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Hyvää joulukuuta sinulle! Mitä mukavaa sinun elä-
määsi on tullut tänä vuonna? Entä mitä toiveita tai suun-
nitelmia sinulla on tulevalle vuodelle? Oma vuoteni 
tuntui kuluneen nopeasti, vaikka monenmoista se tar-
josikin. Tulevana vuonna aion keskittyä yhä enemmän 
sellaisiin asioihin, mitkä koen tärkeiksi. Emyn vuosi si-
sälsi ennätysmäärän ryhmätoimintaa ja paljon niin uu-
sia kuin tuttujakin kasvoja. Yhdistykselle valittiin viime 
kuussa uusi hallitus. Onnitellut luottamustehtäviin vali-
tuille ja toiselle hallituskaudelle jatkaville! Emyn hallitus 
vuonna 2018 on Tomi Ojala, Eeva Räty, Titta Huuskonen, 
Hanna Hed, Mika Ikkala, Jouni Karjalainen, Tiina Eronen, 
Timo Lounio ja Janne Ruuhela.

Joulukuun alussa STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus julkaisee jakoehdotuksensa. Ihan 
pian siis selviää, saimmeko Emylle lisärahoitusta, jota 
olemme hiki hatussa hakeneet. Avustusehdotus julkais-
taan joulukuun alussa internetsivulla avustukset.stea.fi. 

Joulun aika Emyssä on yhdessä oloa ja juhlia, perin-
teisen joululounaan valmisteluja talkoovoimin sekä rau-
hoittumista ja ryhmien joulutaukoja. Olet lämpimästi 
tervetullut mukaan; pikkujouluihin, joululounaalle, uu-
denvuoden juhliin ja muihin tässä lehdessä esiteltyihin 
rientoihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että juhlat eivät 
synny itsestään, vaan jokaisen panos ja yhdessä tekemi-
nen on tärkeää. Tehdään Emyn joulukuusta yhteinen ja 
oman näköinen, tule vapaaehtoiseksi ottamalla yhteyt-
tä joko minuun tai Virpiin.

Tämän tiedotteen liitteenä saat luettavaksesi paino-
tuoreen Avomielin-lehden. Lehti on Pääkaupunkiseudun 
mielenterveysyhdistysten yhdessä tekemä lehti, joka jul-
kaistaan vuotuisille Mielenterveysmessuille. Mukavia lu-

kuhetkiä! Tammikuussa 
tulet saamaan vielä li-
sää postia tiedotteen liit-
teenä. Vuoden vaihdut-
tua tulevat vuoden 2018 
jäsenmaksulaskut (23€ 
tai kannatusjäsen 100€) 
maksettaviksi ja tammi-
kuussa julkaistaan nyt 
vielä tekeillä oleva kevät-
kauden ryhmäkalenteri.
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Palaute: tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987
Julkaisija: Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry
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EMY ry, Pappilantie 7, 02770 Espoo 
espoonmielenterveys(at)emy.fi. EMY-tiedote
julkaistaan internetosoitteessa www.emy.fi
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Vastaava toimittaja: Tiina Pajula
Painopaikka: Picaset Oy, Helsinki
Tilaushinta: Emy ry:n jäsenmaksu, 23 / kalenterivuosi. 
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Aineisto: Materiaali tulee toimittaa edeltävän kuukau-
den puoliväliin mennessä sähköpostitse tiina.pajula(at)
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sesti tuomalla.

Kansikuva: Mika P.

Emyn kuulumisia

1.12. Järjestökadun pikkujoulut

3.12. Emyn pikkujoulut me-talossa

6.12. Suomi täyttää 100-vuotta &
Lilla Karyll on avoinna 12-16

7.12. Kulttuurin ystävät kokoontuu, tu-
le mukaan Villa Apteekkiin klo 15!

8.12. Joululaululevyraati Meriemyssä &
Glögitarjoilut Terassikahviossa

12.12. Tapiolaan keilaamaan, muista 
ilmoittautua!

15.12. Emyläisten joululounas Lilla 
Karyllissa

20.12. Kirjastotunti Meriemyssä klo 13

29.12. Uutta vuotta juhlitaan Lilla 
Karyllissa

Tiina :)
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Ajankohtaisia

Kuukausikokous

Emyn kuukausikokous pidetään Merie-
myssä lauantaina 9.12. klo 14. Kokoukses-
sa suunnitellaan Emyn toimintaa ja käy-
dään läpi kokoukselle tehtyjä aloitteita. 
Kokous on kaikille avoin, joten tervetuloa!

Luontoiltapäivä
Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 19.12. 
klo 14-16. Katsotaan luontokuvia ja kes-
kustellaan luonnossa liikkumisesta. Voit 
ottaa mukaan myös omia valokuvia. 
Teemme retken Haltian luontolauantai-
hin 2.12., ilmoittaudu Lilla Karyllin tai Me-
riemyn ilmoitustaulun listalle etukäteen. 
Tervetuloa!

Pikkujouluja
Järjestökadun pikkujoulut
Pappilantien toimijoiden yhteiset, kaikille 
avoimet, pikkujoulut järjestetään pe 1.12. 
klo 12-14 Villa Apteekissa (Pappilantie 5). 
Tarjolla on joulupuuroa, musiikkia ja jou-
lupukki. Tervetuloa!

Emyn pikkujoulut
Koko Emyn pikkujoulut järjestetään Me-
talossa (Terveyskuja 2 B) sunnuntaina 
3.12. klo 12-15. Ohjelmassa on emyläisten 
esityksiä, jouluista syötävää ja mukavaa 
yhdessäoloa. Tuo mukanasi noin 2€ arvoi-
nen joulupaketti. Tervetuloa!

Tule avuksi
Joululounas valmistetaan talkoovoimin, 
joten tulethan auttamaan Lilla Karyllin 
talkoisiin 11.12.-14.12. Vapaaehtoisia kai-
vataan myös perjantaille auttamaan lou-
naan tarjoiluissa ja järjestelyissä. Lisätieto-
ja Pirjolta p. 050 310 7980.

Joulukuun juttuja

Joulukuun ajan on Lilla Karyllin pihan 
maakellarissa jouluseimi kaikkien ihailtavis-
sa ja jouluvalot koristavat pihapiiriä.
Tule katsomaan!

Itsenäisyyspäivänä ke 6.12. Lilla Karyll on 
avoinna 12-16.

Emyn Joululounas tarjotaan Lilla Karyllis-
sa perjantaina 15.12. Kattaukset klo 12.30 ja 
klo 14. Ilmoittautumiset ennakkoon Emyn 
kohtaamispaikkojen ilmoitustaulujen lis-
toille, tervetuloa!

Jouluaattoa vietetään Meriemyssä 24.12. 
klo 11.30-15. Ilmoittauduthan mukaan 
ajoissa. Tiedustelut Tiina p. 050 310 7987..

Suomen Punainen Risti järjestää Tapanin-
päivän kahvilan 26.12. klo 13-16 Villa Ap-
teekissa (Pappilantie 5), tervetuloa!

Joulupyhinä Emyn kohtaamispaikat 
ovat avoinna, jos vapaaehtoisia riittää 
(tiedon saat netistä, ilmoitustaululta tai 
soittamalla).

Välipäivinä ja kaikkina joulukuun arki-
päivinä Emyn kohtaamispaikat Lilla Ka-
ryll ja Meriemy ovat avoinna tavalliseen 
tapaan klo 9-16.30 ja talkoita järjestetään 
normaalisti.

Uudenvuoden juhlat järjestetään Lilla Ka-
ryllissa pe 29.12. klo 12-15. Tarjolla muka-
vaa yhdessäoloa, herkkuja ja tinan valua.
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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!

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 naut-
timaan kupillinen kahvia, lukemaan päivän lehti tai vaik-
ka surffaamaan netissä tai tapaamaan toisia. Ovessa on 
koodilukko, joten koputathan rohkeasti, niin avaam-
me sinulle oven. Meriemyssä on myös omapelukone. 
Tervetuloa!

Tietokoneen käytön ohjausta on nyt tarjolla 
Meriemyssä! Varaa oma aikasi puhelimitse Tiinan 
kautta p. 0503107987.

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.

Psykoterapiaopiskelijat Emyssä
Emyn kautta voi hakeutua luottamuksellisiin keskuste-
luihin psykoterapiaopiskelijoiden kanssa. Tiedustelut 
Tiinalta p. 050 310 7987.

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



5

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
•	 suljettu 6.12.
•	 joulutauko (sujettu) 15.12. klo 16 aina 8.1. klo 9 

saakka

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.

Lisätietoja 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.

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!

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.

Terassikahviossa glögitarjoilu pe 8.12.2017 klo 10-14, tervetuloa!

Terassikahvio on suljettu ke 6.12. sekä ma 25. - ti 26.12.2017.
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Joulun aikaan Emyn ryhmät ovat tauolla. Ryhmien kevätkausi käynnistyy tammikuun al-
kupuolella. Tammikuun Emy-tiedotteessa esitellään kevään ryhmätarjonta ja tiedotteen 
liitteenä saat Emyn kevään 2018 ryhmäkalenterin. 

Ryhmätoiminta Emyssä

Liikuntaa 

Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee maanantai-
sin Laaksolahden hallissa klo 15-16 
vielä 18.12. saakka. Kevätkausi al-
kaa 8.1. Keskiviikkoisin pidettävät 
futsal-harjoitukset jatkuvat jälleen 
tammikuussa 10.1. (klo 17-18 Sto-
rängens skolan salissa, Rehtorinku-
ja 4). Pelaaminen on maksutonta ja 
pääasiana on hauskanpito. Kaikki 
kiinnostuneet taidoista riippumat-
ta mukaan pelaamaan! Tiedustelut 
Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.

Jooga
Maanantain jooga on joulukuun 
ajan tauolla ja perjantain jooga jat-
kuu 15.12. saakka klo 13-14.15 ES-
KOn salissa (Pappilantie 2). Ilmoit-
tauduthan mukaan perjantain 
joogaryhmää varten Pirjolle p. 050 
310 7980. Joogaa varten pue yllesi 
mukavat ja joustavat vaatteet ja ota 
mukaan oma pyyhe tai ohut vilt-
ti. Muistathan olla syömättä ja juo-
matta puoli tuntia ennen ja jälkeen 
joogan.

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään 
kerran kuussa Tapiolan keilahal-
lissa klo 14, joulukuussa 12.12. Il-
moittauduthan keilaukseen kunkin 
kuukauden alussa soittamalla Me-
riemyn puhelimeen p. 09-863 2031 
tai kirjoittamalla nimesi ilmoitus-
taulun listalle.

Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18 
Koulumestarin koulun salissa jälleen 
tammikuussa. Torstain sählytreenit 
joulukuussa vielä to 14.12. klo 20.30-
21.30 Omnian ammattiopiston salis-
sa. Mukaan sählytreeneihin tarvitset 
sisäkengät ja rennot vaatteet. Pelaa-
minen on maksutonta ja niin mai-
lan kuin pallonkin saat tarvittaessa 
lainaksi.

Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten 
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad 
skolan salissa jälleen tammikuussa. 
Mukaan tarvitset sisäkengät tai su-
kat sekä rennot vaatteet. Vetäjänä 
Heta. Ilmoittauduthan mukaan etu-
käteen Pirjolle p. 050 310 7980.

Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin 
klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa
jälleen tammikuussa. Mailan ja pal-
lon saat tarvittaessa lainaksi. Vetäjä-
nä toimii Anssi.

Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia mukavassa 
seurassa torstaisin klo 16-17 Keski-
Espoon uimahallissa vielä to 7.12. Il-
moittauduthan kuitenkin mukaan 
ennakkoon p. 050 310 7981.

Emyn kuntosalivuoro
Emyn kaikille avoin kuntosalivuoro 
on joka perjantai klo 16-17 Kannu-
sillanmäen väestönsuojan kuntosa-
lissa 15.12. saakka. Mukaan tarvitset 
sisäkengät, rennot vaatteet, pyyh-
keen ja peseytymistarvikkeet. Tar-
vittaessa saat opastusta laitteiden 
kanssa, joten rohkeasti mukaan! 

Vertaistukea ja keskusteluapua
Tukiryhmä ahdistuneille
Ryhmä kokoontuu vielä maanantai-
na 4.12. klo 18-19.30 Villa Apteekis-
sa (Pappilantie 5). Ryhmän vetäjinä 
toimivat psykoterapiaopiskelija Tii-
na sekä vertaisohjaaja Monika. Ryh-
mä toimii avoimella periaatteella ja 
ryhmän osallistujilta vaaditaan luot-
tamuksellisuutta. Tervetuloa!

Valonpisarat - OCD tukiryhmä
Tukiryhmä pakko-oireisesta häiriös-
tä kärsivien tueksi päättyi marras-
kuussa. Kevään jatkosta ei ole vielä 
varmuutta.

Keskusteluryhmä kaksisuuntais-
ta mielialahäiriötä sairastavil-
le kokoontuu joulukuussa kerran, ti 
12.12. klo 18-19.30 Lilla Karyllin olo-
huoneessa. Ryhmä toimii avoimella 
periaatteella ja ryhmän osallistujilta 
vaaditaan luottamuksellisuutta.

Meren ja taivaan välillä - diakonin 
ohjaama keskusteluryhmä
Ryhmä kokoontuu Espoonlahden 
seurakunnan diakonin Marja-Lii-
sa Kiiskin ohjauksella parittomi-
en viikkojen torstaisin klo 14-15.30 
Meriemyn sinisessä huoneessa. 
Tervetuloa!

Omaisille ja läheisille
Omaisten teemaillat jatkuvat Merie-
myssä jälleen ensi vuonna uusin tee-
moin: to 25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4. klo 
18-20.
 Espoon Kilossa kokoontuu 
omaisille suunnattu vertaisryhmä 
kerran kuukaudessa, ti 12.12. klo 
17.30–19 (Eedi, Kilonkallio 7, 4. krs).
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Kulttuuria ja harrastuksia
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu jäl-
leen tammikuussa maanantaisin 
klo 13.30-15 ESKOn salissa (Pappi-
lantie 2). Ryhmässä harjoitellaan il-
maisutaitoa ja näyttelemistä teat-
terikoulun opettajan ohjauksessa. 
Ilmoittaudu mukaan ryhmään Pir-
jon 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) joulukuussa 
4.12. Tervetuloa mukaan.

Kuvataideryhmät
Sielun maisemien maalarit kokoon-
tuvat maanantaisin klo 17-19 Lilla 
Karyllissa (11.12. saakka) ja Ilon maa-
larit kokoontuvat tiistaisin klo 16.30-
18.30 Meriemyssä (12.12. saakka). 
Kuvataideryhmät ovat kaikille avoi-
mia ja mukaan sopii niin aloittelijat 
ja kokeilijat kuin konkaritkin. Löyde-
tään yhdessä värien ja kuvataiteen 
ilo. Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi 
F. ja erityisesti Meriemyn ryhmä kai-
paa lisää osallistujia, joten tule!

Kirjastotunnit
Kirjastotunteja pidetään Merie-
myssä kerran kuussa keskiviikkona, 
20.12. klo 13-14. Kirjastotunneilla 
paikalla on Helmet-kirjaston työnte-
kijä. Tule mukaan, kahvitarjoilu!

Dekkariryhmä
Dekkariryhmässä luetaan dekkarei-
ta yhdessä, pohditaan juonikuvioita 
ja jutellaan aiheesta. Tervetuloa mu-
kaan! Ryhmä kokoontuu parillisten 
viikkojen keskiviikkoisin Leppävaa-
rassa Sellon kirjastossa kokoustila 
Mauri 6.9.-20.12. klo 13-15. Lisätie-
toja Arttu 050 312 5193.

Kulttuurin ystävät - käydään yh-
dessä kulttuurikohteissa
Käydään läpi tulevia kulttuuritapah-
tumia, etenkin Kaikukorttikohtei-
ta ja käydään yhdessä tapahtumis-
sa. Kokoontumiset Villa Apteekissa 
torstaina 7.12. klo 15-16.

Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiis-
taisin klo 11-13 ajalla 5.9.-12.12. Tu-
le mukaan! Vetäjänä Pasi.

Ruokaryhmä
on joulutauolla.

Bänditaitoryhmä
kokoontuu Lilla Karyllin yläkerran 
musiikkihuoneessa perjantaisin 
8.12. saakka klo 13-14 musiikkipe-
dagogi Sari J.:n ohjauksella.

Levyraati
kokoontuu joululaulujen merkeissä 
Meriemyssä perjantaina 8.12. klo 14. 
Levyraadissa analysoidaan, muistel-
laan ja arvostellaan soitettuja kap-
paleita. Voit halutessasi ottaa omaa 
musiikkia mukaan tai valita kappa-
leen Youtubesta. Mukana Tiina.

Musiikkiraati ja lauluryhmä
ovat joulutauoilla.

Tutustumisryhmä
Tutustumisryhmä pidetään torstai-
sin. Tapaaminen ryhmän aluksi aina 
klo 13.30 Lilla Karyllissa. Ryhmään 
toivotetaan tervetulleiksi kaik-
ki Emyyn tutustujat sekä jo pidem-
pään yhdistyksessä mukana olleet. 

Ryhmässä tutustutaan Emyyn ja toi-
siin ryhmäläisiin toiminnan merkeis-
sä. Yhteistyössä HYKS Jorvin alueen 
Psykiatria. Ilmoittauduthan mu-
kaan Virpille p. 050 310 7981. Jou-
lukuussa ryhmä kokoontuu kerran, 
to 7.12. klo 13.30, jolloin leivotaan 
piparkakkuja.

Ystäväryhmiä
Ystäväryhmiä järjestetään uusia ys-
täviä ja kavereita kaipaaville eri puo-
lilla Espoota Emyn Kutsu-hankkeen 
toimesta. Jos olet yksinäinen tai eris-
täytynyt 29-65-vuotias, etkä vielä 
ole mukana Emyn toiminnassa, otat-
han yhteyttä Virpi Uusitaloon p. 050 
310 7981. Leppävaaran ja Matinky-
län alueen ystäväryhmät kokoon-
tuvat maanantaisin. Espoon kes-
kuksen alueen ryhmät kokoontuvat 
maanantaisin ja keskiviikkoisin.

Nuorille aikuisille 
Emy järjestää kaksi ryhmää, jotka on 
suunnattu 18-32-vuotiaille. Nuor-
ten aikuisten taideryhmässä pääset 
kokeilemaan eri tekniikoita, taiteile-
maan ja pitämään hauskaa hyvällä 
porukalla. Kokoontumiset tiistaisin 
19.12. saakka klo 16.30-18.30 Me-ta-
lossa, Terveyskuja 2 B. Mukana Titta 
& Suvi. Nuorten aikuisten liikunta-
ryhmä jatkuu jälleen tammikuussa, 
katsothan tarkemmat tiedot tam-
mikuun Emy-tiedotteesta tai www.
emy.fi tammikuun alussa. Lisätieto-
ja Virpi 050 310 7981.

Kevään 2018
ryhmätarjonta julkaistaan 
tammikuun tiedotteessa!
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Kirjasto kotonasi, kirjasto mukanasi

Kirjaston e-palvelut alkavat muistut-
taa ilmaista irtokarkkihyllyä kulttuu-
rin nälkäisille ja vieläpä kotisohvalle 
kannettuna. Tiesitkö, että voit laina-
ta kirjoja, lukea lehtiä ja kuunnella 
musiikkia ja äänikirjoja käymättä ol-
lenkaan fyysisessä kirjastossa? Myös 
kielikurssit ja musiikin opiskelu ovat 
mahdollisia saavuttaa kotona hel-
met.fi:n kautta.
 
Helmet-kirjastojen kirjastokortin 
numero ja kirjastokorttiin liitetty ne-
linumeroinen pin-koodi mahdollis-
tavat kirjastoaineistojen käytön jopa 
täysin etänä, kun sinulla on käytös-
säsi laite, jolla pääset nettiin. 
 

E-kirjat ja e-lehdet

Helmetin e-kirjastossa, Ellibs ja 
Overdrive palveluissa voit lainata 
sähköisiä kirjoja suomeksi, ruotsik-
si, englanniksi ja venäjäksi. Lisäksi 
palveluissa on pieni kokoelma kir-
joja mm. arabiaksi, kiinaksi, saksak-
si, ranskaksi ja espanjaksi. Voit lu-
kea kirjan laitteeltasi ja laina-ajan 
jälkeen kirja palautuu automaatti-
sesti kirjastoon. Jos haluat lukea esi-
merkiksi suomeksi tai ruotsiksi, ko-
keile Ellibs-sovellusta tai jos haluat 
kattavan valikoiman englanninkie-
lisiä kirjoja, lataa sovelluskaupasta-
si Libby. 

Kirjasto tarjoaa käyttöösi 
myös tuhansia kansainvä-
lisiä sanoma- ja aikakaus-
lehtiä. Voit ladata ja lu-
kea lehtiä niin kotona kuin 
matkoillakin.
 
Katso lisätiedot e-kirjoihin, 
-lehtiin ja muihin e-kirjas-
ton palveluihin osoittees-
ta www.helmet.fi/ekirjasto.
 

Kirjasto on muutakin kuin
kirjoja ja lehtiä!

Kirjasto on myös ääntä.
 
Miltä tuntuisi kuunnella äänikirjaa 
omasta kännykästä? Kokeile: Mene 
kännykän selaimella https://www.
ellibslibrary.com/collection ja kir-
jaudu sisään Helmet-kirjaston käyt-
täjänä. Valitse äänikirja ja klikkaa 
kuuntele.
 
Entäpä miltä kuulostaisi kuunnel-
la esimerkiksi Benedict Cumberbat-
chia ja Ian McKelleniä esittämässä 
William Shakespearen The Tempest 
-teoksen kuunnelmaversiota? Naxos 
Spoken Wordin äänikirjoja ja kuun-
nelmia voit kuunnella tietokoneella, 
tabletilla tai älypuhelimella. 
 
Klassista musiikkia löydät Naxos Mu-
sic Library -palvelun kautta. Klassi-

sen lisäksi tarjol-
la on jonkin verran 
kansanmusiikk ia 
sekä vanhempaa 
bluesia ja jazzmu-
siikkia. Valikoima 
kasvaa jatkuvasti.
 
Ja jos videot kiin-
nostavat, niin klas-
sisen musiikin 
taltiointeja, do-
kumentteja ja 

näytelmiä löydät Naxos Video Libra-
ryssa. Löydät palvelusta muun mu-
assa oopperaa, balettia ja konsertte-
ja. Taltiointeja on myös mm. jazzin ja 
maailmanmusiikin ystäville.
 
Jos kiinnostuit, mutta kortti tai pin-
koodi on hukassa, asioi lähimmässä 
kirjastossa henkilöllisyystodistuksen 
kanssa. Sitten vaan karkkihyllylle va-
litsemaan www.helmet.fi/ekirjasto.
 

Lähteet

www.helmet.fi/ekirjasto
Tarkista ajantasainen tieto kirjaston 
sivuilta. Mobiilipalvelut ladattavissa 
Android ja iOS-laitteille.

Muistathan!

Oppia älylaitteiden käyttämiseen 
saat Terolta Meriemystä, varaa aika-
si Emyn toiminnanohjaajan Tiinan 
kautta p. 050 310 7987.

Meriemyn kirjastotunneilla paneu-
dutaan sekä näihin että muihin 
kiinnostaviin uusiin ja vanhoihin 
juttuihin kerran kuussa, joulukuus-
sa keskiviikkona 20.12. klo 13-14, 
tervetuloa!
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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.

Terveisiä Emyn syysleiriltä!

saimme kuulla kivoja live-musiikki 
esityksiä. Paistoimme myös makka-
roita takan ääressä. Vapaamuotoisia 
rentoja keskusteluja käytiin myös il-
taisin takkatulen loimutessa.

Asioita, joista Emyn leiriläiset piti-
vät tällä leirillä olivat: hyvä fiilis, lei-
rihuumori, meri, rauhallinen ym-
päristö, yhteishenki, vierailijat, 
yhdessäolo, "saa olla oma itsensä", 
sauna, musiikki, ruoka, toisen kuun-
telu ja niin edelleen. Suosittelen 
Emyn leiritoimintaa kaikille vanhoil-
le ja uusillekin.

Toivoo, Satu leiriläinen

Seuraava Emyn leiri pidetään
Hilassa 12.-16.2.2018. 

Leirillä järjestettiin joka päivä erilais-
ta leiriohjelmaa, jota oli vetämäs-
sä joku Emyn työntekijöistä. Muka-
na oli myös vierailevia opiskelijoita. 
Pelasimme muun muassa frisbee-
golfia ulkona aurinkoisessa sääs-
sä. Lisäksi oli musavisa, kävelylenkki 
Linlon saareen, Huhupuheita-pelin 
pelaamista, pantomiimia ja kevyttä 
jumppaa. Osallistuminen niihin oli 
vapaaehtoista.

Vapaalla ajalla ruokailujen välissä 
leiriläisillä oli mahdollisuus lepäil-
lä omissa huoneissaan, kuljeskel-
la omin päin luonnossa, tehdä kä-
sitöitä tai istuskella rupattelemassa 
muiden leiriläisten kanssa. Iltaisin 

Kirjoitan tässä teille Emyn syyslei-
ristä, joka järjestettiin Hilan leirikes-
kuksessa 6.11.-10.11.2017. Lähdim-
me leirille Lilla Karyllista maanantai 
aamuna ja ajoimme tilausbussilla 
leirikeskukseen. Meitä oli mukana 
16 leiriläistä ja vetäjinä Tomi, Tiina ja 
Minna. Tällä kertaa ei ollut mukana 
uusia leiriläisiä.

Velskolan leirikeskus, jossa olem-
me perinteisesti leireilleet, oli men-
nyt remonttiin. Siispä suuntasimme 
tällä kertaa Kirkkonummen Hi-
laan, joka sijaitsee luonnon kauniil-
la paikalla meren rannan tuntumas-
sa. Leirikeskus oli mielestäni kiva ja 
moderni. Ruokalarakennus sijaitsi 
erillisessä rakennuksessa kuin ma-
joitustilat. Huonejärjestelyt olivat 
ihan toimivat ja wc- ja suihkutiloja 
oli riittävästi. Isoon saliin, leirin "olo-
huoneeseen" järjestelimme sohva-
ryhmän vähän eri tavalla kuin se oli 
ja saimme hieman olohuonemai-
semman tunnelman sinne.
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Viisi vuotta on kulunut. Täällä olemme. Todellisuus vaih-
toi paikkaamme. Kivenlahden kaupunkimiljöö jäi ja tu-
limme tänne. Nyt osoitteemme kuuluu Someron paikal-
liskaupunkiin. Tämä on maaseutua ja kerron nykyisen 
sitoutuamme.

 Minulla oli pienoinen perintö ja myimme Kiven-
lahden asunnon. Rahahan ratkaisi. Löytymästä vajaa. 
Kiersimme katsomasta. Mitään toivomaamme ei löyty-
nyt. Haave oli ilmassa.   Ikäkysymys. Viisikymmentävii-
si ohittui ja kuusikymmentä pilkotti jo edessä. Olimme 
valmiita muuttamaan  uusiin osoitteisiin. Jopa uudelle 
paikkakunnalle. Molempien eläköityneisyys antoi meil-
le mahdollisuuden.

 Sitten tulimme sattumoisin Somerolle. Ja tääl-
lä tämä maatila. Jo heti omamme. Vanha tila, isot puut, 
pensaat, omenapuut. Iso päätalo ja kuusi piharaken-
nusta. Mikä unelma. Halleihin saattoimme keräämäm-
me elämisen, uuttakin hankkien. Pientilallamme on na-
vetta ja pihamaja.

 Metsää ja pelto naapureissa. Meillä ei ole maan-
viljelystä eikä hedelmiä. Elämme rauhallista nykyelä-
mämme elämää  ja tasapäiten sovistus elämäämme.  
Kenties loppuelämämme. Olemme saavuttaneet oman 
pienen paikkamme, maaseudulle, yksityisyyteen. Naa-
pureita ei ole lähimainkaan ja maantie kulkee ohitse. Si-
kala seisoo kilometrin päässä.

 Asumme seitsemän kilometrin päässä Someron 

keskustasta. Keskusta on vilkas pikkukaupunki. Sieltä 
löytyy kauppoja ja ruokapaikkoja. Elokuvateatteri, kir-
jasto ja kaupungintalo. Keskusta on monimaineinen ja 
viihtyisä. Julkista liikenettä ei ole. Oma auto on tarpeel-
linen. Ylipäätään oma auto on elämässä Somerolla tar-
peen. Julkinen liikenne on supistettua ja matka Helsin-
kiinkin on lähes katkottua, matka usein Salon kautta 
vaihtaen.

 On nyt puintiaika. Puimurit pörräävät maatiloil-
la.  Maantietä kiertää traktori rivissä peräkärryineen. Sel-
laista ei Espoossa koe. Rullaus antaa äänen maalle.

 Meillä ei ole eläimiä, mutta ilomme on kaksi kis-
saamme. Niin suloisia ja viisaita. Lintuja täällä on paljon. 
Eräinä päivinä takapihalla saattaa heinää syödä peura-
pariskunta. Hiiret ovat kiusamme.

 Mutta me onnellisia maalaisia. Talven tullen pi-
menee, pihavalot auki. Traktorikin meillä on.  Se auttaa 
lumisen talven tullen.

 Täällä olemme tutustuneet luottavaisin uusiin 
ihmisiin.  Meille on näinä vuosina  syntynyt somerolai-
nen verkko. Someron ilmapiiri on lämmin ja ystäväl-
linen. Voimme kertoa, että Somero on lämpimämpi ja 
ystävällisempi ja avoimempi ja huomaavaisempi kuin 
Espoo lainkaan.

 Olen syntyjäni kolmannen polven helsinkiläi-
nen ja parikymmentä vuotta Espoossa asunut. Espoon 

vuosinani olin aktiivinen emyläinen. 
Olin mukana siinä ja tässä. Nyt maa-
laisena olen etätyöläinen. Kaihoan 
eläviä Emyn vuosiani. Täällä siis olen. 
Maatilamme uumoissa. Silti onnelli-
nen. Olen jo pelastunut. Minulla on 
ollut vakavia sairauksia, syövästä läh-
tien ja nyt keväällä oikean polven 
leikkaus. Mutta taistelen ja oikean 
polven klenkkaamista.

 Kuulumiseni ovat tässä. Istun 
kuistilla ja tuprutan savuketta. Odo-
tan peuroja ja kahvin valumista keit-
tiössä. Eläköityneiden elämää voikin 
olla elinolosuhteiden mahdollisuus.

Laila Nielsen

Somerolla asuen
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Runoja

Jouluiloa

Joulun hyvää sydämiimme tulkohon.

Kaikki tasaantuu, mieli rauhoittuu.

Elämä uudistukoon, hyviä sanoja sanoen.

Tunnelmaan kuuluvia runoja lukien.

Jouluniloa kokien.

Ympäristön kauneus viehättää.

Voimavarana Jeesuksen rakkaus,

saade siitä alkuvoimaa.

Hyvää syöden, tunteita luoden,

kynttilöitä poltellen,

joulua vastaanottakaamme.

Paha julma maailma hetkeks´ unhoittuu.

  Leena Kari

Joulu on, jossakin

Tässä hetkessä en sitä tunne

Tartun hetkiin kuin hiutaleisiin

Ne sulavat värivalojen takaiseen apatiaan

Pöhöttyneiden ihmismassojen puristuksessa

Tavaratalon joukulaulurenkutuksissa

Kiireisissä lahjojen vaihdoissa

Joulu on, jossakin

Tähtien tuikkeessa, kynttilän valossa

Tutuissa tuoksuissa, lämpimissä halauksissa

joulu on aidoissa kohtaamisissa

   -Milla

Joulu yksin

Joulua mieli odottaa,

tunnetta ei voi kadottaa

Hetkiä muistojen ei voi viedä,

vaikka ei tulevasta tiedä

Aika voi olla karua,

elämä ei ole aina kaunista tarua

Mennyt ei tule takaisin,

vaikka lumen ovelta lakasin

Saako jouluna kuitenkaan surra,

vai pitääkö hammasta purra

Miettiä mennyttä aikaa,

kadonnutta joulun taikaa

Kätkeytyä rauhaan omaan vai

lähteä vieraiden lomaan

Kun voisi katkeruuden voittaa,

voisi silloin rauhan tavoittaa

Näin olon tyhjyyden poistaa,

antaa valon sydämeen loistaa

   - Ari Mikkola

Joulu on

Joulu on

Riemun aika

Lapsen taika

Miksi punainen

Eikä musta

Ihmettelen

Jotkut ajattelevat joulua

Jotkut viettävät sitä

Minä pidän joulusta

 -Janek

Tänään on kylmä

Lunta kohta tulee

Jouluinen saa odottaa

Iloa kaikille

Kun joulu saapuu

 -Janek



12

Yhteistyökumppaneiden toiminta

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, to ja pe klo 10–12. 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.

Seurakuntien toimintaa

Espoon seurakuntien diakoniaretket

•	 7.12. Velskolan kartano (ilm. Leppävaara p. 040 
531 1057)

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

Perjantaiporinat
Avoin keskusteluryhmä mielenterveyden tueksi Sou-
kan kappelin monitoimitilassa (Soukankuja 3) parillis-
ten viikkojen perjantaisin klo 13–14.30 ajalla 8.9.–15.12.
Tied. Ritva Aarnio 040 537 6854.

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 ja 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.

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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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€. Joulutauko 19.12., kevätkausi 
9.1.-24.5.

•	 Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1, ma ja to klo 
11–13, 5€. Joulutauko 4.12., kevätkausi 11.1.-24.5.

•	 Kauklahden kappeli, Kauppamäki 1, ti klo 11–12.30, 
4€. Joulutauko 12.12., kevätkausi 9.1.-15.5.

•	 Suvelan kappeli, Kirstintie 24, ti klo 12–13, 3€. Joulu-
tauko 12.12., kevätkausi 16.1.-15.5.

•	 Viherlaakson kappeli, Viherkalliontie 2, ti klo 12-13, 
4€. Joulutauko 12.12., kevätkausi alkaa 9.1.

•	 Matinkappeli, Liisankuja 3, ti klo 13-14, lipunmyyn-
ti alkaa klo 12.45, 2,50€. Joulutauko 12.12., kevät-
kausi 9.1.-22.5. Leipäkahvila perjantaisin klo 13-15. 
Tarjolla kahvia, teetä, sekä lahjoituksena saatuja il-
maisia leipiä ja pullia. Joulutauko 15.12., kevätkau-
si 12.1.-25.5.

•	 Olarin kappeli, Kuunkehrä 4. ke klo 11.30-12.30, li-
punmyynti klo 11.15, 2,50 €. Joulutauko 13.12., ke-
vätkausi 10.1.-23.5.

•	 Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 6, lounas ti klo 12.15, 
4€. Joulutauko 28.11., kevätkausi alkaa 9.1.

•	 Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8, ma ja to klo 
12-13, lipunmyynti klo 11.30-12.30, 3€. Joulutauko 
14.12., kevätkausi 8.1.-31.5.

•	 Soukan kappeli, Soukankuja 3, ti klo 11-12, lipun-
myynti klo 10.30-11.30, 3€. Joulutauko 12.12., ke-
vätkausi 9.1.-29.5.

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

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

Tukea psyykkisesti sairastuneiden ja 
mielenterveyskuntoutujien omaisille 

•	 Teemaillat psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja 
läheisille Meriemyssä: to 25.1., 22.2., 22.3. ja 19.4. 
klo 18-20.

•	 Vertaistukiryhmä psyykkisesti sairastuneiden 
omaisille ja läheisille kokoontuu tiistaisina 12.12. 
klo 17.30–19 Eedi Asumispalvelujen kerhotila, 
Kilonkallio 7, 4. krs.

Mieli maasta ry:n ryhmät

Vertaistukiryhmiä masentuneille www.mielimaastary.fi
•	 Raitin Pysäkin ryhmä (Konstaapelinkatu 1) tiistai-

sin klo 17.30-19.30. Tiedustelut Mikko p. 040 365 
0880.

•	 Tapiolan kirkon ryhmä joka ke klo 18, ohjaajana 
Lulu p. 040 757 3228 ja Mikko p. 040 365 0880.

•	 Tapiolan kirkolla kokoontuva eläkeläisten ja eläke-
iän kynnyksellä olevien ryhmä maanantaisin klo 
17.30-20.00. Tiedustelut Hannele Oksanen p. 050 
500 1137.

Suomen Moniääniset ry
Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville ma 4.12. ja 18.12. klo 
15.30-17.30 Villa Apteekissa (Pappilantie 5). Mielen sisäi-
sistä äänistä puhuminen on tärkeä askel kohti tasapai-
noisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä 
on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia hyväksyvässä, 
luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 
9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

 Diakonia- ja kappelilounaat

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI
•	 Avoimet vertaistukiryhmät syömishäiriötä sairasta-

ville ja siitä toipuville Sellon kirjastossa (ryhmätyöti-
la Elina) keskiviikkoisina 13.12 klo 17.30-19.00

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus 
Tarjoaa monipuolista kurssi- ja ryhmätoimintaa 
mielenterveyskuntoutujille, myös nuorille aikuisille. 
Lisätietoja www.eedi.fi/toimintakeskus
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Vapaaehtoisia kaivataan!

Lipaskerääjäksi Pieni ele -vaalikeräykseen
Emy hakee vapaaehtoisia Pieni ele keräykseen ennakkoäänestyspaikoille tai vaalipäiväksi Espooseen. Vapaaeh-

toiset työskentelevät äänestyspaikalla Pieni ele -keräyspisteellä, sisätiloissa. Vapaaehtoiset huolehtivat pöydällä 

olevasta keräyslippaasta, joka on merkattu keräysluvalla. Lisäksi vapaaehtoiset hymyilevät, tervehtivät ja kiittävät 

lahjoittajia. Emyn vapaaehtoiset saavat kiitokseksi ateria- ja matkakorvauksen. Tiedustele ja varaa oma vuorosi Kaj 

Järvisalon kautta p. 050 552 1049. Presidentinvaalien vaalipäivä on su 28.1. ja ennakkoäänestyksen paikat tiede-

tään tammikuussa. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Kaj Järvisalolle.

Kohtaamispaikkoihin päivystäjiä viikonlopuille ja pyhäpäiville
Päivystäjä avaa ja sulkee kohtaamispaikan ovet, keittelee kahvit ja on läsnä sovitun ajan. Kiitokseksi päivystäjälle 

tarjotaan lounas. Jos haluat päivystäjäksi tai vaikka jouluaaton vieton järjestäjäksi, Tiina Pajula odottaa yhteyden-

ottoasi!

Tule avuksi tekemään jouluruokia ja 
kattamaan yhteistä ateriaa
Joululounas valmistetaan talkoovoimin, joten tulethan aut-

tamaan Lilla Karyllin talkoisiin 11.12.-14.12. Vapaaehtoisia 

kaivataan myös perjantaille auttamaan lounaan tarjoiluissa 

ja järjestelyissä. Lisätietoja Pirjolta p. 050 310 7980.

Tarvitsetko apua viranomaisasioihin?

Tarvitsetko tukea asioidessasi palveluissa tai virastoissa? Etkö tiedä, mihin sinun pitäisi ottaa yhteyttä? Koetko, että 

ongelmien jakaminen ja tuen saaminen auttaisi elämässäsi eteenpäin? Fattaluuta eli koulutettu vertaispalveluoh-

jaaja, auttaa sinua löytämään palveluihin, on tukenasi ja tarvittaessa auttaa vaikkapa lomakkeiden täytössä.

Emyn Fattaluuta Jyrki on apunasi seuraavasti:
pe 8.12. klo 11-14 Meriemyssä

ti 16.1.klo 13-16 Lillassa

pe 19.1. klo 13-16 Meriemyssä

Tervetuloa!
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Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on mielenterveyskuntoutujien potilasyh-
distys. Tarkoituksenamme on yhdistää ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia ko-
keneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. 
Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja matko-
ja 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 2017 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenmaksu vuodelle 2018 säilyy samana kuin 
vuonna 2017, mutta uusia jäsenmaksuja voidaan ottaa vastaan vasta vuoden vaihduttua. Jäsenyys kannattaa, mut-
ta 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 kohtaamispaikas-
sa Emyn ohjaajalle, joka kirjoittaa sinulle 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
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 Jouni Laakkonen
         vaihda (at)>@

Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse 
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toi-

mintaan!

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