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Emyn kuulumisia
Mukavaa maaliskuuta! Maaliskuu tuo tullessaan jälleen monenlaista tekemistä ja yhdistystoimintaa, niin uusia juttuja kuin perinteisiä ja tuttuja. Emyn ryhmätoiminta
on maaliskuussa hyvässä vauhdissa, lähes neljäkymmentä ryhmää toimii säännöllisesti pääsiäisen ajan poikkeuksia lukuunottamatta. Vaikka Emyn ryhmissä onkin mukana jo mukavasti väkeä, ehtii moneen ryhmään vielä liittyä
kevätkaudeksi mukaan.
Emyn työntekijät auttavat mielellään sinua pohtimaan, mikä ryhmä tai Emyn juttu olisi juuri sinulle sopiva. Kutsu-hankkeen Virpi Uusitalo odottaa yhteydenottoasi, jos olet yhdistykselle uusi tuttavuus, yksinäinen ja
eristäytynyt, iältäsi 29-65-vuotias. Arttu Pöyhtäri puolestaan toivoo yhteydenottoja sellaisilta 18-32-vuotiailta, joiden päivät kaipaisivat sisältöä, seuraa ja vaikkapa vapaaehtoistoimintaa. Emyn kehittämishankkeet (Kutsu-hanke
32-65-vuotiaille 2016-2018 ja Tuu messiin -nuorille aikuisille 2018-2020) ovat omine tavoitteineen suunnattu tietyille ikä- ja kohderyhmille, mutta yhdistyksenä Emy on
avoin kaikille aikuisikään ehtineille, tutuille ja tuntemattomille kasvoille, ketään unohtamatta.
Uuden, Emyn kolmannen, oman kohtaamispaikan
vuokrasopimus on nyt allekirjoitettu. Emyn uusi toimitila
löytyi Olarista, aivan Kuitinmäen ostoskeskuksen lähettyviltä osoitteesta Maapallonkatu 8 E-F. Tila on yleisilmeeltään vaalea, läpitalon tila asuinkerrostalon alakerrassa
katutasossa. Tilaan tehdään ennen sen käyttöönottoa remontti, joten vielä ei juhlita avajaisia tai pidetä toiminnan
suunnittelupäiviä. Alustavana ajatuksena remontin valmistuttua on mahdollistaa monenlaista tekemistä ja erityisesti ryhmätoimintaa ja kohtaamisia eri kohderyhmille. Kiikarissa uuteen paikkaan on siis jotain uutta, tuoretta
ja erilaista. Lilla Karyll ja Meriemy toki toimivat jatkossakin
perinteiseen ja hyväksi havaittuun tyyliinsä.
Kuukauden lopulla on tärkeitä päivämääriä. Emyn kevätkokous kokoontuu summaamaan vuotta 2017 lauantaina
24.3.2018 klo 13 Meriemyyn.
Kevätkokouksen jälkeisellä arkiviikolla puolestaan kaivataan
apua pääsiäislounaan valmisteluissa Lilla Karyllin talkoissa.
Yhteinen pääsiäisateria nautitaan kiirastorstaina 29.3.2018.
Huomaathan tästä tiedotteesta myös Emyn runsaan retkitarjonnan. Tule mukaan!
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1.3.

Retki Kansallismuseoon

3.3.

Kuukausikokous

8.3.

Tutkijat vierailevat Lilla Karyllissa
Retki luistelemaan

9.3.

Sannan synttärit Lilla Karyllissa
Levyraati Meriemyssä

14.3.

Retki Halvan tehtaanmyymälään

20.3.

Luontoiltapäivä ja
kevätpäiväntasaus

24.3.

Emyn kevätkokous

26.3.

Pääsiäisen valmistelut aloitetaan

29.3.

Pääsiäislounas

30.3.-2.4.

Pääsiäisen pyhäpäivät tuovat
poikkeuksia Emyn aukioloihin ja
ryhmät eivät kokoonnu
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Kokoukset

Emyn kuukausikokous pidetään
Meriemyssä lauantaina 3.3. klo 14.
Kokouksessa suunnitellaan Emyn
toimintaa ja käydään läpi aloitteita. Kokous on kaikille avoin, tervetuloa mukaan! Aloitteita ja ideoita voi
esittää kohtaamispaikan aloitelaatikoiden tai kotisivujen palaute-osion
kautta.
Kutsu Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen lauantaina
24.3.2018 klo 13 Meriemyyn
(Merenkäynti 3, Kivenlahti).
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2)
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen
työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien
lausunto 2017.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille
ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

Hyödyksi ja huviksi
Oletko kokemusasiantuntija ja
saanut siihen tehtävään jonkinlaista koulutusta? Mielenterveysja päihdejärjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa (MIPA) etsimme
koulutettuja kokemusasiantuntijoita haastateltaviksi. Kartoitamme kokemusasiantuntijuuden merkitystä
kuntoutumisessa sekä palveluiden
kehittämisessä. Haastattelusta maksetaan pieni palkkio. Tulemme Lilla
Karylliin torstaina 8.3. klo 10.30, tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan kanssamme! Elina Mäenpää
(p. 044 7813182) ja Timo Ilomäki.

50-vuotispäivät
jäsenemme Sanna Heikkinen juhlii
Lilla Karyllissa perjantaina 9.3. klo
14. Tervetuloa kakkukahveille!
Luontoiltapäivä Lilla Karyllin olohuoneessa tiistaina 20.3.
klo 14-16. Katsotaan luontokuvia ja keskustellaan luonnossa
liikkumisesta. Voit ottaa mukaan
myös omia valokuvia esiteltäväksi
(USB-tikku).

Retkeillään yhdessä
Laurean opiskelijat järjestävät
retken Suomen Kansallismuseoon torstaina 1.3.
Kokoontuminen Lilla Karyllissa ja
Meriemyssä klo 12.45, lähtö klo
13. Retkellä kuulemme opastuksen
museossa ja pääsemme tutustumaan näyttelyihin.
Lähdetään luistelemaan!
Tehdään retki Tapiolan Jääpuutarhaan luistelemaan. Retkelle lähdetään Lilla Karyllista yhdessä Hannaopiskelijan kanssa torstaina 8.3. klo
14. Retki toteutetaan säävarauksella (tiedustelut p. 09 859 2057). Voit
tulla myös suoraan Tapiolan keskusaltaalle, mutta kerrothan siitä ilmoittautumisesi yhteydessä ja
olethan paikalla klo 15. Ilmoittauduthan mukaan ennakkoon ilmoitustaulun listan kautta. Jos sinulla
ei ole luistimia, voimme vuokraamme luistimet Emyn kustannuksella
paikan päältä. Otathan kuitenkin
omat luistimet mukaan, mikäli sinulla sellaiset on. Tervetuloa!
Retki Halvan
tehtaanmyymälään
Halva on suomalainen vuonna
1931 perustettu makeisvalmistaja,
joka tunnetaan erityisesti salmiakista ja lakritsasta. Retkellä kuulemme makeistehtaan toiminnasta
ja vierailemme myymälässä. Retki järjestetään keskiviikkona 14.3.
klo 12.30 Lilla Karyllista. Retkelle
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Ajankohtaisia
lähdemme julkisilla kulkuvälineillä
Emyn matkakorteilla. Sitovat ilmoittautumiset ilmoitustaulujen listojen
kautta viimeistään 12.3.

Pääsiäinen Emyssä
Pääsiäislounas kiirastorstaina
Emyläisten kokoontuminen yhteiselle pääsiäislounaalle on torstaina
29.3. Lilla Karylliin. Kattaukset järjestetään klo 12.30 ja 14. Tarjolla on lammaspataa tai kala- tai kasvisvaihtoehto sekä kermaperunoita, pashaa,
mämmiä ja kahvia/teetä. Ilmoittauduthan mukaan lounaalle Lilla Karyllin tai Meriemyn ilmoitustaulun kautta (tai soittamalla) viimeistään ma
26.3. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä kumpaan kattaukseen saavut sekä mahdollisesta erityisruokavaliostasi tai allergiastasi. Lämpimästi
tervetuloa!
Pääsiäislounas tarvitsee tekijänsä, tule avuksi! Tervetuloa valmistelemaan yhteistä ateriaa Lilla Karyllin talkoisiin klo 10 alkaen ma 26. - ke
28.3.2018.
Emyn kohtaamispaikat ovat avoinna pääsiäisenä, mikäli vapaaehtoisia riittää. Kuukausikokouksessa
3.3. sovitaan pääsiäisen päivystyksistä kohtaamispaikoissa. Kuun loppupuolella pääsiäisen aukioloista
kerrotaan kotisivuilla emy.fi, Emyn
Facebook-sivulla ja kohtaamispaikkojen ilmoitustauluilla.

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

Kohtaamispaikka
Lilla Karyll

Kohtaamispaikka
Meriemy

Pappilantie 7, Espoon keskus
p. 09–859 2057

Merenkäynti 3, Kivenlahti
p. 09–863 2031

Tervetuloa Lilla Karyllin
•
•

Tervetuloa Meriemyyn

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

•
•
		
		

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

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

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

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

Opi ompelemaan, Meriemyssä on ompelukone
Anastasia opastaa ompelukoneen käytössä Meriemyssä
la 3.3. klo 12–14 ja 10.3. klo 12-16. Tervetuloa! Voit ottaa
oman ompelutyön mukaasi, erivärisiä lankoja löytyy koneen luota. Kone on kävijöiden omatoimisessa käytössä
Meriemyn aukioloaikoina.

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

Sinustako Emyn kohtaamispaikkojen
viikonloppujen vapaaehtoinen?

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!

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

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!
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Yhteistyössä kohtaamispaikat
Asukastalo
Kylämaja

Kohtaamispaikka
Raitin pysäkki

Matinkatu 7, Matinkylä
p. 050 430 3112

Konstaapelinkatu 1, Leppävaara
p. 09–510 2792

Aukioloajat
•

Aukioloajat

arkisin ma-pe klo 9-16

•

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

arkisin ma–pe klo 10–14

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

Kylämajassa on avoin olohuone, edullista kahvia ja monenlaista ryhmätoimintaa. Kylämajassa myös on ompelukone ja kangaspuut. Ompelua varten kannattaa varata mukaan omat langat ja kangaspuiden käyttämisestä
peritään pieni loimimaksu.
Tärppejä Kylämajan toiminnasta
• Pääsiäismyyjäiset 14.3. klo 10.30-13
• Tuolijumppa maanantaisin klo 13-13.30
• Meditaatio tiistaisin klo 10-11
• Vi snackar svenska! torstaisin klo 11–12
www.kylamaja.fi &
www.facebook.com/kylamaja

Psykoterapiaopiskelijoilta
keskusteluaikoja
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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Emyssä on psykoterapiaopiskelijoita tekemässä opintoihinsa kuuluvaa harjoituspsykoterapiaa. Keskustelu on maksutonta ja
keskustelujen sisällöt sovitaan aina luottamuksellisesti opiskelijan ja keskustelijan
kesken. Tällä hetkellä kaikki opiskelijat opiskelevat ratkaisukeskeistä psykoterapiaa tai
lyhytterapiaa. Keskusteluja voidaan järjestää Meriemyssä, Lilla Karyllissa tai opiskelijan työtilassa. Tiedustelut: Tiina Pajula p. 050
310 7987 tai tiina.pajula(at)emy.fi

Ryhmätoiminta Emyssä
Liikutaan yhdessä
Jalkapallojoukkue FC Askel
FC Askel harjoittelee
talvikaudella maanantaisin klo
15.30-16.30 Laaksolahden hallissa 8.1.23.4.2018 (ei 2.4.).
Talvikauden futsal-harjoitukset pidetään keskiviikkoisin klo 17-18
ajalla 10.1.-25.4. Storängens skolan
salissa (Rehtorinkuja 4).
Kesäkaudella pelataan ulkona maanantaisin (7.5. alkaen)
klo 15-16.30 Laaksolahden tekonurmella ja keskiviikkoisin (2.5. alkaen) klo 15-16.30 Keski-Espoon
tekonurmella.
Pelaaminen on maksutonta
ja pääasiana on hauskanpito. Kaikki
kiinnostuneet taidoista riippumatta mukaan pelaamaan! Tiedustelut
Kaj Järvisalo, p. 050 552 1049.
Jooga
Lempeää ja kaikille sopivaa hathajoogaa maanantaisin klo 17-18
Lagstad skolan salissa ajalla 15.1.23.4.2018 (ei 2.4.). Perjantaisin joogataan (tai jos joogaohjaaja ei
pääse paikalle niin venytellään ja
rentoudutaan) klo 13-14.15 ESKOn
salissa (Pappilantie 2) 12.1.-11.5. (ei
ryhmää 30.3.).
Ilmoittauduthan perjantain
joogaryhmään ennakkoon soittamalla Pirjolle p. 050 310 7980. Maanantain joogaan ei tarvitse ilmoittautua. 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
jälkeen joogan.

Ryhmät eivät kokoonnu
pääsiäisenä!

Keilaus
Emyn keilausryhmä järjestetään kerran kuussa tiistaisin klo 14 Tapiolan
keilahallissa. Keväällä 2018 keilataan vielä 6.3., 10.4. ja 8.5. Ilmoittauduthan kunkin kuukauden keilaukseen erikseen soittamalla Meriemyn
puhelimeen p. 09-863 2031 tai kirjoittamalla nimesi ilmoitustaulun
listalle.
Sähly
Sählyä pelataan tiistaisin klo 17-18
Koulumestarin koulun salissa 9.1.24.4.2018 sekä torstaisin klo 20.3021.30 Omnian ammattiopiston salissa 24.5.2018 saakka. Huom! Omnian
salivuorot on peruttu 1.3.-22.3.2018.
Mukaan sählytreeneihin tarvitset sisäkengät ja rennot vaatteet. Pelaaminen on maksutonta. Niin mailan kuin pallonkin saat tarvittaessa
lainaksi.
Tiedoksi: Vantaan Hyvät
Tuulet ry pelaa sählyä perjantaisin Rajatorpan väestönsuojassa
klo 14-15 ja emyläiset ovat tervetulleita mukaan. Sählyporukan kokoontuminen viimeistään klo 13.45
väestönsuojan edessä, omavastuumaksu 2€/kerta maksetaan paikan
päällä. Tiedustelut p. 09-853 2328.
Itämainen tanssi naisille
Itämaista tanssia tanssitaan naisten
kesken tiistaisin klo 18-19 Lagstad
skolan salissa 9.1.-24.4.2018. Mukaan tarvitset sisäkengät tai sukat
sekä rennot vaatteet. Vetäjänä Heta.
Ilmoittauduthan mukaan etukäteen
Pirjolle p. 050 310 7980.
Sulkapallo
Sulkapalloa pelataan keskiviikkoisin
klo 19.30-21 Meritorin koulun salissa
10.1.-2.5.2018. Olet tervetullut mukaan, mailan ja pallon saat tarvittaessa lainaksi.
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Vesijuostaan tai uidaan yhdessä
Vesijuoksua tai uintia torstaisin klo
16-17 Keski-Espoon uimahallissa
ajalla 11.1.-31.5. (ei 29.3. eikä 10.5.)
Ilmoittaudu mukaan soittamalla Virpille p. 050 310 7981.
Emyn kuntosalivuoro
Emyläisten kaikille avoin kuntosalivuoro on perjantaisin klo 16-17 Kannusillanmäen väestönsuojan kuntosalissa 12.1.-25.5. (ei 30.3.) Mukaan
tarvitset sisäkengät, rennot vaatteet, pyyhkeen ja peseytymistarvikkeet. Tarvittaessa saat hieman
opastusta laitteiden kanssa, joten
rohkeasti mukaan!
Nuorten
aikuisten kuntosaliryhmä
18-32-vuotiaille suunnattu kuntosaliryhmä kokoontuu Leppävaaran
urheiluhallissa keskiviikkoisin 10.1.30.5.2018. Tiedustelut Virpiltä p. 050
310 7981.

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

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

Kulttuuria ja
harrastuksia
Luovaa kirjoittamista
Elämäkerrallinen luovan kirjoittamisen ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.30-18.30 Meriemyssä
ajalla 7.2.-28.3. Ryhmä on kurssimuotoinen ja jo käynnistynyt, joten
jos mielit mukaan, voit kysellä mahdollista vapaata paikkaa ottamalla
yhteyttä Pirjoon p. 050 310 7980.
Teatteriryhmä
Emyn teatteriryhmä kokoontuu
maanantaisin klo 13.30-15 ma 18.5.
saakka (ei 2.4.) ESKOn salissa (Pappilantie 2). Ryhmässä harjoitellaan
ilmaisutaitoa ja näyttelemistä teatterikoulun opettajan ohjauksessa. Ilmoittaudu mukaan ryhmään Pirjon
kautta p. 050 310 7980.
Runoryhmä
Parittomien viikkojen maanantaisin
klo 14-15 kirjoitamme, luemme ja
juttelemme runoista, haikuista sun
muista. Ryhmä kokoontuu Villa Apteekissa (Pappilantie 5) ajalla 15.1.21.5.2018. Tervetuloa mukaan.

Nuorten aikuisten taideryhmä
Ryhmässä kuvataiteillaan rennossa seurassa joko teemojen mukaan
tai vapaamuotoisesti. Ryhmä kokoontuu tiistaisin Espoon keskuksen me-talossa (Terveyskuja 2 B) klo
16.30-18.30 ajalla 9.1.-29.5. Vetäjinä
toimivat Titta ja Viljami. Tiedustelut
p. 050 310 7981/Virpi.
Kuvataideryhmät kaikille
Sielun maisemien maalarit
kokoontuvat
maanantaisin klo 17-19
Lilla Karyllissa 8.1.-21.5. (ei 2.4.) ja Ilon maalarit kokoontuvat tiistaisin klo
16.30-18.30 Meriemyssä 9.1.-22.5.
Kuvataideryhmät ovat kaikille avoimia ja mukaan sopivat niin aloittelijat ja kokeilijat kuin konkaritkin.
Löydetään yhdessä värien ja kuvataiteen ilo! Ryhmiä ohjaa kuvataiteilija Olavi F. ja erityisesti Meriemyn
ryhmään mahtuu hyvin lisää osallistujia, joten tule!
Tutustumisryhmä
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustumaan p. 050 310 7981. Tapaamiset
torstaisin klo 13.30 Lilla Karyllissa
tai Villa Apteekissa. 1.3. Lautapelejä, 8.3. Bingo, 15.3. Leikkisää tasapainoilua, 22.3. Tanssia, jumppaa ja
parivenyttelyä, kiirastorstaina 29.3.
ei ryhmää. Ryhmän tapaaminen klo
13.30 Lilla Karyllissa, josta lähdemme yhdessä naapuritaloon, Villa Apteekkiin. Yhteistyössä HUS/HYKS
psykiatria.
Leivontaryhmä
Leivotaan yhdessä Meriemyssä tiistaisin
klo 10-12 ajalla
9.1.-22.5. Tule
mukaan!

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

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

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Ryhmätoiminta Emyssä
Kutsu-hankkeen ystäväryhmät

Omaisille ja läheisille

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

Omaisten teemaillat jakavat tietoa ja tukea psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisille ja läheisille. Teemaillat järjestetään Emyn kohtaamispaikka Meriemyssä
kerran kuussa torstaina klo 18-20.
22.3. mielenterveyspalvelut Espoossa
19.4. toiveiden mukainen teema.
Espoossa toimii myös omaisten vertaistukeen perustuva keskusteluryhmä, jossa on vieraana vaihtuva työntekijä. Vertaisryhmän tapaamiset tiistaina klo 17.30: 13.3. ja
10.4. Eedin yläkerrassa (Kilonkallio 7, Espoo).

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

Omaisten yhteinen illanvietto tiistaina 8.5. klo 17.30
Lilla Karyllissa.

Kivenlahden ystäväryhmä Meriemyssä tiistaisin klo
13-15.

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

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

Talvi

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!

Talvi tulee aina ajallaan.
Kukin elää tavallaan.
Pukeudutaan villaan ja turkiksiin,
lunta sataa puihin huurteisiin.
Jääkukkia ilmestyy ikunoihin,
mitä muuta talvesta kertoa voisin.
On metsissä latuja hiihdellä.
Voi laskea mäkeä ja luistella.
Lumi maassa on valkoista,
kiteet hangella kirkkaita.
Emylle: Tuula Viljasalo
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Lomalle voi lähteä, vaikka talous olisi tiukilla
Suomessa on useampi taho, jotka järjestävät tuettua lomatoimintaa. Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on lisätä
hyvinvointia ja tarjota kodin ulkopuolinen loma-mahdollisuus henkilöille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan. Tuetulle lomalle voi päästä mukaan taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomat ovat useimmiten viisi vuorokautta pitkiä ja niissä on tarjolla loman teemaan liittyvää ja hyvinvointia tukevaa ohjelmaa.
Emy on järjestänyt Solaris-lomien kanssa niin kutsuttuja vertaistukilomia. Tänä vuonna Emy ei järjestä omaa ryhmälomaa, mutta Emyn omaa ryhmälomaa haetaan vuodelle 2019. Mikäli haluat tuetulle lomalle jo tänä vuonna, voit
hakea mukaan vaikkapa Mielenterveyden keskusliiton lomalle. Muistathan, että voit päästä tuetulle lomalle enintään joka toinen vuosi, vaikka lomajärjestö vaihtelisikin. Tuettuja lomia järjestää Suomessa ainakin Solaris-lomat ry,
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry ja Hyvinvointilomat ry. Kaikki lomat järjestetään STEAn avustuksin.

Mielenterveyden keskusliiton Voimaa vertaisuudesta lomia
•
•
•

Omatoimisille aikuisille 13.8.2018 - 18.8.2018 Lehmirannan lomakeskus, Salo
Omatoimisille aikuisille, 7.10.2018 - 12.10.2018 Sport & Spa Hotel Vesileppis, Leppävirta
Lisää lomia aikuisille ja lapsiperheiden lomat: https://kurssikalenteri.mtkl.fi/

Mielenterveyden keskusliitto järjestää yhteistyössä Maaseudun terveys-ja lomahuollon kanssa tuetun loman aikuisille. Loma on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama. Lomajaksolla on mukana kaksi Mielenterveyden keskusliiton vertaislomaohjaajaa. Omavastuuosuus on 10 euroa/vrk, mikä sisältää täysihoidon, majoituksen kahden hengen huoneessa, lomakohteen allasosaston ja kuntosalin käytön, yleisen vapaa-ajan ohjelman ja
ryhmän ohjelman. Matkakuluista jokainen huolehtii itse. Lomille haetaan täyttämällä Maaseudun terveys-ja lomahuollon hakemuskaavake, joka palautetaan 3 kuukautta ennen loman alkamista lomajärjestöön. Maaseudun terveys-ja lomahuolto tekee lomatukipäätökset ja ilmoittaa niistä asiakkaille noin 2 kk ennen loman alkamista. HUOM!
Hakemus tehdään Maaseudun terveys-ja lomahuollolle. Hakulomake löytyy Mtlh:n nettisivuilta www.mtlh.fi. Lomajärjestö pidättää oikeuden muutoksiin. Maaseudun terveys- ja lomahuolto hoitaa tuettuihin lomiin liittyvä käytännön järjestelyt.
Tiedustelut: Mielenterveyden keskusliitto, Isko Kantoluoto isko.kantoluoto(at)mtkl.fi p. 050 306 8379.
Tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen voit pyytää myös Emyn Tiina Pajulalta.

Kesätyöpaikka nuorelle
Emy hakee kesätöihin yhtä espoolaista vuonna 1999-2003 syntynyttä Espoon kaupungin kesäseteliin oikeutettua nuorta. Kesätyö on osa-aikaista
(30h/vk) ja kestää neljä viikkoa sopimuksen mukaan kesällä 2018. Rohkeus tarttua erilaisiin työtehtäviin katsotaan eduksi. Valittava kesätyöntekijä hakee itse kesäsetelin Espoon kaupungilta (Pointti, Sellon kirjasto tai
Ison Omenan Starttipiste, Matinkylän palvelutori).
Kirjalliset hakemukset 15.3.2018 mennessä sähköpostilla
arttu.poyhtari(at)emy.fi. Lisätietoja Artulta p. 050 312 5193.
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Uni, univelka ja unettomuus
Aivoissa sijaitsevan sisäisen kellon
hermosolut määrittävät ihmisen
vuorokausirytmit, uni-valverytmin
aikataulun ja nukahtamisen jälkeiset univaiheet. Nämä hermosolut
luovat toiminnallaan yksilölliset aikaikkunat, joiden aikana ihmisen on
helppo sekä nukahtaa että havahtua hereille yöunensa päätteeksi. Ne
luovat vuorokauteen unta suosivan
ajanjakson mutta myös unta estävän ajanjakson.
Aikaikkuna yöuneen on
useimmille avoinna noin kello 21–
01. On toki myös tätä aamuvirkumpia, jotka käyvät jo aikaisemmin
nukkumaan, ja tätä iltavirkumpia,
jotka käyvät vasta myöhemmin nukkumaan luontaisen väsymyksen tultua. Jos itselleen luontevan yöunen
aikaikkunan ohittaa, voi nukahtaminen tai unessa pysyminen olla
vaikeaa.

Hyvin nukkuva pääsee yöunensa alkuun alle 30 minuutissa.
Nukahtamisen jälkeen ihmiset nukkuvat itselleen luontaisen pituisen
yöunen, mutta kaikki nukkuvat terveinä saman kaavan mukaan. Ihmisen yöunen pituus muuttuu iän
myötä, ja yöunen aikana erilaiset
univaiheet vuorottelevat. Niin yöunen kestosta kuin laadusta on
laadittu suosituksia. Esimerkiksi
26–64-vuotiaille aikuisille on suositeltu 7–9 tunnin pituisia yöunia.
Aikuisella hyvän yöunen
merkkinä pidetään muun muassa sitä, että syvää perusunta (N3-unta)
on 16–20 % ja vilkeunta (REM-unta)
21–30 % uniajasta. Syvä uni nukutaan yöunen ensimmäisen puolikkaan aikana, vilkeuni valtaosin vasta
toisen puolikkaan aikana. Yli puolet yöunesta on kevyttä perusunta
(N1–N2-unta). Myös lyhyet hereille
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havahtumiset kuuluvat hyvään yöuneen, ja niistä voi yhteensä laskien
kertyä yön aikana valvetta enimmillään noin 20 minuuttia.
Liian vähän tai huonosti nukuttuamme olemme väsyneitä ja
teemme helpommin virheitä. Univelkainen ihminen ei halua tai ei ehdi tai ei saa mennä nukkumaan itselleen luontevaan aikaan eikä tämän
takia saa nukuttua tarpeeksi. Unettomuudessa ei ole kyse tästä asiasta. Unettomuus tarkoittaa kyvyttömyyttä nukkua. Siitä huolimatta,
että uneton haluaa nukkua ja aikaa
siihen olisi tarpeeksi, hän ei pysty
nukkumaan. Unettomuus on hyvin
tavallinen oire, mutta usein myös
uuvuttava ja voimavaroja ehdyttävä
sairaustila.

Uni on keskeinen osa terveyttä. Johtuivat huonot yöunet univelasta tai unettomuudesta, ne nostavat verenpainetta, heikentävät
sokerinsietoa ja jouduttavat ylipainon kertymistä. Hyvin nukutuilla yöunilla saamme puolestamme suojaa niin aikuistyypin diabetesta kuin
depressiota vastaan. Aivoille uni on
välttämätöntä, sillä unen aikana soluvälitilat aivoissa huuhtoutuvat

puhtaiksi paremmin kuin valveen aikana. Sisäisen kellon toimintahäiriöt
rikkovat uni-valverytmin ja heikentävät solujen toimintaa laajalti aivokuorella, mikä näkyy muun muassa
tarkkaavaisuuden heikkenemisenä
ja muistivaikeuksina.

hoitokeinoista. Univelan voi kuitata pois, unen tuloa voi oppia houkuttelemaan, ja unihäiriöitä osataan
tunnistaa ja hoitaa yhä paremmin.
Oheisessa taulukossa on muutama
vinkki, miten jokainen voi kohentaa
yöuntaan.

Unettomuuden taustasyys- Teksti ja ohjeet:
tä riippumatta kaikki siitä kärsi- Timo Partonen
vät voivat hyötyä lääkkeettömistä Tutkimusprofessori,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jos olet herkkäuninen, voit parantaa yöunesi laatua
seuraavien ohjeiden avulla. Mitä säännöllisemmin noudatat
näitä ohjeita, sitä varmemmin yöunesi virkistää!
Asia 1

Asia 2

Ohje 1

Rauhoita kiire, ja rentoudu itsellesi sopivien
iltarutiinien avulla. Nukkuaksesi mene vuoteeseen
vasta, kun olet väsynyt tai unelias.

Kirjoita mieltäsi askarruttavat asiat muistiin tai
pidä päiväkirjaa jo aiemmin illan aikana, ja sovi
itsesi kanssa, että palaat huoliin vasta seuraavana
päivänä nukuttuasi ensin yön yli.

Ohje 2

Kun tarkoituksenasi on mennä vuoteeseen
nukkumaan, käytä vuodetta vain nukkumiseen.

Älä enää tee itsestäsi virkeää. Kun olet jo
käynyt vuoteeseen nukkumista varten, älä enää
katso siellä televisiota tai videoita, puhu
puhelimessa, surffaile netissä, käytä pelikonsolia
tai tietokonetta. Siivoa mieluummin nämä laitteet
pois makuuhuoneesta.

Ohje 3

Yöllä nouse vuoteesta ja mene toiseen
huoneeseen aina, kun et herättyäsi saa uudelleen
unta noin 15 minuutissa.

Älä virkistä itseäsi, vaan pidä silmäsi auki ja ole
tekemättä mitään. Palaa jälleen vuoteeseen vasta,
kun olet väsynyt tai unelias.

Ohje 4

Nouse aamuisin aina samaan aikaan riippumatta
siitä, kuinka pitkään olet yöllä nukkunut.

Raivaa sosiaalinen lukujärjestyksesi siten, että
siellä on tilaa itsellesi riittävän pitkälle yöunelle.

Ohje 5

Pidä itsesi vireänä päivisin, jotta et torkahtelisi tai
tuntisi tarvetta nukkua päiväunia. Keskustele,
venyttele ja liiku taukojen aikana, tai käväise
ulkona, jos se on mahdollista.

Älä nuku päiväunia.
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Emyn yhteistyökumppaneiden toimintaa
Ruokajakoa ja apua arkeen

Hyvä Arki ry

Siltakuja 3 B

Espoon Ankkuri

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

Matinkartanontie 16 B, (Matinkylä)

•

p. 010 231 3760 , tiina.kaleva(at)samaria.fi

•
•
•

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

•
•
•

ryhmätoimintaa.

hinta on 2 euroa (asunnottomille ilmainen).

Manna-Apu ry

Terveyskuja 2 E 8 (Espoon keskus),

Raitin Pysäkki

p. 040 040 1114

•

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

Konstaapelinkatu 1

elintarvikkeita jaossa ti, to ja pe klo 11.30-12.30. Kelakortti ja oma kassi mukaan.

•
•

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

Espoonlahden seurakunta

•

Muita vertaistukiryhmiä Espoossa

Suomen Moniääniset ry

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

Vertaistukiryhmä ääniä kuuleville. Ohjaajana toimii vertaisohjaaja, kokoontumiset kerran kuussa maanantaisin
klo 14-16 12.3., 9.4. ja 7.5. Villa Apteekissa (Pappilantie
5). Mielen sisäisistä äänistä puhuminen on tärkeä askel
kohti tasapainoisempaa elämää äänien kanssa. Vertaistukiryhmässä on mahdollisuus jakaa äänikokemuksia
hyväksyvässä, luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tiedustelut p. 040 830 9663 tai toimisto(at)moniaaniset.fi

Äidit irti synnytysmasennuksesta

Äiti, oletko väsynyt, uupunut, alavireinen tai kärsitkö synnytyksen jälkeisestä masennuksesta? Valtakunnallisen Äidit irti
synnytysmasennuksesta Äimä ry:n vertaistukiryhmässä voit
kohdata äitejä, joilla on sama elämäntilanne. Äimän vertaistukiryhmä kokoontuu Espoossa keskiviikkona ke 14.3., 18.4.,
16.5., 20.6. klo 18-20. Nöykkiön neuvolassa (Oxfotintie 8, Espoo). Ilmoittaudu mukaan p. 040 7598941 tai klonnqvist(at)
gmail.com tai tsalomki(at)gmail.com.

Syömishäiriöliiton alueyhdistys Etelän SYLI

Järjestää vertaistoimintaa. Tarkemmat tiedot www.
etelansyli.fi

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

Espoon diakoniasäätiön toimintakeskus Oodi

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

Seurakunnan ryhmä Torstaiturinat parillisten

viikkojen torstaisin klo 13-14.30 Espoonlahden kirkolla.
Vetäjänä diakoni Marja-Liisa Kiiski p. 050 3752585
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Diakonia- ja kappelilounaat

Espoon me-talo

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

Espoon me-talo Terveyskuja 2 B
p. 044 736 6114, johanna.vakkuri(at)nicehearts.com
Avoinna arkisin klo 9-15
Espoon me-talon toiminta on suunnattu kaikille. Kokoamme alueen eri tahot – julkiset palvelut, järjestöt ja yritykset – kehittämään toimintaa, joka nousee asukkaiden toiveista ja tarpeista. Monipuolista ryhmätoimintaa,
tapahtumia, teemailtoja ja avointa kahvilatoimintaa.
Katso kuukausiohjelmamme facebook-sivuilta: me-talo Espoo tai poikkea hakemassa paperinen versio talolta

Ryhmä pidempään työelämästä poissaolleille korkeasti koulutetuille
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen hyvinvointiryhmä pidempään työelämästä poissaolleille 30-65-vuotiaille korkeasti koulutetuille espoolaisille. Ryhmä kokoontuu 27.3.-7.6.2018 (ti ja to päivällä) Tapiolassa. Vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvassa ryhmässä pohditaan ohjatusti omia vahvuuksia, voimavaroja
ja työllistymismahdollisuuksia sekä jaetaan omia ajatuksia ja osaamista. Ryhmässä liikutaan yhdessä ja osallistutaan
taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä ja kokijana. Yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupungin liikuntapalvelut ja Helinä Rautavaaran museo. Suljettuun ryhmään haetaan parhaillaan osallistujia. Kysy lisää hanketyöntekijöiltä
johanna.laine(at)ejy.fi 050 359 6919 / katri.kokkonen(at)ejy.fi 050 340 3663.

Tietoa ja tukea verkosta
www.mielenterveystalo.fi
Tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.
www.terveyskyla.fi/vertaistalo
Konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin,
kokemustarinoita sekä vertaisvideoita.
www.espoolaiset.fi
Tutustuttaa yhteisöihin ja yhdistyksiin, löydä tukea, tekemistä ja tapahtumia.
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Menoja, tanssia, musiikkia ja vapaa pääsy!
Päivätanssit Sellosalissa tiistaina 6.3. klo 13.30–15.15. Musiikkia esittää Pop & Jazz Konservatorion
tanssiorkesteri.
• Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjestää paljon pääsymaksuttomia konsertteja Musiikkitalon Cameratasalissa (www.musiikkitalo.fi)
Sunnuntaina 11.3. klo 19 Tanskan kuninkaallisen musiikkikonservatorion pianoprofessori Niklas Sivelöv
esittää kiinnostavan ohjelman: Beethoven sonaatit op. 101 ja 109, Nørgård Sonata determinata ja Bartók
sonaatti.
Tiistaina 13.3. klo 19.30 Sibelius-Akatemian vaskisoitinopiskelijat esiintyvät
Torstaina 15.3. klo 12 Organon urkumatinea: Helsingin ja Kuopion kirkkomuusikoiden kuorojen ja
kuoronjohdon opiskelijat
Lauantaina 17.3. klo 13.30 Harmonikka NYT!: Nuorisokoulutuksen konsertti
							
Mene itseksesi tai kysy kaveri mukaasi, vaikka Emystä!
•

Emyn lyhyet
Tervetuloa Emyn tutustumisryhmään!
Fysioterapiaopiskelijoiden ohjaamilla ryhmäkerroilla to 15.3. leikkisää tasapainoilua ja to 22.3. klo 13.30 tanssia,
jumppaa ja parivenyttelyä. Ryhmä on suunnattu niin uusille kuin tutuillekin emyläisille.
Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustumaan tekemisen kautta (ilmoittaudu Virpille p. 050 310 7981).
Kurkkaa ryhmän muu ohjelmisto sivulta 7, tervetuloa!
Mitä toimintaa ja ryhmiä kesäksi 2018 olisi kiva järjestää? Haluatko tulla vapaaehtoiseksi?
Konkreettisia ideoita kerätään nyt Emyn aloitelaatikoihin ja verkkosivuille.
Aloitteet käsitellään kuukausikokouksessa, maaliskuussa la 3.3. ja huhtikuussa la 7.4.
Avomielin-lehden tekoa
varten haetaan taittajaa ja jutuntekijöitä. Jos haluat mukaan
Avomielin-lehden vuoden 2018 toimituskuntaan,
ota yhteyttä Tiinaan p. 050 310 7987!
Lisätietoa ja lehtiarkisto: www.avomielin.fi

Yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävä
Emyn Kutsu-hanke esitelee toimintaansa
perjantaisin klo 12-14 Espoon kaupungin
aikuissosiaalityön palveluneuvonnan yhteydessä Perkkaalla (Komentajankatu 5 C).
Tervetuloa kuulolle!
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Yhdistys ja yhteystiedot

Emyyn et tarvitse
lähetettä tai diagnoosia.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry (Esbo Mentalhälsoförening EMFrf ) on
mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys. Tarkoituksenamme on yhdistää
ja aktivoida Espoon ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveysongelmia
kokeneita sekä herättää ymmärrystä heitä kohtaan. Teemme myös ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella. Tarkoituksemme toteuttamiseksi järjestämme ryhmä-, opinto- ja työtoimintaa, tapahtumia, retkiä, leirejä ja
matkoja sekä kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. Tarvittaessa myös informoimme viranomaisia jäsentemme tarpeista. Annamme mielellämme lisätietoa yhdistyksen toiminnasta. Emyn arvot ovat jäsenlähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja toiminnallisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksu
Vuodelle 2018 jäsenmaksu on 23 € ja kannatusjäsenmaksu on 100 €. Jäsenyys kannattaa, mutta moneen yhdistyksen toimintaan voit osallistua, vaikket olisikaan jäsen. Emyn jäsenet ovat myös Mielenterveyden keskusliiton jäseniä.

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

Luottamus- ja toimihenkilöt
Puheenjohtaja		
Tomi Ojala
Varapuheenjohtaja
Eeva Räty
Toiminnanjohtaja
Kaj Järvisalo 		
p. 050 552 1049
Toiminnanohjaaja
Tiina Pajula 		
p. 050 310 7987
Toiminnanohjaaja
Pirjo Heikkinen
p. 050 310 7980
Toiminnanohjaaja
Virpi Uusitalo		
p. 050 310 7981
Ohjaaja		
Arttu Pöyhtäri		
p. 050 312 5193
Järjestötyöntekijä
Eeva Leinonen		
p. 050 310 7984
Järjestötyöntekijä
Minna Kettunen
p. 050 310 7983
Järjestötyöntekijä
Nina Matikainen
p. 050 312 5192
Järjestötyöntekijä
Tiia Hachad		
p. 050 310 7986
Järjestötyöntekijä
Jouni Laakkonen
									

espoonmielenterveys(at)emy.fi
kutsu(at)emy.fi
kaj.jarvisalo(at)emy.fi
tiina.pajula(at)emy.fi
pirjo.heikkinen(at)emy.fi
virpi.uusitalo(at)emy.fi
arttu.poyhtari(at)emy.fi
eeva.leinonen(at)emy.fi
minna.kettunen(at)emy.fi
nina.matikainen(at)emy.fi
tiia.hachad(at)emy.fi
vaihda (at)>@

Kaikukortilla voi käydä Espoossa maksutta tietyissä konserteissa, festivaaleilla, teattereissa
tai museossa. Kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta! Kaikukortti on henkilökohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä. Kaikukortin voivat saada aikuiset tai 16
vuotta täyttäneet Emyn jäsenet tai toimintaan osallistuvat, jotka ovat taloudellisesti tiukassa
tilanteessa.
Tiedustele mahdollisuutta omaan Kaikukorttiin Emyn toiminnanohjaajilta Tiinalta tai Virpiltä.
tiina.pajula(at)emy.fi p. 050 310 7987, virpi.uusitalo(at)emy.fi p. 050 310 7981.
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