avomielin-yhdistysten 
keilaturnaus
Lähde keilaamaan ja edustamaan 
samalla Emyä leikkimieliseen yh-
distysten väliseen keilaturnaukseen 
Vantaan Tikkurilaan tiistaina 17.4. 
Emyn joukkueen kokoaa Eeva Lei-
nonen, joten ilmoittautumiset pu-
helimitse Eevalle (p. 050 310 7984).

Retki Kasvihuoneilmiöön
Teemme kirpputoriretken Lohjalle. 
torstaina 19.4. Osallistumismaksu 
10€, ilmoittaudu mukaan Artulle p. 
050 312 5193.

Retki katsomaan
musikaalia Mamma Mia!
Kuukausikokouksen toiveeseen pe-
rustuen teemme retken katsomaan 
Abbasta kertovaa Mamma Mia! 
musikaalia Messukeskuksen uu-
teen Amfiteatteriin. Retki tehdään 
perjantaina 18.5. klo 14 näytök-
seen, jota ennen kokoonnumme 
Lilla Karylliin klo 12.30. Osallistuji-
en maksettavaksi jää retkestä 20€/
henkilö ja Emy tarjoaa loput. Sito-
vat varaukset puhelimitse Minna 
Kettunen p. 050 310 7983. Soitat-
han sitovan ilmoittautumisesi arki-
päivänä ajalla 3.-13.4., ja varaudut-
han maksamaan lippusi huhtikuun 
aikana.

Päiväristeilylle Tallinnaan
Emy tekee päiväristeilyn Tallinnaan 
Eckerö Linen m/s Finlandialla. Ret-
kipäivä on tiistaina 5.6.2018, ja ret-
ki kestää aamuvarhaisesta iltamyö-
hään. Tallinnassa ollaan maissa noin 
seitsemän tuntia. Tallinnassa on ai-
kaa olla yhdessä, tutustua kaupun-
kiin, tehdä ostoksia ja vaikka nauttia 
eväitä puistossa tai käydä syömässä. 
Laivamatkan omavastuuhinta on 
15€/osallistuja. Huomioithan jaksa-
misesi, sillä päivä on pitkä. Mukana 

tulee olla omaa rahaa aterioihin ja os-
toksiin. Matkaliput Espoosta Länsisa-
tamaan ja takaisin maksaa myös jo-
kainen itse. Lisätietoja matkasta saat 
Pirjolta p. 050 310 7980. Jos haluat mu-
kaan retkelle, kirjoita etu- ja sukunime-
si sekä syntymäaikasi (pv.kk.vuosi) Lil-
la Karyllin tai Meriemyn listalle 18.5. 
mennessä. Retki on avoin kaikille. Jos 
et ole Emyn jäsen, niin ilmoitathan yh-
teystietosi (puhelinnumero ja osoite) 
Pirjolle matkakirjeen ja -laskun lähet-
tämistä varten. Ilmoittautuminen on 
sitova. Muistathan, että retki on päih-
teetön, ja että Tallinnan matkalle tar-
vitset mukaan joko voimassa olevan 
passin tai henkilökortin.

Muuta mukavaa
Kauneuspäivä
Meikkaaja-maskeeraaja Minna Ket-
tunen pitää Meriemyssä meikkio-
pastusta torstaina 19.4. klo 12-15. Il-
moittauduthan mukaan etukäteen 
Meriemyn ilmoitustaulun listalle (ajal-
la 3.-17.4.). Mukaan mahtuu noin kym-
menen osallistujaa.

Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 
17.4. klo 14-16. Katsotaan luontoku-
via ja keskustellaan luonnossa liikku-
misesta. Voit ottaa mukaan myös omia 
valokuvia esiteltäväksi (USB-tikku). 

Emyn vappupippalot
Tule viettämään kanssamme hauskaa 
vappua maanantaina 30.4. klo 12-15 
Lilla Karylliin. Pippaloissa on tarjolla 
naposteltavaa ja ohjelmassa karaokea 
ja muuta mukavaa. Mukaan vaan!

60-vuotiskahvit Lilla Karyllissa
Ulla juhlii synttäreiltä, tule kahville
perjantaina 6.4. klo 13.30.
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Kohtaamispaikka 
Meriemy
Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Kohtaamispaikka 
Lilla Karyll
Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057 

Tervetuloa Lilla Karyllin
	 •	 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 tuomiokirkos-
ta. Tervetuloa, kohtaamispaikka on kaikille avoin!

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

Talkoisiin osallistumista varten saavutaan paikalle en-
nen klo 10 aamulla ja ilmoittaudutaan talkoisiin tal-
koovastaavalle. Jos poikkeuksellisesti myöhästyt ja olet 
tulossa talkoisiin, soitathan siitä kohtaamispaikkaan en-
nen kymmentä! Talkoiden aluksi jaetaan päivän talkoo-
työt ja sitten suunnitellaan päivän talkoolounas.

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!

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

Tervetuloa Meriemyyn
	 •	 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 ka-
tutason kohtaamispaikkaan on helppo piipahtaa moik-
kaamaan, nauttimaan kupillinen kahvia, lukemaan päi-
vän lehti tai vaikka surffaamaan netissä tai ompelemaan. 
Ovessa on koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin 
avaamme sinulle oven. Tervetuloa!

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen 
viikonloppujen vapaaehtoinen? 
Päivystäjäjoukkoon mahtuu lisää vapaaehtoisia sekä 
Meriemyyn että Lilla Karylliin. Kiinnostuneet voivat ot-
taa yhteyttä: Meriemyn asioissa Tiinaan p. 050 310 7987 
ja Lilla Karyllin asioissa Kaideen p. 050 552 1049.

Psykoterapiaopiskelijoilta keskusteluaikoja
Emyssä on psykoterapiaopiskelijoita tekemässä opintoi-
hinsa kuuluvaa harjoituspsykoterapiaa. Keskustelu on 
maksutonta ja keskustelujen sisällöt sovitaan aina luot-
tamuksellisesti opiskelijan ja keskustelijan kesken. Täl-
lä hetkellä kaikki opiskelijat opiskelevat ratkaisukeskeis-
tä psykoterapiaa tai lyhytterapiaa. Keskusteluja voidaan 
järjestää Meriemyssä, Lilla Karyllissa tai opiskelijan työ-
tilassa. Tiedustelut: Tiina Pajula p. 050 310 7987 tai tiina.
pajula(at)emy.fi

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! 

Emyn kohtaamispaikat
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Kohtaamispaikka 
Raitin pysäkki
Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Asukastalo
Kylämaja
Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112 

Aukioloajat
•	 arkisin ma-pe klo 9-16

Kylämaja on espoolaisten kohtaamispaikka, jonne voi 
tulla pistäytymään kahville, lukemaan lehtiä, oleilemaan, 
juttelemaan työntekijöiden kanssa tai osallistumaan toi-
mintaan. Kylämajan toimintaa ylläpitävät Kalliolan setle-
mentti, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä 
Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry.

Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia ja mo-
nenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on ompe-
lukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa vara-
ta mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä 
peritään pieni loimimaksu.

www.kylamaja.fi &
www.facebook.com/kylamaja

Aukioloajat
	 •	 arkisin	ma–pe	klo	10–14

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

Yhteistyössä kohtaamispaikat

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 1/2

Liikutaan yhdessä

Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee 
talvikaudella maa-
nantaisin klo 15.30-
16.30 Laaksolahden 
hallissa 23.4. saak-
ka (ei 2.4., 30.4.). Tal-
vikauden futsal-harjoitukset pide-
tään keskiviikkoisin klo 17-18 ke 
25.4. saakka Storängens skolan sa-
lissa (Rehtorinkuja 4).
 Ulkopelikausi alkaa tou-
kokuussa! Futista pelataan ulko-
na 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 pää-
asiana on hauskanpito. Kaikki kiin-
nostuneet taidoista riippumatta 
mukaan pelaamaan! Tiedustelut 
Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hatha-
joogaa maanantaisin klo 17-18 Lag-
stad skolan salissa 23.4. saakka (ei 
2.4.). Perjantaisin joogataan klo 13-
14.15 ESKOn studiossa (Pappilantie 
2) 11.5. saakka.
 Ilmoittauduthan perjantain 
joogaryhmään ennakkoon soitta-
malla Pirjolle p. 050 310 7980. Maa-
nantain joogaan ei tarvitse ilmoit-
tautua. Joogaamista varten pue 
yllesi mukavat ja joustavat vaatteet, 
ja ota mukaan oma pyyhe tai ohut 
viltti. Muistathan olla syömättä ja 
juomatta puoli tuntia ennen ja jäl-
keen joogan.

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään ker-
ran kuussa tiistaisin klo 14 Tapiolan 
keilahallissa. Keväällä 2018 keila-
taan  vielä 10.4. ja 8.5. Ilmoittaudut-
han kunkin kuukauden keilaukseen 
erikseen soittamalla p. 09-863 2031 
tai kirjoittamalla nimesi ilmoitustau-
lun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 
Koulumestarin koulun salissa 24.4. 
saakka sekä torstaisin klo 20.30-
21.30 Omnian ammattiopiston sa-
lissa 24.5.2018 saakka (ei to 19.4). 
Mukaan sählytreeneihin tarvitset 
sisäkengät ja rennot vaatteet. Pe-
laaminen on maksutonta. Niin mai-
lan kuin pallonkin saat tarvittaessa 
lainaksi.
 Tiedoksi: Vantaan Hyvät 
Tuulet ry pelaa sählyä perjantai-
sin Rajatorpan väestönsuojassa 
klo 14-15 ja emyläiset ovat terve-
tulleita mukaan. Sählyporukan ko-
koontuminen viimeistään klo 13.45 
väestönsuojan edessä, omavastuu-
maksu 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 24.4. saakka. Mukaan 
tarvitset sisäkengät tai sukat sekä 
rennot vaatteet. Vetäjänä Ilona. Il-
moittauduthan mukaan etukäteen 
Pirjolle p. 050 310 7980.

Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun salis-
sa 2.5.2018 saakka. Olet tervetullut 
mukaan, mailan ja pallon saat tarvit-
taessa lainaksi. 

Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia torstaisin klo 
16-17 Keski-Espoon uimahallissa 
ajalla 31.5.2018 saakka (ei ryhmää 
torstaina 10.5.) Ilmoittaudu mukaan 
soittamalla Virpille p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten kaikille avoin kuntosali-
vuoro on perjantaisin klo 16-17 Kan-
nusillanmäen väestönsuojan kunto-
salissa 25.5. saakka. Mukaan tarvitset 
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyh-
keen ja peseytymistarvikkeet. Tarvit-
taessa saat hieman opastusta laittei-
den kanssa, joten rohkeasti mukaan!
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Tukea ryhmästä

Tukiryhmä ahdistuneille
Tervetuloa mukaan tukiryhmään 
keskustelemaan, ja jakamaan sel-
viytymiskeinoja ahdistukseen. Ryh-
mä kokoontuu parillisten viikkojen 
torstaisin klo 18-19.30 Villa Aptee-
kin yläkerrassa (Pappilantie 5). Ke-
väällä ryhmä kokoontuu tänä ke-
väänä vielä 5.4. ja 19.4. Ryhmässä 
on mukana vertaisohjaaja Monika 
ja psykoterapiaopiskelija Sari. Ryh-
mä toimii avoimella periaatteella ja 
ryhmän osallistujilta edellytetään 
luottamuksellisuutta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastaville 
kokoontuu parillisten viikkojen tiis-
taisin klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa 29.5. saakka (ei 1.5.) Ryh-
mä perustuu vertaistukeen ja toimii 
avoimella periaatteella. Osallistujilta 
edellytetään luottamuksellisuutta.
Meren ja taivaan välillä - diakonin 
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden 
seurakunnan diakonin ohjauksella 
parittomien viikkojen torstaisin klo 
14-15.30 Meriemyn sinisessä huo-
neessa. Tervetuloa!

Kulttuuria ja 
harrastuksia

Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 13.30-15 ma 18.5. 
saakka (ei 2.4., ei 30.4.) ESKOn stu-
diossa (Pappilantie 2). Ryhmässä 
harjoitellaan ilmaisutaitoa ja näyt-
telemistä 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 Ap-
teekissa (Pappilantie 5) 21.5.2018 
saakka. Tervetuloa mukaan.

Kuvataidetta
Sielun mai-
semien maa-
larit ko-
koontuvat 
maanantai-
sin klo 17-19 
Lilla Karyl-
lissa 21.5. saakka (Huom! Pääsiäis-
maanantaina 2.4. pidetään ryhmä, 
mutta vappuaattona 30.4. ei.) Ilon 
maalarit kokoontuvat tiistaisin klo 
16.30-18.30 Meriemyssä 22.5. saak-
ka (vappupäivänä 1.5. pidetään ryh-
mä!) Kuvataideryhmät ovat kaikil-
le avoimia, ja mukaan sopivat niin 
aloittelijat ja kokeilijat kuin konka-
ritkin. Löydetään yhdessä värien ja 
kuvataiteen ilo! Ryhmiä ohjaa kuva-
taiteilija Olavi F. ja erityisesti Merie-
myn ryhmään mahtuu hyvin lisää 
osallistujia, joten tule!

Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustu-
maan p. 050 310 7981. Tapaamiset 
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa 
tai Villa Apteekissa. 5.4. Välipalojen 
valmistusta, 12.4. Itsetuntemuksen 
laiva, 19.4. Spiral-peli, 26.4. Keväi-
nen kävelyretki. Ryhmän tapaami-
nen klo 13.30 Lilla Karyllissa, josta 
lähdemme yhdessä naapuritaloon, 
Villa Apteekkiin. Yhteistyössä HUS/
HYKS psykiatria.

Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 10-12 (22.5. saakka, ei 1.5.) 
Tule mukaan!

Ruokaryhmä
Ryhmässä kokataan kerran kuussa 
torstaisin klo 17-19.30 hyvällä mei-
ningillä vaihtuvin teemoin, muka-
na Pia ja Arttu. To 26.4. Merimyssä 
ja 31.5. Lilla Karyllissa. Mukaan mah-
tuu noin 10 kokkaajaa, ilmoittaudut-
han mukaan kunkin kuukauden ker-
ralle erikseen kuukauden puoliväliin 
mennessä. Jos ilmoittautuneita on 
enemmän kuin mukaan mahtuu, 
vuorottelemme osallistujia. Ryh-
mästä lisätietoja antaa Arttu p. 050 
312 5193.

Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneessa perjantaisin klo 
13-14 musiikkipedagogi Sari J.:n oh-
jauksella 25.5.2018 saakka.

Levyraati
kokoontuu Meriemyssä vielä per-
jantaina 13.4. klo 14. Levyraadissa 
analysoidaan, muistellaan ja arvos-
tellaan soitettuja kappaleita. Voit 
halutessasi ottaa omaa musiikkia 
mukaan tai valita kappaleen Youtu-
besta. Mukana Tiina.

Musiikkiraati
Parillisten viikkojen keskiviikkoisin 
16.5.2018 saakka. Ryhmäkerroilla 
kuunnellaan musiikkia ja keskustel-
laan klo 12-13 Kylämajan luentosa-
lissa, minkä jälkeen lauletaan vie-
lä yhteislauluja klo 13-14 Kylämajan 
pianohuoneessa. Voit osallistua mo-
lempii tai vain toiseen. Ryhmää oh-
jaa Helena, tervetuloa!

Katso lisää seuraavalta sivulta!
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Ryhmätoiminta Emyssä 2/2

Kutsu-hankkeen ystäväryhmät

Kutsu-hankkeen ystäväryhmätoi-
minta on tarkoitettu yksinäisille 
tai sosiaalisesti eristäytyneille 
29-65-vuotiaille, jotka eivät vielä 
ole Emyn toiminnan piirissä, mut-
ta kaipaavat elämäänsä ihmisiä ja 
mielekästä tekemistä. Mikäli et 
ole vielä mukana, kuulut kohde-
ryhmään ja haluat mukaan, ota 
yhteyttä Virpiin p. 050 310 7981 
tai virpi.uusitalo(at)emy.fi.

•	 Matinkylän ystäväryhmä 
maanantaisin klo 14-15.30.

•	 Leppävaaran ystäväryhmä 
Raitin Pysäkillä parittomien 
viikkojen maanantaisin klo 
15-17.

•	 Kivenlahden ystäväryhmä 
Meriemyssä tiistaisin klo 13-
15.

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

Omaisille ja läheisille

Teemailta; tukea ja tietoa tors-
taina 19.4. klo 18-20 kohtaamis-
paikka Meriemy (Merenkäynti 3).

Vertaistukea; avoin keskuste-
luryhmä tiistaina 10.4. klo 17.30 
Eedi asumispalvelujen yläkerras-
sa (Kilonkallio 7).

Omaisten illanvietto tiistaina 
8.5. klo 17.30 Lilla Karyllissa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan 
kaikki psyykkisesti sairastunei-
den omaiset ja läheiset!

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

Nuorille aikuisille 

Emyssä on parhaillaan käynnis-
tymässä uusi kehittämishanke 
inspiraation, seuran ja toimin-
nan tarjoamiseksi espoolaisille 
18-32-vuotiaille nuorille aikuisil-
le. Kohderyhmänä ovat erityisesti 
yksinäiset tai sosiaalisesti eristäy-
tyneet nuoret aikuiset, joilla on 
omaa kokemusta mielenterveys- 
ja/tai päihdeongelmista, ja jotka 
kaipaavat sisältöä elämäänsä.

Ota yhteyttä ja tule mukaan!
Arttu Pöyhtäri p. 050 312 5193
arttu.poyhtari(at)emy.fi

Kuntosaliryhmä
Nuorille aikuisille suunnattu kun-
tosaliryhmä kokoontuu Leppä-
vaaran urheiluhallissa keskiviik-
koisin 30.5.2018 saakka. 050 312 
5193/Arttu.

Taideryhmä
Ryhmässä kuvataiteillaan mu-
kavassa seurassa joko teemojen 
mukaan tai vapaamuotoisesti. 
Ryhmä on suunnattu nuorille ai-
kuisille ja kokoontuu tiistaisin Es-
poon keskuksen me-talossa (Ter-
veyskuja 2 B) klo 16.30-18.30 aina 
29.5. saakka. Vetäjinä toimivat 
Titta ja Viljami. p. 050 310 7982/
Titta

Piirros: 
Hannele Kajanne
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Voimauttavaa valokuvausta Emyssä

Miten haluat tulla nähdyksi?

Voimauttava valokuvaus on sosiaalikas-
vattaja ja valokuvaaja Miina Savolaisen ke-
hittämä menetelmä, jossa keskiössä ei ole 
valokuvaamisen tekniikka ja valokuvaaja 
itse vaan henkilö, joka on kuvauksen koh-
teena. Kuvattava saa itse määritellä miten 
ja missä haluaa tulla kuvatuksi ja miten ha-
luaa tulla nähdyksi. Tavoitteena on uuden-
lainen katsomisen tapa: kuvattava oppii 
katsomaan itseään hellästi ja rakastavas-
ti omasta särkyneisyydestään huolimatta. 

Tule Lilla Karylliin 25.4. klo 16.30 kuule-
maan lisää menetelmästä ja suunnitte-
lemaan, miten lähdemme toteuttamaan 
menetelmää Emyssä.

Voimauttavan valokuvauksen työpajaa vetää Anita Järvisalo, joka on itse käynyt menetelmään liittyvän koulutuksen.

Luottamus

Pystynkö tähän,
epäilyni herää
Ollakseni levollinen,
pitäisi uskoa kerää
Onko arvoinen vai
saanko pettyä jälleen
Epäluulo syö voimani,
olisi nähtävä sisälleen

Tunne on syvin,
voi käydä huonosti
tai voi käydä hyvin
Pohdinko harhaan,
vaatia en voi enempää,
tekee vain oman parhaan

Harva sentään pahaa 
tahtoo tuottaa
Rohkeutta vaatii, 
että voi luottaa
Menevän siis parhain päin
Ilman ei ole mitään,
katson peilistä itseäin. 

Ari MikkolaPiirros: Tuula R.
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Seurataan kevään merkkejä

hiirenkorva  [  ]
kiuru   [  ]
kottarainen  [  ]
kalatiira  [  ]
krookus  [  ]
leskenlehti  [  ]
sinivuokko  [  ]
valkovuokko  [  ]
voikukka  [  ]
kielo   [  ]
serpentiini  [  ]
ilmapallo  [  ]
pääsiäisnoita  [  ]
aprillipila  [  ]
pihapelit  [  ]
yöpakkanen  [  ]
lyhythihainen  [  ]
kevätsiivous  [  ]
sammakko  [  ]
korvasieni  [  ]
kimalainen  [  ]
perhonen  [  ]

Sinustako savuttomuuteen kannustaja?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri etsii tupakasta eroon päässeitä ja siihen motivoituneita vertaistukihenki-
löiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Lopettamisen tukihenkilö tuo vertaistuen mielenterveys- ja päihdekun-
toutujien vieroituspalveluihin. Olisitko se sinä? 

Koulutus järjestetään 7.5.2018 klo 9-15 Meilahden psykiatriakeskuksen tiloissa. Koulutus on suunnattu tupakasta 
eroon päässeille ja siihen motivoituneille henkilöille Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Koulutus 
järjestetään yhteiskoulutuksena ammattihenkilöille ja koutsina toimimisesta kiinnostuneille yhteistyössä sairaan-
hoitopiirin kanssa. Koulutuksessa käsitellään yhteistyöhön liittyviä asioita, kuten toimijoiden oikeuksia ja velvolli-
suuksia sekä salassapitoon ja palkkioon liittyviä asioita. Koulutus tarjoaa koutsille tietotaitoa ja valmiuksia tarjota 
tukea irti tupakkariippuvuudesta. Koulutus tarjoaa edellytykset korvaukseen perustuvaan tukihenkilötoimintaan, 
joka pohjautuu yhteistyöhön mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitohenkilökunnan kanssa. Osallistujille tarjo-
taan lounas.

Osallistujalla tulee olla omakohtainen kokemus tupakoinnin lopettamisesta ja halu kehittää tupakkavieroituspal-
veluita sekä työskennellä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden tupakoinnin lopettamisen tukihenkilönä. Savutto-
muuskoutsi voi tarjota vertaistukea osasto- ja avohoidossa olevalle hoidon alkuvaiheesta alkaen. Koutsina toimi-
minen edellyttää riittävän pitkälle edennyttä kuntoutumista, kykyä katsoa omia kokemuksia moninäkökulmaisesti 
sekä käyttää niitä koutsaamisen työvälineenä. Ilmoittautumiset 30.4.2018 mennessä internetissä:
tinyurl.com/y7km27ef  Lisätietoja: Laura Heimonen, p. 050 413 9271 tai laura.heimonen(at)mtkl.fi

Tule mukaan linturetkelle 
Suomenojalle toukokuussa 

pe 4.5.! Yhteislähtö 
Meriemystä klo 13
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Kulttuuri kuuluu kaikille. Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa hankkia lippuja esimerkiksi museoon, teatteriin tai konsert-
tiin. Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festi-
vaaleille, teatteriin tai konsertteihin. Kaikukortti on henkilökohtainen eikä se maksa mitään. Kaikukortti on voimassa 
vuoden ajan kortin saamispäivästä lukien. Kaikukortin voi saada 16-vuotta täyttänyt henkilö, joka joutuu elämään 
niin tiukassa taloudessa, ettei kulttuuripalvelujen käyttö olisi muutoin mahdollista. Lisäksi pitää olla jonkin taustat-
ahon, kuten Emyn tai Espoon kaupungin aikuissosiaalityön, asiakkaana tai toiminnassa mukana toiminnassa. Kaikki 
taustatoimijat voi tarkistaa netistä www.espoo.fi/kaikukortti.

Kaikukorttia voi osallistua tänä vuonna käyttää muidenkin Kaikukortissa mukana olevien paikkakuntien kulttuuri-
tarjontaa (ainakin Kainuun maakunnassa, Lappeenrannassa ja Karkkilassa). Kaikukortilla voi nykyään osallistua kult-
tuuritoimintaan myös omien lastenlasten kanssa, kun ennen kortin piiriin kuuluivat vain omat lapset (alle 16-vuot-
ta). Viime vuonna kokeiluhenkisesti mukana olleet Kansallisgallerian museot ovat nykyään pysyvästi mukana 
verkostossa.

Kaikukorttiverkostossa mukana olevat espoolaiset kulttuuritoimijat
Espoon kulttuurikeskus
Karatalo
Taidekeskus Pikku-Aurora
Sellosali
Vindängen
Gallen-Kallelan Museo
Helinä Rautavaaran museo
Näyttelykeskus WeeGee
KannuKino
KinoTapiola
April Jazz
Espoo Ciné
JuuriJuhla–RotFest
Urkuyö ja Aaria
Tanssiteatteri Glims & Gloms
Unga Teatern

Uutisia Kaikukortista

VocalEspoo
PianoEspoo
Esbo Arbis 
Espoon työväenopisto
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
KAMU – Espoon kaupunginmuseo
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
Suomen Kellomuseo
Talomuseo Glims
Suomen luontokeskus Haltia 
Ateneumin taidemuseo
Kiasma
Sinebrychoffin taidemuseo
Tapiola Sinfonietta
Tapiolan kuoro
Espoon Kaupunginteatteri
Teatteri Hevosenkenkä

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa 
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilö-
kohtainen 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.�  p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.�  p. 050 310 7981.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa

Ruokajakoa ja apua arkeen

Espoon Ankkuri
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 päihde-

ongelmista kärsiville täysi-ikäisille, tarjolla myös 

ryhmätoimintaa. 

Manna-Apu ry
Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),
 p. 040 040 1114
•	 elintarvikkeita jaossa ti ja to klo 10 sekä pe klo 11.30.
•	 Kelakortti ja oma kassi mukaan.

Espoonlahden seurakunta
Espoonlahden kirkko (Kipparinkatu 8)
•	 Elintarvikejakelu ma-pe klo 9 Espoonlahden kirkko 

(Kipparinkatu 8), vuoronumerot arvotaan klo 8.40.

Hyvä Arki ry
Siltakuja 3 B
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 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. Aa-
mupalan tarjoilut vaihtuvat päivittäin. Aamupalan 

hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Raitin Pysäkki
Konstaapelinkatu 1
•	 Avoinna arkisin klo 10 -14
•	 Elintarvikejakelu tiistaisin ja perjantaisin klo 10, 

vuoronumeroiden jako klo 9.45.
•	 Kotiruokaa tarjolla edulliseen hintaan ke klo 12.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Äidit irti synnytysmasennuksesta 
Äiti, oletko väsynyt, uupunut, alavireinen tai kärsitkö synny-
tyksen jälkeisestä masennuksesta? Valtakunnallisen Äidit irti 
synnytysmasennuksesta Äimä ry:n vertaistukiryhmässä voit 
kohdata äitejä, joilla on sama elämäntilanne. Äimän vertais-
tukiryhmä kokoontuu Espoossa keskiviikkona ke 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.

Mieli maasta ry:n ryhmät
Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiistai-

sin klo 18. Tulethan ajoissa! Mukana Monika.
•	 Tapiolan kirkon ryhmä keskiviikkoisin klo 18, Lulu 

p. 040 757 3228.
•	 Tiedustelut Mieli Maasta ry:n toimistolta p. 050 

441 2112.

Suomen Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville. Ohjaajana toimii ver-
taisohjaaja, kokoontumiset kerran kuussa maanantai-
sin klo 14-16 ma 9.4. ja 7.5. Villa Apteekissa (Pappilantie 
5). Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel 
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertais-
tukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia 
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedus-
telut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI 
Järjestää vertaistoimintaa. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

Espoon Diakoniasäätiön Toimintakeskus Oodi 
Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa 
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille. 
Lisätietoja www.espoondiakoniasaatio.fi/palvelut/
toimintakeskus-oodi

Seurakunnan ryhmä Torstaiturinat parillisten 
viikkojen torstaisin klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla. 
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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€. 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€. Kevät-

kausi 16.1.-15.5.
•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 

4€. Kevätkausi alkaa 9.1.
•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyyn-

ti alkaa klo 12.45, 2,50€. Kevätkausi 9.1.-22.5. Leipä-
kahvila 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 €. Kevät-
kausi 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€. Kevätkau-
si 9.1.-29.5.

•	 Ajalla 1.-14.6. diakoniaruokailu Soukan kap-
pelilla tiistaisin klo 11 ja Espoonlahden kir-
kolla torstaisin klo 12. Sitten on kesätauko, 
minkä jälkeen toiminta jatkuu jälleen 13.8. alkaen. 

  Diakonia- ja kappelilounaat

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. Kokoa-
mme alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja yri-
tykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkai-
den toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa, 
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.

Katso kuukausiohjelma facebook-sivuilta: me-talo
Espoo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta

 Espoon me-talo

www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita 

sekä palveluhakuja.

www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistys-

ten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.

www.espoolaiset.fi
Tutustuttaa yhteisöihin ja yhdistyksiin, löydä tukea, te-

kemistä ja tapahtumia.

 Tietoa ja tukea verkosta  Apurahaa voi hakea Tukilinjalta

Tiesitkö, että Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henki-
löiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja aktii-
vista elämää. Apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidon-
naisia ja lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 5000 euron 
suuruisia. Henkilökohtaisia  apurahoja voivat hakea sekä 
fyysisesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt. 
Olennaista ei ole diagnoosi vaan lääkärin toteama pit-
käaikainen toimintakyvyn rajoite. Henkilökohtaisia apu-
rahoja voit hakea ympäri vuoden ja niitä myönnetään 
kymmeniä kuukausittain.

Lisätietoja www.tukilinja.fi
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Toimintakertomus 2017 on julkaistu

Emyn kevätkokous oli koolla lauantaina 24.3.2018 kohtaamispaikka Meriemyssä. Kokouksessa summattiin vuosi 
2017 ja hyväksyttiin Emyn toimintakertomus viime vuodesta. Toimintakertomus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Emyn kotisivuilla emy.fi. Toimintakertomuksessa kerrotaan, mitä kaikkea Emyssä vuonna 2017 ehdittiinkään tehdä, 
kuinka paljon oli osallistujia ja missä kaikessa oltiin mukana. Aktiivisen yhdistystoiminnan tärkein voimavara on ih-
misten halu toimia yhteiseksi hyväksi, joten kiitos panoksestasi!

Vuonna 2017 Emyssä
•	 Meriemy oli avoinna 309 päivänä
•	 Lilla Karyll oli avoinna 296 päivänä
•	 Emyn toiminnan piirissä oli 1500 eri henkilöä
•	 Ryhmätoiminta oli runsaampaa ja monipuolisempaa kuin koskaan aikaisemmin. Niin kevät kuin
       syyskaudellakin kokoontui lähes 40 erilaista ryhmää
•	 Leirejä järjestettiin 7 erilaista ja leiriosallistumisia oli 101 (eri henkilöitä 78)
•	 Kutsu-hankkeessa tavoitettiin ja tavattiin 313 yksinäistä tai eristäytynyttä
•	 Kaikukorttija jaettiin Emyn toimesta 138 kpl
•	 Kahviossa työskenteli 14 eri kahviomyyjää
•	 Puutarhapalstalla oli mukana 27 eri henkilöä
•	 Emy haki ja sai rahoituksen niin nuorten aikuisten hankkeelle kuin uuden kohtaamispaikan perustamisellekin.
•	 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, mikä tasoittaa yhdistyksen talouden aikaisemmasta alijäämäisestä.
•	 Tästä on hyvä yhdessä jatkaa!

Mitä ryhmiä toivot Emyyn kesäksi?
Mitä toimintaa sinä voisit vetää?

Tule vapaaehtoiseksi!

Tee aloitteesi kuukausikokoukselle!
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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 ennalta-
ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamisek-
si järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja 

matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tar-
peista. 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 yhdistyk-
sen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

Vuoden 2018 jäsenmaksulaskut tulevat jäsenille erillisenä postina lähiaikana.

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 kaj.jarvisalo(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Tiina Pajula   p. 050 310 7987 tiina.pajula(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja  Pirjo Heikkinen  p. 050 310 7980 pirjo.heikkinen(at)emy.fi
Toiminnanohjaaja Virpi Uusitalo  p. 050 310 7981 virpi.uusitalo(at)emy.fi
Ohjaaja  Arttu Pöyhtäri  p. 050 312 5193 arttu.poyhtari(at)emy.fi
Ohjaaja  Titta Huuskonen p. 050 310 7982 titta.huuskonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Eeva Leinonen  p. 050 310 7984 eeva.leinonen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä  Minna Kettunen p. 050 310 7983 minna.kettunen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Nina Matikainen p. 050 312 5192 nina.matikainen(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Tiia Hachad  p. 050 310 7986 tiia.hachad(at)emy.fi
Järjestötyöntekijä Jouni Laakkonen

         vaihda (at)>@

Yhdistys ja yhteystiedot
Emyyn et tarvitse 

lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimin-

taan!

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